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چلے مر ہاتھوں کے جينے اس تو ہم ہے طوفان کوئی يا ہے زندگی  

 

 کا وآ'م مصائب کے زندگی: تشبيہ وجہ طوفان،:بہ مشبہ زندگی،:مشبہ۔ ہے گئی دی تشبيہ سے طوفان کو زندگی ميں شعر اس
۔ہے يا:  تشبيہ حرف اور تذکره کا آ'م و مصائب کے زندگی: تشبيہ غرض طوفان،  

 

نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر ہيں جيتے خورشيد صورت ايماں اہل ميں جہاں  

 کی مومن: تشبيہ غرض اور زوال و عروج: شبہ وجہ صورت،: تشبيہ حرف خورشيد،: بہ مشبہ ايمان، اہل: مشبہ ميں شعر اس
۔ہے کرنا پيش کو شخصيت انق9بی اور متحرک  

 

ابر ہے جاتا اڑا صورت کی زنجير بے فيل ابر ہے جھومتا ميں طرب فرط کيا ہائے  

 غرض اور جھومنا ميں مستی: شبہ وجہ صورت،: تشبيہ حرف زنجير، بے فيل: بہ مشبہ ہے، بادل يعنی ابر: مشبہ ميں شعر اس
۔ہے کرنا واضح کو کيفيت کی مستی: تشبيہ  

 

مثاليں مزيد  

 

ہے، رہا چمک جيسا آئينے کمره۔ ١  

ٹہنی کی گل کے جھک جھک ہو رہی چھو کو پانی۔ ٢  

ہو ديکھتا آئينہ کوئی حسين جيسے  

مٹھياں بستہ حنا ميں ک9ئيوں نازک۔ ٣  

کی گ9ب کلياں بندھی منہ جيسے  ميں شاخوں  

توبہ آنسو، ہوئے دمکتے پہ عارض کے ان۔ ۴  

ديکھی شبنم ہوئے مچلتے پہ شعلوں نے ہم  



گا جاؤں پگھل سے غيرت کے ديکھ کو غير۔ ۵  

گا جاؤں جل ميں بزم تری شمع صورت  

ہے ايسا کا رنگين ُرخِ  اس ہونا، آلوده عرق۔ ۶  

کی شبنم بوند نماياں ہو پہ گل برگِ  جيسے کہ  

کا شباب عالم يہ حسن، تابِ  و آب يہ۔ ٨  

کا گ9ب ہے کھ9 پھول ايک کہ ہو، تم  

 

تشبيہ اقسام  

 

 بنياد کی علم کے مخاطب کيونکہ۔ ہے پر کرنے حذف کو ارکان کے اس بنياد کی اقسام ان۔ ہيں جاتی کی بيان اقسام پانچ کی تشبيہ
۔ہے جاتا ديا کر حذف کو حصوں بعض کے اس اوقات بعض پر  

 

مرسل تشبيہ۔ ١  

 

 مثال کی نور کے اس(کمشکاة نوره مثل: مث9ً ۔ ہو گيا کيا بيان پر طور واضح کو تشبيہ حرف ميں جس ہے تشبيہ وه مرسل تشبيہ
۔ہے موجود ک تشبيہ حرف ميں مثال اس) چراغ ايک جيسے ہے ايسی  

 

موکد تشبيہ۔ ٢  

 

 ہوتا رہا دے زور پر بات اس متکلم کہ ہے ہوتی يہ وجہ کی حذف اس۔ ہے جاتا ديا کر حذف کو تشبيہ حرف ميں قسم اس کی تشبيہ
 يعنی) ستارےہو ميں بلندی اور روشنی تم(۔ والرفعۃ الضياء فی نجم انت:  جيسے۔ ہے زياده بہت مشابہت ميں بہ مشبہ اور مشبہ ہے

۔ہے کيا پيدا زور ميں بات کر کہہ ہو، ستاره خود بلکہ نہيں، طرح کی ستارے  

 

مفصل تشبيہ۔ ٣  

 

) ۔ ہے طرح کی شير ميں بہادری وه(۔ الشجاعۃ فی کا'سد ھو: جيسے۔ ہے جاتا کيا بيان کو وجہ کی تشبيہ ميں قسم اس کی تشبيہ
۔ہے گيا ديا کر بيان پر طور واضح کو بہادری وجہ کی تشبيہ يہاں  

 



مجمل تشبيہ۔ ۴  

 

 الشمس کان مث9ً ۔ ہے ہوتا جانتا سے ہی پہلے مخاطب وجہ يہ کيونکہ ہے جاتا ديا کر حذف کو تشبيہ وجہ ميں قسم اس کی تشبيہ
 ميں چمک سکہ نيا کہ ہيں جانتے ہی سب بات يہ کہ ہے گيا ديا کر حذف ليے اس کو تشبيہ وجہ يہاں) رہے دينا گويا سورج(۔ دينار

۔ہے لگتا طرح کی سورج  

 

بليغ تشبيہ۔ ۵  

 

 يہ سے اس۔ ہے جاتا ديا کر حذف کو دونوں تشبيہ وجہ اور تشبيہ حرف ليے کے کرنے پيدا زور ميں تشبيہ ميں قسم اس کی تشبيہ
 اس9م(۔ حياتنا ا'س9م مث9ً ۔ ہيں ہی ايک دونوں گويا کہ ہے مشابہت زياده اتنی ميں بہ مشبہ اور مشبہ کہ ہے ہوتا مقصود کرانا باور

 مقصد کوئی کا زندگی بغير کے ہدايت کی اس9م چونکہ۔ ہے گئی دی تشبيہ سے زندگی کو اس9م ميں مثال اس) ۔ ہے زندگی ہماری
۔ہے گيا ديا کر حذف کو دونوں وجہ اور ع9مت کی تشبيہ ليے کے کرنے پيدا زور ميں بات ليے اس رہتا نہيں باقی  
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