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1. Силлабус  

1.1. Маълумотҳои умумӣ 

1 МТО ДДС Манзил:  Хиѐбони университет, 15  

2 Факултет  Филология шўъбаи 

тоҷикӣ 

Манзил:  Хиѐбони университет, 15  

3 Кафедра  Филологияи тоҷик ва  

забонҳои Шарқи хориҷа 

Манзил:  Хиѐбони университет, 

факултети филология,   хонаи 7 

4 Соҳаи таълим ва 

илм 

100 000-фанҳои 

гуманитарӣ ва 

санъат 

120 000-Фанҳои гуманитарӣ 

5 Шўбаи таълим, 

курс, гурўҳ 

5120100-филология  ва 

омўзиши забонҳо (забони 

тоҷикӣ) 

Курси- 2, Гурўҳҳои 209-210 

6 Фан 

(Соатҳои 

хониш) 

Таърихи 

забоншиносии 

тоҷик 

 

Соатҳои хониш:  

Марўза – 36 соат 

Маш. амалӣ – 28 соат 

Маш. семинарӣ – 26 соат 

Корҳои муст.– 150 соат 

7 Давомнокии фан Семестри III 6.09.2021 – 28.12.2021 

8 

Муаллим  

(лавозим ва унвон, 

манзили почтаи 

электронй) 

Маърузачи: 

Адашуллоева 

Гулноза 

 

Доктори фалсафа дар илмҳои филологӣ 

(PhD) 

е-mail: gulnoza-a@ umail.uz 

9 Вақт ва ҷои дарс 

Машғулоти 

марўзавй 

Хиѐбони университет 15, факултети 

филология, хонаи 19 

Машғулоти амалӣ Хиѐбони университет 15, факултети 

филология, гурӯҳи 209 хонаи 11, гурӯҳи 

210 хонаи 13.   

10 
Вақт ва ҷои 

консултатсия  

Машғулоти 

марўзавӣ 

Хиѐбони университет, 15, факултети 

филология, хонаи 11,  Рӯзи панҷшанбе   

Машғулоти 

амалӣ 

Хиѐбони университет, 15, факултети 

филология,  хонаи 13  Рўзи чоршанбе   

11 Вақти кор дар асоси 

ҷадвали шахсӣ  

Хиѐбони университет, 15, 

факултети филология, 

кафедраи филологияи тоҷик 

ва забонҳои Шарқи хориҷа, 

хонаи  7  

Рўзи шанбе аз соати 10:00 то 

13:00 
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1.2. Маълумотҳои асосӣ 

1 Муқаддима        Маҷмуаи таълимӣ барои такмил ва инкишофи 

ҷараѐни таълим дар мактабҳои таълими умумӣ, 

муассисаҳои таълимии миѐнаи махсус, барои тайѐр 

намудани кадрҳои баландихтисос, амиќан омўхтани 

фанҳои тахассусӣ, ташаккули таҷриба ва малакаи эҷодии 

толибилмон, тайѐр намудани мутахассисон ва ходимони 

илмӣ ва таъмини самаранокии таълими ҳамагонӣ 

арзишманд хоҳад буд.  

Фанни мазкур масъалаҳои таърихи ташаккул ва 

таҳаввули забони тоҷикӣ-форсӣ, хусусиятҳои асосии 

давраҳои тараққиѐти забонҳои эронӣ, таърихи 

ташаккули забонҳои дунѐ, аз ҷумла аз давраи қадим 

то имрўзро дар бар мегирад. Донишҷӯѐнро бо 

донишҳои назарии таърихи забоншиносии  тоҷик, 

тадқиқотҳои олимони забоншиноси тоҷик, муқоисаи 

таърихи забони тоҷикӣ бо дигар забонҳои дигари 

гурỹҳи забонҳои эронӣ мусаллаҳ  мегардонад.  

2 Мақсад ва 

вазифаҳои 

асосии фан 

 

Мақсади омỹзиши фанни «Таърихи 

забоншиносии тоҷик» аз он иборат аст, ки 

мутахассисони соҳаи забон ва адабиѐти тоҷикро оиди 

пайдоиш ва инкишофи тадричии илми забоншиносӣ 

ва ақидаҳое, ки  дар бораи фонетика, ҳиссаҳои нутқ 

олимони юнони қадим, араб ва асрҳои миѐнаи тоҷик 

баѐн кардаанд, дониши зарурӣ додан аст. 

