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 مجاهد حسين سولنگي
 

ئل  ي ادب ۾ ا  ا
 

Abstract 
 

The utilization of Proverbs in Sindhi Literature 
 

Language is like a tree, which speaks in silence about its 
structures and foundation. For detailed study, the branch of 
‘Botany’ speaks in volumes. Similar studies are available in vari-
ous disciplines of pure science as well as social sciences and the 
languages. 

Language is the prime source, through, beauty and gran-
deur of Earth and skies can be converted into reading and writ-
ing; into poetry and prose… and such other mediums. 

Beautification of Language relies on various tools of it; 
Proverbs, Idioms, Sayings and such thoughts through quotable 
quotes are said of embellish a particular Language. Poetry as 
well as prose is thus made rich, dignified, beautiful and verbose. 

In the paper, the meaning and purpose of such terms have 
been explained. Special attention has been paid on some quota-
tions from Arabic quotations through Holy Quran and after that, 
from English and then from writings of Dr. Atta Muhammad 
‘Hami’, his poetry as well as his dissertation. 

It has been mentioned that, such Proverbs, Idiomatic 
phrases and sayings, beautifies the poetry and prose and thus add 
laurels and magnanimity to the language. Some quotations have 
also been taken from some popular writers of poetry and prose 
whose writings are viewed and found adorned and embellished . 



148 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

جي اهميت، كارج، خوبين ۽ خاصيتن کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ ال ھ 
. هك بهترين تشبيهه وڻ جي آهي، جيئن وڻ ال ٻج، پاڙ، ٿڑ، پن، ٹاري، گل ۽ ميوو

جهڑي ريت ٻوٹي جي بيان ۽ تشريح ال علِم نباتات، علِم كيميا ۽ علم االرضيات 
وغيره جي مطالعي ۽ مشاهدي جي ذريعي ٻوٹي جو گهڻ پاسائون جائزو بيان كري 
سگهجي ٿو بلكل ساڳئي طرح ٻولي ۾ كجهه اهڑن علمن ۽ ذيلي علمن جا گڎيل 

انهن علمن ۾  علم اللسان، .  سرشتا سندس بيان ۽ تشريح ال كتب آندا وڃن ٿا
حياتيات، طبعيات، عمرانيات، نفسيات سان گڎوگڎ ذيلي لساني علم ، علم صرف، 
علم نحو، علم معاني، علم عروض، علم بيان ۽ صنايع ۽ بدايع وغيرهه گڎجي 

ٻولي جي اهڑي رنگين جهان ۾ علم .  ٻولي جي وڻ جو گهڻ پاسائون تجزيو كن ٿا
جي سونهن، سندرتا، سٺي )  ٻولي(كالم جو سدا بهار وڻ به شامل آهي، جنهن ۾ كالم 

سڀا ۽ حسن بيان جا بي بها گل ڦل موجود آهن، جن سان كوبه انسان پنهنجي كالم 
علم كالم جا اهي بي بها گل ڦل ۽ ميوا .  جي باغ کي كمال تائين پهچائي سگهي ٿو

علم نحو، علم صرف، علم معاني، فصاحت، بالغت، سالست، صنايع، بدايع، 
پهاكا، چوڻيون، اصطالح، محاورا، ورجيسيون ۽ تركيبون وغيره آهن، جيكي كالم 
جي حسن كمال ال ڳهه آهن، اڃا جيكڎهن كالم ۾ موزونيت، جوش، جذبو، اثر، 
وزن پيدا كرڻو هجي يا وري راز نياز، ڳجهه ڳوهه ۾ بيان كرڻو هجي ته پو علم معاني 
۽ ان ۾ ڦير پيدا كندڙ اصطالح، محاورا، كنايا، استعارا ۽ تشبيهون وغيرهه نظر ۾ 

 .رکڻيون پونديون آهن
كالم ۾ ڦيرڦار، سلوڻائپ ۽ ڳوڙهائپ جو مدار گرداني ڦيري، ترنمي فرق ۽ 

اسان هتي فقط كالم ۾ اصطالحي يا محاوراتي .  اصطالحي معنى سان ايندو آهي
ڦيري کي ئي تجزئي ۾ آڻينداسين، ته كيئن اصطالح يا محاورا كالم جي معنى ۾ 
ڦيرو آڻيندي، ان کي فصيح ۽ بليغ بڻائي ان جي حسن ۾ واڌارو آڻيندي صاحب كالم 

