
Tashbeeh kiya hai  

B.A URDU (HONS) PART-III 

 علم۔ ہیں دینا قرار مانند کی چیز دوسری کو چیز کسی اور تمثیل مشابہت، معنی لغوی کے اس اور ہے لفظ کا زبان عربی تشبیہ
 قرار مانند کی دوسری پر بنا کی خصوصیت سےیامشترک اعتبار کے صفت خاص کسی کو چیز ایک کسی جب سے رو کی بیان
۔ہیں کہتے تشبیہ اسے تو جائے دیا دے  

 

 کسی پر بنا کی صفت یا خوبی خاص کسی کی اس کو چیز یا شخص کسی چنانچہ۔ دینا مثال ہیں معنی کے تشبیہ پر طور بنیادی
 یہ ہم مثالً ۔ ہے کہالتا تشبیہ۔۔۔ ہو ہوئی مانی اور معروف ہاں کے سب خوبی وه کی جس دینا، قرار طرح کی چیز یا شخص ایسے
 سے چاند کو بچے مفہوم یہ اگرچہ۔ ہے مسلمہ حسن کا چاند کیونکہ گی کہالئے تشبیہ یہ تو ہے، حسین مانند کی چاند بچہ کہ کہیں
 گئی ہو پیدا بالغت و فصاحت میں کالم اس بدولت کی تشبیہ لیکن ہے، حسین تو بچہ کہ تھا سکتا جا کیا ادا بھی بغیر دیے تشبیہ

۔ہے  

 

 مقصد اور ہے مسلمہ بہادری کی شیر کیونکہ ہے مثال ایک کی تشبیہ بھی ہے بہادر طرح کی شیر عبدهللا کہ کہنا یہ طرح اسی
 کسی کی مشبہ کہ ہے ہوتا یہ مقصد کا تشبیہ۔ جائے پائی میں دونوں شیر اور عبدهللا جو ہے کرنا واضح کو بہادری کی عبدهللا
 شدت کی وصف اس ساتھ ساتھ کے کرنے بیان کو کنجوسی یا بزدلی سخاوت، صورتی، خوب بہادری، مثالً  خامی یا خوبی خاص

۔ہے ہوتی مقصود تذلیل یا تعریف کی مشبہ سے اس۔ جائے کیا بیان بھی کو  

 

 ا

ہیں ارکان پانچ ذیل مندرجہ کے تشبیہ  

 

مشّبہ۔ ا  

 

۔ہیں مشبہ عبدهللا اور بچہ میں مثالوں کی اوپر کہ جیسا۔ ہے کہالتی مشّبہ وه جائے دیا قرار مانند کے چیز دوسری کو چیز جس  

 

بہ مشّبہ۔ ٢  

 

۔ ہے کہالتی بہ◌ِ  مشبہ وه جائے، دی تشبیہ سے چیز جس کو مشبہ یا جائے دی تشبیہ کو چیز دوسری کسی ساتھ کے جس چیز وه
۔ہیں کہتے بھی تشبیہ طرفین کو بہ مشبہ اور مشبہ یعنی دونوں ان۔ ہیں بہ مشبہ شیر اور چاند مثالً   

 

تشبیہ حرفِ ۔ ٣  



 

 میں جملوں کے اوپر مثالً ۔ ہے کہالتا تشبیہ حرف ہے ہوتا استعمال لیے کے کرنے ظاہر جیسا چیز دوسری کو چیز ایک جو لفظ وه
 سا، جوں، گویا، صورت، بہو، ہو مثل، کہ جیسا ہیں تشبیہ حروف کئی بھی اور عالوه کے اس۔ ہیں تشبیہ حروف طرح اور مانند
۔ہیں کہتے بھی تشبیہ اداتِ  انہیں وغیره، کہ یا، مثال، بعینہ، جیسی، جیسے، جیسا، سے، سی،  

 

شبہ وجہِ ۔ ۴  

 

 وجہ میں حسین مانند کی چاند:مثالً ۔ ہے رہی جا دی تشبیہ سے بہ مشبہ کو مشبہ پر بنا کی جس ہے خوبی وه مراد سے شبہ وجہ
۔ہے بہادری شبہ وجہ میں بہادر طرح کی شیر طرح اسی۔ ہے ُحسن شبہ  

 

تشبیہ غرِض ۔ ۵  

 

 ہی سے قرائن صرف۔ ہوتا  نہیں ذکر میں تشبیہ کا اس۔ ہے کہالتا تشبیہ غرض جائے، دی تشبیہ لیے کے جس غرض یا مقصد وه
 طرح اسی۔ ہے تشبیہ غرض کرنا واضح کو حسن کے بچے مثالً ۔ ہے گئی دی سے مقصد یا غرض کس تشبیہ کہ ہے ہوتا معلوم
۔ہے تشبیہ غرِض  بھی کرنا واضح کو بہادری کی عبدهللا  

 

 مثالیں

 

 کیا استعمال کا بالغت علوم بکثرت میں اس نے تعالیٰ  هللا۔ ہے معجزه ایک سے لحاظ کے اسلوب اور بیان انداز اپنے مجید قرآن
 آیت اس) ۔ ہوں ہوئی لدی کتابیں پر جس ہے سی کی گدھے اُس مثال کی اُن)( ۶٢:۵الجمعہ(۔ أَْسَفاًرا َیْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ : مثالً ۔ ہے
 گدھے سے الدنے کتابیں طرح جس گویا۔ ہوں لدی کتابیں پر جس ہے دی تشبیہ سے گدھے اس کو تورات حاملین نے تعالیٰ  هللا میں
 فائده کوئی باعث کے ہونے کتاب حامل محض بغیر، کے عمل بھی یہود طرح اسی سکتی آ نہیں تبدیلی کوئی میں حاالت کے

۔کرسکتے نہیں حاصل  

 

ہے ارشاد میں مجید قرآن طرح اسی : 

 

ا َناًرا اْسَتْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمَثلُُھمْ  ُ  َذَھبَ  َحْولَھُ  َما تْ ◌َ  أََضاء َفلَمَّ ٢:١٧البقرة(۔ ُیْبِصُرونَ  الَّ  ُظلَُماتٍ  ِفي َوَتَرَكُھمْ  بُِنوِرِھمْ  هللاَّ ) 

 

  اِن نے هللا تو دیا کر روشن کو ماحول سارے نے اُس جب اور کی روشن آگ نے شخص ایک جیسے ہے ایسی مثال کی اِن

۔آتا نہیں نظر کچھ انہیں میں تاریکیوں کہ دیا چھوڑ میں حال اس انہیں اور لیا کر سلب بصارت نور کا  ‘‘ 



 

 ہے شبہ وجہ بجھنا کا آگ کی والے جالنے آگ بہ، مشبہ واال جالنے آگ۔ ہیں بحث زیر یہاں جو ہیں مشبہ منافقین وه میں آیت اس
۔ہے تشبیہ حرف َكَمَثلِ  اور۔ گئے ہو ضائع اعمال کے منافقین طرح اس کہ  
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