Забоншиносии тоҷик дар асри ХХ аввалин 

тадқиқотҳо ва китобу дастурҳои фаннӣ дар бораи 

илми забон – фонетика, морфология, Вазифаи фанни 

«Таърихи забоншиносии тоҷик» аз зерин иборат аст: 

Оиди пайдоиши илми забоншиносӣ, таъсири 

грамматикаҳои юнони қадим ва араб ба 

забоншиносии тоҷик; Ақидаҳои олимони асри миѐна: 

Ибни Сино, Носири Хисрав, Форобӣ, Замахшарӣ ва 

дигарон дар барои таснифоти ҳиссаҳои нутқ; 

Аввалан китобҳои дарсй барои синфҳои ибтидой, 

таснифоти ҳиссаҳои нутқ; Тадқиқотҳое, ки олимони 

тоҷик оиди фонетика, морфология, синтаксис 

офаридаанд; Луғатҳои қадима ва масъалаи 

маълумоти лексикӣ-грамматикӣ дар онҳо; 
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Тадқиқотҳо оиди услубшиносӣ, маданияти нутқ. 

Ҳолати имрỹзаи забоншиносии тоҷик; Омỹхта 

шудани лаҳчаҳои забони тоҷикӣ аз тарафи олимони 

рус, тоҷик ва Европа. 

 Талаботи 

асосй аз рўи 

фанни 

таълимй. 

Дар заминаи баррасии дар бораи инкишофи 

тадриҷии забони тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он  ба 

тассаввуроти муайян соҳиб бошанд; 

- афкори забоншиносии олимони асри миѐнаи тоҷику 

форс,  таъсири забони арабӣ ба забонҳои халқҳои 

Осиѐи Марказӣ тассаввурот дошта бошад; 

-оиди  хизмати олимони охири асри Х1Х ва ибтидои 

ХХ –и тоҷик, рус ва дигар халқҳо дар инкишофи 

забоншиносии тоҷик тассаввур дошта дошанд; 

- донишҳои назарии оиди фанни мазкур 

ҳосилкардаро, дар асоси афкори гузаштагон ва 

олимони имрўза дар амал тадбиқ карда тавонад; 

- дар таҳлили забон ақидаҳои забоншиносонро 

муқоиса карда тавонанд ва дар амалиѐти ҳаррўза ба 

таҷрибаи кофй соҳиб шаванд. 

Алоқаи байниякдигарии фан бо фанҳои дигари 

таълимӣ ва пайдарҳамии онҳо. Дар таълими фанни 

фарҳангнингорӣ донишҷỹѐн бо луғат бевосита кор 

мебаранд ва бой будани таркиби луғавии забони 

модариро ҳис мекунанд. Албатта, ҳангоми гузаштани 

фанни мазкур дониши амалии донишҷỹѐн тавсия 

меѐбад ва онҳо тағйиротҳои миқдорӣ ва сифатии 

забонро ҳис мекунанд. Дар баробари ҳамин ҳини 

таълими фанни мазкур аз технологияи нави педагогӣ, 

васоити ахборӣ-коммуникатсионӣ, сайтҳои интернет, 

блогҳои интернетӣ истифода бурдан дар назар дошта 

мешавад.  

- ҳангоми таълими ин фан дар соатҳои маърỹзавӣ 

истифодаи компютерҳои замонавӣ, технологияҳои 

нави призентатсионӣ ва демонстратсионӣ - 

электронӣ-дидактикӣ истифода мегардад. 

- дар ҷараѐни таълими фанни мазкур аз методҳои 

интерфаъол; аз қабили ҳуҷуми ақлӣ, тафаккури 

гурỹҳӣ, пинборд, конференсия, мулоқот, мунозара, 

баҳсҳои гурўҳӣ, муҳокима тавассути материалҳои  
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иллюстратсионӣ ва демонстратсионӣ истифода 

бурдан мувофиқи мақсад аст. 

- ҳангоми таълими фанни мазкур ва гузаронидани 

машғулотҳои семинарӣ дар байни талабагон ташкил 

кардани мусоҳибаҳо, коллоквиум, мусобиқа, баҳсу 

мунозираҳо дар назар дошта мешавад. 

3 Алоқаи 

фанни 

мазкур бо 

фанҳои 

дигар ва 

пайдарҳами

и он аз 

ҷиҳати 

услубй 

 

Фанни таърихи забоншиносии тоҷик яке аз 

фанҳои асосии мутахассисӣ буда, аз бисѐр ҷиҳатҳо 

таҳлил ва баррасӣ шуда аст. Таълими фан аз рўи 

тадқиқотҳои олимони забоншинос оиди масъалаҳои 

забони тоҷикӣ аз давраи қадим то  имрўз омўзонида 

мешавад. Таърихи забоншиносии тоҷик дар курси 

дуюм дар алоқамандӣ бо фанҳои дигар хусусан 

соҳаҳои забоншиносӣ аз қабили  лексикология, 

морфология, фразеология, терминология  ва фанҳои 

таърихи забони тоҷикӣ, этнография, таърих, 

археология, муқаддимаи забоншиносӣ, хат, 

грамматикии забони тоҷикӣ, таърихи адабиѐт, 

адабиѐти халқҳои эронӣ пешниҳод карда мешавад. 

Он аз рўи тасдиқшавии дастури таълимӣ ба амал 

ҷорӣ карда мешавад. Дастури фан дар ҳолати 

тағриѐбии стандарти давлатии таълим ва нақшаи 

таълим дигаргун карда мешавад.   