هن مقالي ۾ ڊاكٹر عطامحمد حامي جي نثر ۽ .  کي باكمال ۽ سخنور بڻائي ڇڎين ٿا
كالم ۾ اصطالح يا محاوري جي ظاهر كرڻ جي كوشش كئي آهي، اميد ته اهل علم 

 .       ۽ علم ۽ ادب جي شوقينن وٽ قبول پوندي
محاورو ۽ اصطالح ٻئي عربي ٻولي جا لفظ آهن، جيكي فارسي ۾ به كتب 
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هي لفظ پو اردو، سنڌي، هندي، پنجابي، كشميري ۽ ٻين ٻولين ۾ به .  ايندا آهن اُ
‘  حور’يا ‘  حاور’محاورت، اهو :  مروج ٿي ويا آهن محاوري لفظ جو عربي ۾ اچار آهي

ٿي )  وڌا ، اپٹار(فعل مان نكتو آهي، جنهن جو مطلب موٹائڻ ، ورندي ڏيڻ، وستار 
 .ويو آهي

پالٹس جو حوالو ڏيندي مرليڌر جيٹلي انهي لفظ جون معنائون .  ٹي.  جان
گفتگو، ڳالهه ٻولهه ، اصطالحي لفظي ميڑ ، عام : اردو ۽ هندي ڊكشنري ۾ ڏنيون آهن 

عربي ٻولي جي حور مان جڑيو آهي، جنهن =  محاورو.  ڳالهه ٻولهه جو طريقو وغيره 
اهو جملو ”ُهن ورائي چيو ، گفتگو، ڳالهه ٻولهه ۽ علم نحو موجب :  جي معنى آهي

 ) 1(“.جنهن جي لفظي معنى هكڑي هجي ته كنايتي معنى ٻي هجي
 )2. (كنهن ڌنڌي يا فن جو لفظ ، ورجيس = اصطالح 
اصطالح موجب جنهن جي لفظي .  رسم ، رواج، دستور=  ورج =  ورجيس 

 )3. (معنى هكڑي آهي ۽ رواج موجب ٻي
 : آكسفورڊ ايڈوانس لرنرس ڊكشنري ۾ ڄاڻايل آهي ته

“Idiom: A group of words whose  meaning is different from the 
meaning of the individual words.”  )4(  

ورجيس جي معنى ”:  نياز سركي ورجيس جي معنى ۽ وصف بابت لکي ٿو
اها محاوراتي ٻولي آهي، جيكا حفاظت، هار سينگار ۽ ٺاهه ٺوهه جي عمدي لباس ۾ 

. آراسته هجي ۽ پنهنجو مقصد هر ماڻهو پنهنجي مرضي سان استعمال كري سگهي
ورجيس جو ٻيو نالو اصطالح آهي، جو معنى مطابق مثالن ۽ چوڻين ۾ مفهوم به 

اهڑيون مختلف جڑاوتون ٻولي جي سونهن ۽ زينت ۾ .  ورجيس مان ڦٹي نكري ٿو
ورجيس اهڑو لسانيات جو استعمال آهي جيكو اکري معنى ۾ كتب . واڌارو آڻين ٿيون

ايندو آهي، پر اهو خاص روپ ۾ مروج ٿي ويندو آهي، جنهن كري ٻين مروج 
استعمالن وانگر ان کي ايكائي وصف حاصل ٿي ويندي آهي، مطلب ته ان جي روپ ۾ 

 )5( “.اسين مرضي سان ڦير گهير نٿا كري سگهون
اصطالحن ۽ محاورن جا لفظ بلكل مختصر ۽ ننڍڙا ته هوندا آهن، پر انهن جي 
معنى ۽ مطلب جو دائرو نهايت وسيع ۽ كشادو هوندو آهي، يعني اهي مخصوص 
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اهڑا لفظ انساني زندگي جي روز مره جي ماحول سان .  معنى جا محتاج نه هوندا آهن
الڳاپيل هوندا آهن، جنهن كري ٻولي، ادب، تاريخ، تمدن ۽ ثقافت جو سگهارو سرمايو 
۽ لغتي لحاظ کان كي الڳ معنائون رکندڙ هوندا آهن ته ٻئي طرف تشبيهن، استعارن ۽ 

اهڑيون معنائون انساني روزمره جي زندگي ۾ .  كناين ۾ ٻي معنى رکندا آهن
سندن استعمال جي كري بيان ۾ جيكا فصاحت ۽ .  سماجياتي كردار به ادا كن ٿيون