4 Тартиби 

алоқа бо 

воситаи 

почтаи 

электронй ва 

воситаҳои 

дигари алоқа 

Алоқаи муаллим ва донишҷў бо воситаи почтаи 

электронӣ ҳам ба амал бароварда мешавад. Вақти 

кушодани почтаи электронӣ аз соати 15.00 то 20.00. 

Масъалаи баҳогузорӣ бо воситаи почтаи электрй ва 

телефон ба амал бароварда намешавад. Баҳогузори фақат 

дар ҳудуди донишгоҳ дар хонаи муайяншуда ва ҳам дар 

чараѐни дарс (НҶ) ба амал бароварда мешавад.  

5 Талаботи 

асосӣ барои 

донишчўѐн  

Риоя намудан ба тартиб ва қоидаҳои донишгоҳ ва 

маданияти либоспўшй; 

Дар дарсҳо дар вақти муайяншуда иштирок кардан ва 

бесабаб аз дарсҳо намондан, аз худ намудани дарсҳои 

иштирокнакарда дар муддати муайяншуда; Хомўш 

кардани телефон дар вақти дарс ва назоратҳо; Ба дарсҳо 

тайѐр омадан ва иштироки фаолона дар онҳо; 

Мавҷудияти дафтарҳои алоҳида барои машғулотҳои 

маърўзавӣ, машғулотҳои амалӣ, корҳои мустақилона ва 
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вазифаҳои хонагӣ; Иҷро намудани вазифаҳои хонагӣ ва 

супоришҳои иловагӣ дар вақт ва сифати муайяншуда;  Ба 

назоратҳо бо тайѐрии пухта омадан ва дар он ҳолате, ки 

балли зарури гирифта нашавад, назоратҳоро такроран дар 

муддати муайяншуда супоридан; Дар вақти назоратҳо 

накардани нусхабардорӣ (плагиат), дар акси ҳол аз 

назорат пеш карданро дар мадди назар доштан; Дар он 

ҳолате, ки ба бали гузошташуда этироз бошад, баъд аз 

эълон карда шудани бал ба муаллими фан, мудири 

кафедра ва ѐ декани факултет (ба комиссияи 

апелатсионии назоратҳои ниҳоӣ) муроҷиат намудан;  

Дар вақти дарс ва берун аз он ба муаллим ва дигарон дар 

доираи ахлоқ одоб муроҷиат намудан. 
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МОДУЛ / 

СИЛЛАБУСИ 

ФАН  

Факултети 

филология  

5120100 – 

Филология ва 

омӯзиши забонҳо: 

забони тоҷикӣ 

 

 

“Тасдиқ мекунам‖ 

Проректори ДДС оид 

корҳои таълимӣ: 

__________ А.С.Солеев 

―__‖_______соли 2021 

Ҷ.М. 

Номи фан: Таърихи  забоншиносии тоҷик 

Намуди фан: Маҷбурӣ 

Коди фан: TTSHTM2008 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Шакли таълим: Рӯзона 

Шакли машғулот ва соатҳои барои 

семестр ҷудошуда: 

240 

Маърӯза 36 

Машғулоти амалӣ 28 

Машғулоти лабораторӣ - 

Семинар 26 

Таълими мустақил 150 

Миқдори кредит: 8 

Шакли баҳогузорӣ: Имтиҳон 

Забони фан: Тоҷикӣ 

 

Мақсади фан (МФ) 

МФ1 

Ба донишҷӯѐн омӯзонидани таърихи пайдоиш ва масъалаҳои забонши 

носии тоҷик, муайян намудани давраҳои ташаккули таърихии звбоншиносии 

тоҷмк ва дастовардҳои олимои забоншинос.  

МФ2 

Толибилмон бояд бо таърихи ташаккули забони адабии тоҷик ҳамчун 

фан, давраҳои рушди он, асосҳои назарии илми забоншиносии  дунѐ шиносо 

гарданд. Бобати масъаалаҳои мухталифи назарияи забоншиносии  халқҳои 

ҷаҳон шинос намудани донишҷӯѐн, ба тариқи қиѐсӣ омӯхтани мушкилот ва 

масъалаҳои муҳимтарини забоншиносии тоҷик.  

МФ3 

Мутахассисони соҳаи забон ва адабиѐти тоҷикро оиди пайдоиш ва 

инкишофи тадриҷии илми забоншиносӣ ва ақидаҳое, ки  дар бораи 

фонетика, ҳиссаҳои нутқ олимони юнони қадим, араб ва асрҳои миѐнаи 

тоҷик баѐн кардаанд, дониши зарурӣ додан аст.  

МФ4 

Омӯзиши забоншиносии тоҷик дар асри ХХ аввалин тадқиқотҳо ва 

китобу дастурҳои фаннӣ дар бораи илми забон – фонетика, морфология, 

синтаксис низ вазифаи ин фан аст. 
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Натиҷаҳои таълим (НТ) 

 Аз ҷиҳати дониш: 

НТ1 
Дар заминаи баррасии дар бораи инкишофи тадриҷии забони 

тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он  ба тассаввуроти муайян соҳиб 

будан; 

НТ2 
- афкори забоншиносии олимони асри миѐнаи тоҷику форс,  

таъсири забони арабӣ ба забонҳои халқҳои Осиѐи Марказӣ 

тассаввурот дошта бошад; 

НТ3 
-оиди  хизмати олимони охири асри Х1Х ва ибтидои ХХ –и тоҷик, 

рус ва дигар халқҳо дар инкишофи забоншиносии тоҷик тассаввур 

дошта дошанд; 

НТ4 
- донишҳои назарии оиди фанни мазкур ҳосилкардаро, дар асоси 

афкори гузаштагон ва олимони имрўза дар амал тадбиқ карда 

тавонад; 

НТ5 
- дар таҳлили забон ақидаҳои забоншиносонро муқоиса карда 

тавонанд ва дар амалиѐти ҳаррўза ба таҷрибаи кофй соҳиб 

шаванд. 

 

 Мазмуни фан  

  

Шакли машғулот: Маърӯза (М) 

 

М1 

Таърихи забоншиносии тоҷик мақсад ва вазифаҳои он 

Аҳамияти омỹзиши курси «Таърихи забоншиносии тоҷик». 

Маълумот оиди мафҳуми ―Таърихи забоншиносӣ‖. Манбаъ ва 

сарчашмаҳои  асосии таърихи забоншиносии тоҷик. Курси 

«Таърихи забоншиносии  тоҷик» ва хусусиятҳои он. Алоқаи он бо 

фанҳои дигар. Курси «Таърихи забоншиносии тоҷик» ва давраҳои 

он:  

1) ақида ва тадқиқотҳои олимони тоҷик (муаллифони фарҳангҳо) 

дар давраи пешина;  

2) тадқиқот, асарҳои алоҳидаи монографӣ (китобҳои дарсӣ)-и 

олимони тоҷик, рус ва ғайра. 

М2 Забоншиносии араб ва таъсири он ба забоншиносии тоҷик. 

Таъсири забоншиносии Юнони қадим ба  забоншиносии араб.  

Мактаби  забоншиносии араб ва таъсири он ба забони тоҷикӣ. 

Истилоҳоти забоншиносӣ. 
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М3 Таъсири истилоҳоти забоншиносии араб дар забоншиносии 

тоҷик. 

Анъанаи таъсири забоншиносии араб дар забони адабии 

имрỹзаи тоҷик. Забоншиносони асри миѐна, бештар ба таъсири 

забоншиносии араб такя карда қоида қонунҳои забони тоҷикиро 

кашф намудаанд, ки мо инро аз истилоҳоти забоншиносӣ мушоҳида 

карда метавонем. Таъсири   забоншиносии араб ба калимасозии 

забони тоҷикӣ. 

М4 Луғатҳои қадима-сарчашмаи муҳими  таърихи забоншиносии 

тоҷик. 

Маълумоти лексикӣ-грамматикӣ дар фарҳангҳои қадима ва 

тарзи сабти онҳо. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайни Инҷу ва 

қоидаҳои грамматикии забон. Аҳамияти «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ва 

оинҳои он. Ду роҳи сабти маълумоти лексикӣ-грамматикӣ дар 

фарҳангҳои қадима:  

1) ҳамчун рисолаи алоҳида дар аввал ва охири луғат оварда шудани 

маълумоти лексикӣ-грамматикӣ;  

2) ҳамчун мақолаи луғавӣ дода шудани  маълумоти лексикӣ-

грамматикӣ дар фарҳангҳо. Хусусиятҳои асосии луғатҳои қадима. 

М5 Ақидаҳои забоншиносии Ибни Сино.  

Хизмати Ибн Сино дар соҳаи забоншиносӣ (фонетика). 

Маълумот оиди асари махсуси Ибн Сино «Махориҷ-ул-ҳуруф» 

ҳамчун рисолаи фонетикӣ. Аҳамияти рисолаи Ибн Сино «Махориҷ-

ул-ҳуруф». Пайдоиши баъзе ҳарфҳо ва таснифи ҳарфҳои арабӣ. 

Маълумот дар бораи бахшҳои «Махориҷ-ул-ҳуруф».   

М6 Ақидаҳои забоншиносии Носири Хусрав ва Насируддуни Тусӣ.  

Фаъолияти  забоншиносии  Носири  Хисрав, Форобӣ, Замахшарӣ 

ва дигар олимони асри миѐна. 

М7 Ақидаҳои забоншиносии Қайси Розӣ. Фаъолияти  забоншиносии  

Қайси Розӣ. Нуктаҳои асосии афкори забоншиносии Қайси Розӣ 

М8 Хизмати олимони рус дар тадқиқи забони адабии тоҷик. 