 ها پڑهندڙ توڙي ٻڌندڙ تي سٺو اثر ڇڎيندي آهي، اها ٻولي بالغت پيدا ٿيندي آهي اُ
اسان جي روزمره جي زندگي ۾ محاورن خوش .  جي نزاكت سونهن ۽ سوڀيا آهي

كالمي، رونق ڀريي ماحول جوڙڻ ۾ كابه كسر كانه ڇڎي آهي، مجموعي طور ائين 
 . کڻي چئجي ته محاورا ٻولي ۽ ادب جي سينگار جو سونهن ڀريو سامان مهيا كن ٿا

 ڇا تي ٿو ڏند كرٹين ؟ : مثال 
هك محاورو آهي، جنهن جو مطلب آهي كاوڙ جو “ ڏند كرٹڻ”هن جملي ۾ 

هو حقيقي طرح يا سچ پچ ۾ ڏند .  اظهار كرڻ جنهن شخص کي هي لفظ چيا وڃن ٿا اُ
بان پو ٻي معنى کڻون ٿا بكرٹيندو آهي، تنهن كري اکري معنى ۾ ركاوٽ پوڻ س

اها ڳالهه مخاطب کي ذهني طاقت سان معلوم ٿي ويندي .  جيكا آهي كاوڙ كرڻ
آهي، جنهن جو مقصد ناراضگي جي انتها ظاهر ٿيڻ آهي، يعني هو بلكل چڑ ۾ 

ورجيسي لفظ سوچ، ويچار، عقل ۽ دانش سان ٹمٹار هوندا آهن، جيكي زندگي . آهي 
 .         جي هر شعبي ۾ نمائندگي سان گڎ هدايت ۽ نصيحت جو كردار پڻ نڀائيندا آهن

سنڌي ٻولي به اصطالحي ذخيري سان ماال مال آهي ۽ كنهن شي جي به  
کوٹي كانه آهي، پر سنڌي ٻولي جي قدامت ۾ اضافو آڻڻ ال اسان كجهه مثال قرآن 
شريف مان کڻڻ جي كوشش كريون ٿا، ان جو اصل مقصد آهي ته محاورا قرآن شريف 
۾ پڻ استعمال ٿيل آهن، جن مان اصطالحن جي اهميت ماهيت ۽ كارج جو اندازو 

 .لڳائي سگهجي ٿو، يعني اصطالحن جو ادبي ۽ علمي كارج نهايت گهرو ۽ جامع آهي
 ) 98النسا     آيت (اليستطيعون حيلته                      
 يعني  

 .سهارو نه هئڻ / بي وس هئڻ   
 )30پ . 12عبس (فمن شآ ذكره                       
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 يعني 
 دل گهرڻ 
 )4پ   103آل عمران ـ (فالف بين قلوبكم                  
 .پيار جا پيچ وجهڻ، جي جڑڻ :يعني 

 
پيٹئو،  كڑو منجهه كڑي، جيئن لوهار لَ

 )6.(سپيريان سوگهو كيو جي جڑي،تيئن منهنجو 
 

قرآن شريف ته االهي كالم آهي، جنهن سان كابه ڀيٹ نه آهي، جيكو انساني 
لکڻين جي سڀني اصولن کان مٿانهون آهي، پر ٻولي ۾ اصطالحن جي كارج جو 
اندازو لڳائڻ آهي ته جيئن محاورن ۽ اصطالحن سان قرآن شريف جي ٻولي ۾ لفظي ۽ 
معنوي سونهن، سوڀيا ۽ اثر پيدا ٿيل آهي، اهڑي نموني سنڌي ٻولي ۾ اصطالحن جو 

 . استعمال سنڌي ٻولي جي شان ۽ شوكت، سونهن ۽ سوڀيا ۾ اڻ ميو اضافو كيو آهي
هاڻي سنڌي ٻولي .  سنڌي ٻولي به ورجيسن ۽ اصطالحن سان ماال مال آهي

مان محاورن جي استعمال سان پيدا ٿيل رنگيني جو ‘  شاهه جي كالم’جي اکٹ ڀنڈار 
 :  رنگ ڏسون ٿا

 كتڻ جي كانه كرين، ستي ساهين هـــــڎ،
 ُصباح ايند اوچتي، عيـــــــــــــــــــــد اگهاڙن گڎ،

 )7.(جت سرتيون كند سڎ، اتي سكندين سينگار کي
    

 “كتڻ جي نه كرڻ”
 “عيد اگهاڙن گڎ اچڻ”
 “.سينگار کي سكڻ”

 

 ُمحبت پائي من ۾، رنڍا روڙيا جن،
ِن جو صرافن، اڻ توريو اگــــهائو  )8.(تَ

 
 

 

 “من ۾ محبت پائڻ”
 “رنڍا روڙڻ”
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گهجڻ”  “اڻ توريو اَ
جو اصطالح   ’to keep thy day‘، ۾ شاعر‘  دي ايبوٽ آف كينٹر بري’نظم

 :پنهنجي شاعري ۾ هيٺئين نموني استعمال كيو آهي
“Now  welcome, sir abbot``, the  king did say,    

It is  well  thou art come  back to keep thy day.” 