Олимони рус ҳамчун тадқиқотчиѐни забони тоҷикӣ.  

Тадқиқотҳои онҳо оиди лаҳҷа, фонетика, морфология ва ғайра. 

И.И.Зарубин ва омỹзиши шеваҳои забони тоҷикӣ. Омỹхта шудани 

шеваи яҳудиѐни Самарқанд аз тарафи И.И.Зарубин. В.С. 

Расторгуева – олими  шинохтаи лаҳҷашинос. Таснифоти лаҳчаҳои 

забони тоҷикӣ аз тарафи В.С.Расторгуева. Маълумот дар бораи 

асарҳои И.И.Зарубин ва В.С.Расторгуева. 

М9 Олимони тоҷик - аввалин муаллифи китобҳои дарсӣ.  

Ташаккул ва инкишофи қоидаҳои грамматикӣ дар солҳои 20-ум. Ба 

майдон омадани аввалин грамматикаҳои забони тоҷикӣ. Саидризо 

Ализода яке аз бузургтарин донишмандони забони тоҷикӣ. 

Китобҳои дарсии грамматикаи забони тоҷикӣ  ва таснифи ҳиссаҳои 

нутқ: исм, сифат, адад, замир, феъл, зуруф, адот, робита, савод. 

«Сарфу наҳви забони тоҷикӣ»-и Саидризо Ализода ва аҳамияти он. 
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М10 Фаъолияти забоншиносии устод С.Айнӣ. 

Устод С.Айнӣ на танҳо нависанда, адабиѐтшиноси мумтоз 

мебошад, балки забоншиноси моҳир ва нуктасанч низ ба шумор 

меравад. Мақола ва гузоришоӣти ỹ дар солҳои 20-ум оиди 

забоншиносй ва  тозагии забони тоҷикӣ  аҳамияти бузурги амалӣ ва 

назарӣ дорад. Устод С.Айн пеш аз ҳама ба воситаи асарҳои бадеӣ, 

публисистӣ  ва мақолаҳое, ки дар бораи забони  тоҷикӣ навиштааст, 

тозагӣ ва  соддагии онро таъмин намудааст. «Луғати нимтафсилй 

барои забони адабии тоҷик» дар таърихи луғатнигорӣ мавқеи муҳим 

дорад. 

М11 Тӯрақул Зеҳнӣ ва фаъолияти забоншиносии ў. 

Хизматҳои Тӯрақул Зеҳнӣ дар таҳияи китобҳои дарсӣ. Т.Зеҳнӣ 

ва таснифи ҳиссаҳои нутқ аз ҷониби ỹ: исм, сифат, шумора (адад), 

ҷонишин (замир),  нишондиҳанда (ишорат), феъл, адотҳо, асвод. 

Т.Зеҳнӣ ва асари калонтари ỹ – «Аз таърихи лексикаи забони 

тоҷикӣ». Мақсад ва таълифи ин асар. «Санъатҳои бадеӣ дар шеъри  

тоҷикӣ»-и Т.Зеҳнӣ ва аҳамияти он. Т.Зеҳнӣ-луғатшинос. Мавқеи 

Т.Зеҳнӣ барои тартиб додани «Фарҳанги забони тоҷикӣ». 

М12 Академик Б.Ниѐзмуҳаммадов – олими  забоншинос. 

Мавқеи Б.Ниѐзмуҳаммадов ҳамчун забоншиноси шинохтаи 

тоҷик. Тадқиқотҳои Б.Ниѐзмуҳаммадов оиди морфология ва 

синтаксиси забони тоҷикӣ. Китоби «Морфология»-и 

Б.Ниѐзмуҳаммадов ва Л.Бузургзода ва ба  даҳ ҳиссаи нутқ ҷудо 

кардани калимаҳо. Ақидаи олимони тоҷик оиди ин масъала. 

 

М13 Лутфулло Бузургзода ва фаъолияти забоншиносии  ў. 

Лутфулло Бузургзода ва хизматҳои ỹ дар соҳаҳои гуногуни 

забоншиносии тоҷик. Л.Бузургзода ва китоби ỹ «Фонетикаи забони 

адабии тоҷик».  Хизмати Л.Бузургзода дар соҳаи омỹзиши савтиѐти 

забони тоҷикӣ. «Фонетикаи забони адабии тоҷик» ва қисмҳои он. 

Хусусияти асосии онҳо. «Синтаксиси мухтасари забони тоҷикӣ»-и 

Л.Бузургзода ва хусусусияту аҳамияти он. Омỹхта шудани  шеваҳои 

шимолӣ аз тарафи Л.Бузургзода. Усули омỹзиши шеваҳо аз тарафи 

олим. 

М14 Н.Маъсумӣ олими забоншинос-услубшинос. 

Н.Маъсумӣ олими забоншинос. Омỹхта шудани инкишофи 

лексикаи забони тоҷикӣ аз тарафи Н.Маъсум. Асарҳои мукаммали 

Н.Маъсумӣ «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик» ва 

«Забон вӣа услуби Аҳмади Дониш». Ба ду давра тақсим карда 

шудани тағйироти таркиби луғавии забони тоҷикӣ. Хусусиятҳои 

хоси ин ду давра. Н.Маъсумӣ – услубшинос. Тадқиқоти Н.Маъсумӣ 

оиди морфология ва синтаксис. Забон ва услуби повести  «Марги 

судхỹр»-и С.Айнй ва бобҳои он. Хусусияти асосии асар. 
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М15 Фаъолияти забоншиносии Ш.Рустамов. 

Мавқеи мақола ва рисолаҳои Шарофиддин  Рустамов  дар 

забоншиносии тоҷик.  «Исм дар забони адабии тоҷик»- и 

Ш.Рустамов яке аз асарҳои фундаменталӣ. 

М16 Раззоқ Ғаффоров – забоншинос. 

Тадқиқоти проф. Р.Ғаффоров оиди забон ва услуби асари 

бадеӣ. Р.Ғаффоров – лаҳчашинос. Тадқиқи шеваи ҷанубӣ аз чониби 

Р.Ғаффоров ва хусусиятҳои синтаксисии он. Р.Ғаффоров 

давомдиҳандаи мактаби услубшиносии Н.Маъсумӣ.  Р.Ғаффоров 

яке аз олимони серсоҳаи забоншиноси тоҷик. Офаридаҳои 

Р.Ғаффоров дар соҳаи услубшиносӣ, шевашиносӣ ва маданияти 

нутқ. Аҳамият ва хусусиятҳои онҳо.   

М17 Насриддин Шаропов – забоншинос. 

Тадқиқоти проф. Н.Шаропов оиди забон ва услуби асари 

бадеӣ. Аҳамият ва хусусиятҳои асарҳои Шаропов оиди масъалаҳои 

гуногуни забоншиносӣ. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ дар забони 

адабии ҳозираи тоҷик. 

М18 Фаъолияти забоншиносии  Амон Воҳидов ва Марҳабат 

Истамова. 

Асару мақолаҳои илмию таълимии чопшуда. Ба ҳайси роҳбари 

илмӣ ва консултант тайѐр кардани номзад ва докторҳои илм. Ба 

ҳайси муқарризи расмии  аввал ширкат намудан дар дифои 

рисолаҳои докторӣ ва номзадии унвонҷӯѐн 

 

 Тести санҷишӣ ва ѐ назорати хаттӣ. 

Шакли машғулот: амалӣ (А) 

А1.  Забоншиносии араб ва таъсири он  ба забоншиносии тоҷик. 

А2.  Луғатҳои қадима-сарчашмаи муҳими  таърихи забоншиносии тоҷик. 

А3.  Сино ва ақидаҳои забоншиносии ӯ. 

А4.  Таҳлили ақидаҳои забоншиносии Носири Хусрав  

А5.  Фаъолияти забоншиносии Насируддини Тӯсӣ  

А6.  Хизмати олимони рус дар  тадқиқи забони адабии тоҷик. 

А7.  С.Айнӣ ва забони матбуоти тоҷик 

А8.  Саидризо Ализода яке аз бузургтарин донишмандони забони 

тоҷикӣ. 

А9.   Тӯрақул Зеҳнӣ - луғатшинос. 

А10.  Носирҷон Маъсумӣ – услубшинос. 

А11.  Таҳлили тадқиқотҳои Н.Шаропов оиди сарфи забони адабии тоҷик 

А12.  Тадқиқи масъалаҳои наҳви тоҷик аз ҷониби Камолиддинов 

А13.  Ибора ва навъҳои он аз назари Р.Ғаффоров 

А14.  Тадқиқи усулҳои таълим аз ҷониби забоншиносон 
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 Тест ва ѐ назорати хаттӣ 

 

Шакли машғулот: семинарӣ (С) 

С1. Таърихи забоншиносии тоҷик ва давраҳои он 

С2. Сарчашмаҳои муҳими таърихи забоншиносии тоҷик 

С3. Аҳамият ва махсусияти маълумоти лексикӣ-грамматикӣ дар 

фарҳангҳо  

С4. Ақидаҳои забоншиносӣ дар афкори фалсафӣ 

С5. Насируддини Тӯсӣ ва ақидаҳои забоншиносии ӯ 

С6. Қайси Розӣ ва афкори забоншиносии ӯ 

С7. Мавқеи тадқиқотҳои олимони рус дар таърихи шевашиносии тоҷик 

С8. Саидризо Ализода яке аз бузургтарин донишмандони забони 

тоҷикӣ. 

С9. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик 

С10. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ 

С11. Олими пуркор ва мураббии ғамхор 

С12. Бо сухан ҷаҳоне биорост 

С13. Фозилаи фарзона 

 

Адабиѐти асосӣ  

1.  
Воҳидов А. ва дигарон. Забоншиносии тоҷик дар асрҳои Х-ХYI. 