رشيد ڀٹي،  :  ، مترجم‘پرديس ۾’:  ارنيسٹ هيمنگوي جي كهاڻي  
 :اصطالحن جو ڀلي نموني استعمال كيو آهي، جنهن جا ٹكرا پيش كجن ٿا

لڳس، جيكو محاذ جي دوستي جو دم ڀرڻ آ وري انهي ڇوكري جي ”
هن کي پاڻ پنهنجي متعلق كو صحيح اندازو ٿي نه .  پهرئين ئي ڏينهن ٿكجي پيو هو
 )9( “ .هاڦاڙها ماري ٿي سگهيوته هو اڳتي هلي كهڑا  

ٺڳي رڳو .  اهي مشينون بلكل نيون آهن ۽ اسان تي ئي آزمايون پيون وڃن”
 )10(‘‘  آهي  جو ٺاهه

۾ اصطالح استعمال كندي ‘  خالي هنج جو ڏک’شبنم گل پنهنجي كهاڻي
اکين جي اڳيان صوفيه جي ‘‘  ................  ائي منهنجو كاشف ”لکي ٿي ته، 

 )11(“.وئي  انڌاري ڇانئجي
مٿئين كهاڻين جي ٹكرن ۾ اصطالحي ٻولي جو سٻنڌ كهاڻي جي بيهك  

مقصد، مفهوم ۽ بيان کي زورائتو پيش كري رهيو آهي، جنهن حقيقت کي مڃڻ 
مجبوري بڻجي پوي ٿي ته هيمنگوي جي كهاڻي، جيكا سنڌي ادب ۾ ترجمي جي 
وسيلي آئي آهي سا به اصطالحن سان سينگاريل آهي گڎوگڎ سنڌي ادب جون 
اصلوكي كهاڻيون ، ناول ، ڊراما، سوانح عمريون، آتم كهاڻيون، شاعري يا اسان 
جي روزمره زندگي ۾ جيكي گفتا ، ٻول يا كچهريون ٿين ٿيون، انهن ۾ به اصطالحي 

مطلب ته اصطالح ۽ محاورا ٻولي جي سونهن جو .  ٻولي جي خوشبو سنگهجي ٿي
وسيلو آهن، جيكي دنيا جي سڀني سڌريل ٻولين ۾ استعمال ٿين ٿا، جيكو آفاقي 

خيرپور ’:  قاعدو محسوس ٿئي ٿو، پر جيكڎهن عطامحمد حامي جي تحقيقي كتاب
جو اڀياس كجي ٿو ته، اصطالحي يا ‘  جي ميرن جو ادب، سياست ۽ ثقافت ۾ حصو

حامي جي نثر ۾ اصطالحي .  محاورتي ٻولي جو استعمال ڏسي پڑهندڙ لطف ماڻي ٿو
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 جي ۾ جا ڏيندوتيسيتائين مير علي مراد کي .........  ”:حض جو بهترين مثال ڏسو
كرڙي کان پو هن تي  كم كڍڻهو، پر پنهنجي دلي دوست تصور كندو هو ۽ پنهنجو 
 )12(“. نظر رکيائين

۾ به اصطالحن جي خوش ‘  راڻي پور جا پير’حامي جي ٻئي هكڑي مضمون 
پنهنجي وقت جي حاكمن، .......  ”حامي لکي ٿو ته، .  اسلوبي نظر اچي رهي آهي

 )13(“.هو سهڻو سلوڪ هوندوعالمن ۽ پيرن فقيرن سان تمام 
اصطالحي ٻولي اهڑي ٻولي آهي، جيكا نثر ۽ نظم ۾ بنا كنهن فرق يا لفظي 
يا معنوي گهٹ وڌائي جي َكُر کنيو سونهن ۽ سندرتا جا هوكا وڏي واكي پئي ڏئي ته 
سنڌي ٻولي جو سمورو علم ۽ ادب سڀني عالمي خوبين سان ڀريل آهي، پو ڇونه شاهه 
جوكالم هجي يا كريم جون كويتائون هجن، ڏيپالئي جو نثري ادب هجي يا قليچ 