Самарқанд, 2007. 

2.  
Воҳидов А. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. –Самарқанд, 

2001 

3.  Воҳидов А. Фарҳангнигории тоҷику форс. –Самарқанд, 2006. 

4.  
Ниѐзмуҳаммадов. Забоншиносии тоҷик. (Асарҳои мунтахаб) Душанбе, 

1970. 

Адабиѐти тавсияшудаи иловагӣ  

1.  Зеҳнӣ Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1984. 

2.  
Ўринбоев Б. Ўзбек тилшунослиги тарихи (ўқув қўлланма). –

Самарқанд: СамДУ, 1999. 

3.  Муҳаммад Ғиѐсиддин «Ғиѐс-ул-луғот» – Душанбе, 1987. 

4.  
Маъсумӣ Н. Асарҳои мунатхаб. Ҷилди 2, Забоншиносӣ. – Душанбе, 

1982 

5.  Маърупов А. Олимони рус дар тадқиқи грамматикаи тоҷик.  

6.  
Раупов Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи 

тоҷику форс». – Душанбе, 1973. 

7.  Раззоқ Ғаффоров. Сухансанҷ ва  суханвар. – Душанбе, 1999. 

8.  Ҷỹраев Ғ. Олими пуркор ва мураббии ғамхор. – Душанбе, 1992. 
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ТАРТИБ ВА МЕЗОНИ БАҲОГУЗОРӢ 

Баҳогузории дониши донишҷӯѐн аз фанни “Таърихи забоншиносии  тоҷик” 

тибқи “Дастурамал оиди ба тартиби назорат ва баҳогузории дониши донишҷӯѐн дар 

низоми кредитии таҳсил дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд” сурат мегирад. 

 Кредит(соат)-и умумии барои фан ҷудошуда: 8 (240)  

Шакли 

назорат 

Балли 

умумӣ 

Шакли назорат 

(вазифа)  
Тақсимоти балл 

Балли 

гузариш 

Назорати 

марравӣ 
50 балл 

Навъи назорат:  

1.Хаттӣ (2 то савол) 

2.Хаттӣ (2 то савол) 

20 балл: 

10 балл; 

10 балл. 

30 балл 

3.Фаъолияти 

донишҷӯ (дар 

дарсҳои амалӣ ва 

семинарӣ) 

10 балл 

(мутобиқи 

шумораи 

машғулотҳо 

тақсим карда 

мешавад) 

4.Кори мустақилона 

20 балл 

(мутобиқи 

шумораи 

машғулотҳо 

тақсим карда 

мешавад) 

Назорати 

ниҳоӣ 
50 балл 

Кори хаттӣ (5 то 

савол 

 

ѐки 

 

Teст (50 то тест) 

50 балл 

(ба ҳар як савол 

10 балл) 

 

50 балл 

(ба ҳар як савол 1 

балл) 

30 балл 

Балли умумии донишҷӯ вобаста ба фан дар асоси ҷадвали назоратҳои додашуда 

умумӣ карда, ба системаи баҳои ―5‖ гузаронида мешавад: 

 87-100 балл – 5 (аъло); 

 73-86 балл – 4 (хуб); 

 60-72 балл – 3 (қаноатбахш); 

 0-59 балл – 2 (ғайриқаноатбахш). 
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Муаллифи дастур: Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна 

E-mail:  gulnoza-a@umail.uz 

Tашкилот: 
Донишгоҳи давлатии Самарқанд, кафедраи ―Забон ва 

адабиѐти тоҷик ‖  

 

 

Мудири кафедра:                         проф. Ҷ.Ҳамроев 

 

Модули  мазкур  дар  маҷлиси  рақами  ____шӯрои  факултети филология 

__________ соли 2021 дида баромада ва тасдиқ гардидааст. 

 

 Раиси Шӯро:                         А.Пардаев 

                    

 

Ҷ.M. 

―Созиш карда шуд‖  

Мудири бахши таълимӣ-  

услубии ДДС: 

______________ Б.С.Аликулов 

―____‖ _______ соли 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gulnoza-a@umail.uz
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1.3. Нақшаи тақвимии мавзўъҳои машғулотҳои назарӣ  

 аз фанни 

«Таърихи  забонишиносии  тоҷик» 

№ Номгỹи мавзỹъҳо Со

ат 

муддати 

иҷро 

аломати  

иҷро 

Эзоҳ 

1 Муқаддима. Таърихи 

забоншиносии тоҷик мақсад 

ва вазифаҳои он 

2    

2 Забоншиносии араб ва 

таъсири он  ба забоншиносии 

тоҷик. 

2    

3 Таъсири истилоҳоти 

забоншиносии араб дар 

забоншиносии тоҷик 

2    

4 Луғатҳои қадима –  

сарчашмаи муҳими  таърихи 

забоншиносии тоҷик. 