 . جو فن ادب، جمال جو كمال هجي يا امر جليل جون امر كهاڻيون
سنڌي شاعري جي وسيع ترين دامن مان كي ٿورا مثال پيش كجن ٿا ۽ فقط 
شاعرن جي فن کي ڏسڻو آهي ته انهن پنهنجي شاعري ۾  اصطالحي ٻولي کي استعمال 
كري، خيالن جي اظهار جو سگهارو ذريعو كيئن بڻايو آهي؟ شروعات ۾ عطا محمد 

 :حامي جا كجھ شعر ڏجن ٿا
 ايندو آهـــــــي، نانگن جو نظر پير نه

 .بازن کي غذا غير نه ڏيندو آهـــــي
 

 

 سگهن ٿا ليكن،ٻـــــــــــير ملي ٻٻرن کان 
 )14.(ُملن جي هٿان خير نه ٿيندو آهي

                             

 ايندا،مصيبت جا هزارين مرحـــال  محبت ۾
 .پوندا كشاال كاٹبا ڏونگر ڏکن جا ڏورڻا

 ،چال كڍبا، پيرن تي پڑ وجهبا ، سکائون باسبيون
 )15.(، تنهنجي ملڻ لئه سورڻا پونداسك جا سڳاسوين 

                             
 ۽ منٺار ماڻهو، ُمنهن جا مٺڑا  گهڻا
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 )16.(دغاباز نكـــــــــرن ٿا دلدار ماڻهو
 

 

 وڇڑندي ويندا وڌي ڏاڊا ڏچا،
 

 “ڳها چڑهڻ”)  17(.چڑهي پنهنجا ڳهاپرچندي پوندا 
 

 

 پنهنجا سوچي، ڏوهه ئي ڏكندا رهيا،
 

 “ڏند ٹيڑڻ”)   18.(ئي رهيو ڏند ٹــــــــيڑيندو ڏيهه ليكن
 

 )امر اقبال(       
 نيپال جيئان هاڻي تحريك هتي هـــــــــــــــــلندي،

 )19.(ويندا، كئين خان لڎي ويندا شاهه ٻڎيكئين 
 )محمد ٻارڻ(                     

 كير تن کي وسائي سگهندو ڀال،
 )20.(آهن پنهنجن هٿان لڳيونجيكي 

 )انيس گل عباسي(         
 هركو پنهنجي لئه هت جيئي پيو ٿو اي اياز،

 .۾ مزو ئي ٻيو اٿــــــئي ٻين جي لئه جيئڻپر 
 )اياز الکير(     

 مونکي ارمان پراون جو نه آهي كوئي،
 .پنهنجو به پرايو نكتوڏک اهو آهي جو 

 )احمد خان مدهوش(            
 من آ منهنجو جميل اصل کان ئي مــــــــــــيرو،
 .اندر جي سجاوت كجي به ته كيئن كجي

 )     جميل خاصخيلي(            
معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي شاعرن ۽ نثرنويسن پنهنجي تخليقن کي بامعنٰي بڻائڻ 

۽ سنڌي ٻولي كنوار جيان  ال اصطالحن ۽ محاورن جو چڱو استعمال كيو آهي
. سونهن ،ڳهن ۽ سينگارن سان سينگاريل آهي، جنهن جا چٹا پٹا اهڃاڻ موجود آهن

تخليقكارن سنڌي ٻولي ۽ ادب جي جهان کي رنگ برنگي ٻوٹن، پنن ۽ گلن سان سونهن 
بخشي آهي، تن ۾ محاورا ۽ اصطالح پڻ آهن، جيكي پنهنجي نوعيت جا رنگ ۽ حسن 
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پيدا كندڙ لفظي ميڑ آهن، جنهن سان كالم ۾ كمال جي جامعيت اچي وئي آهي، ان 
. سان گڎ اختصار جو انحصار به انهن ساڳين ئي اصطالحن جي استعمال تي ئي آهي

حاصل مقصد ته نثر نويسي يا شاعري جي ميٺاڄ جي كمال جو دارومدار ان جي 
استعمال كيل اصطالحي ٻولي تي آهي، ڇاكاڻ ته رواجي معنى کان هٹي كري خاص 

  .معنى پيدا كرڻ اصطالحن ۽ محاورن جي كمال جو ئي جمال هوندو آهي
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