2    

5 Афкори забоншиносӣ дар 

осори фалсафӣ. Ақидаҳои 

забоншиносии Ибни Сино. 

2    

6 Ақидаҳои забоншиносии 

Носири Хусрав ва 

Насируддини Тӯсӣ.  

2    

7 Ақидаҳои забоншиносии 

Қайси Розӣ. 

2    

8 Хизмати олимони рус дар 

тадқиқи забони адабии тоҷик 

2    

9 Олимони тоҷик – аввалин 

муаллифи китобҳои дарсӣ 

2    

10  Фаъолияти забоншиносии 

устод Садриддин Айнӣ. 

2    

11  Тӯрақул Зеҳнӣ ва фаъолияти 

забоншиносии ў. 

2    

12  Академик Бобоҷон 

Ниѐзмуҳаммадов – олими   

забоншинос. 

2    

13 Лутфулло Бузургзода ва 

фаъолияти забоншиносии  ў. 

2    
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14 Носирҷон Маъсумӣ олими 

забоншинос-услубшинос. 

2    

15  Фаъолияти забоншиносии 

Шарофиддин  Рустамов. 

2    

16 Раззоқ Ғаффоров – 

забоншинос 

2    

17 Насриддин Шаропов – 

забоншинос 

2    

18 Фаъолияти забоншиносии  

Амон Воҳидов ва Марҳабат 

Истамова. 

2    

Ҷамъ: 36 соат 

 

Нақшаи тақвимии мавзўъҳои машғулотҳои амалӣ 

 Таърихи забоншиносии тоҷик  
№ Номгӯи мавзӯъҳо Соат муддати 

иҷро 

аломати  

иҷро 

Эзоҳ 

1.  Забоншиносии араб ва  ва 

таъсири он  ба забоншиносии 

тоҷик. 

2    

2.  Луғатҳои қадима – сарчашмаи 

муҳими таърихи 

забоншиносии тоҷик 

2    

3.  Ибни Сино ва ақидаҳои 

забонишиносии ӯ. 

2    

4.  Таҳлили ақидаҳои 

забоншиносии Носири 

Хусрав. 

2    

5.  Фаъолияти забоншиносии 

Насируддини Тӯсӣ 

2    

6.  Хизмати олимони рус дар 

тадқиқи забони адабии тоҷик 

    

7.   Садриддин Айнӣ ва забони 

матбуоти тоҷик. 

2    

8.  Саидризо  Ализода  яке аз 

бузургтарин донишмандони 

забони тоҷикӣ  

2    

9.  Тӯрақул Зеҳни – луғатшинос 2    
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10.  Н.Маъсумӣ – услубшинос. 2    

11.  Таҳлили тадқиқотҳои  

Ш.Рустамов  оиди сарфи 

забони адабии тоҷик 

2    

12.  Инъикоси масъалаҳои наҳви 

тоҷик дар тадқиқотҳои 

Баҳриддин  Камолиддинов 

2    

13.   Ибора ва навъҳои он аз 

назари Р.Ғаффоров 

2    

14.  Тадқиқи усулҳои таълим аз 

ҷониби забоншиносон 

2    

Ҷамъ: 28 соат 

 

Нақшаи тақвимии машғулотҳои семинарӣ 

Таърихи забоншиносии тоҷик  

№ Номгỹи мавзỹъҳо Соат муддати 

иҷро 

аломати  

иҷро 

эзоҳ 

1 Таърихи забоншиносии тоҷик ва 

давраҳои он 
2    

2 Сарчашмаҳои муҳими таърихи 

забоншиносии тоҷик 
2    

3 Аҳамият ва махсусияти маълумоти 

лексикӣ-грамматикӣ дар фарҳангҳо  
2    

4 Ақидаҳои забоншиносӣ дар афкори 

фалсафӣ 
2    

5 Насируддини Тӯсӣ ва ақидаҳои 

забоншиносии ӯ 
2    

6 Қайси Розӣ ва афкори 

забоншиносии ӯ 
2    

7 Мавқеи тадқиқотҳои олимони рус 

дар таърихи шевашиносии тоҷик 
2    

8 Саидризо Ализода яке аз 

бузургтарин донишмандони забони 

тоҷикӣ. 

2    

9 Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии 

тоҷик 
2    

10 Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ 2    

11 Олими пуркор ва мураббии ғамхор 2    

12 Бо сухан ҷаҳоне биорост 2    

13 Фозилаи фарзона 2    

Ҷамъ: 26 соат 
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ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛӢ ВА МИЁНАИ 
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Нақшаи машғулот: 

1. Мақсади курс. 

2.Устодони сухан оиди забон. 

3.Таърихи бой доштани забоншиносии тоҷик. 

4.Ба давраҳо тақсим намудани таърихи забоншиносӣ. 

 

Мафҳуми асосӣ: таърихи забоншиносии тоҷик, алоқаи 

забоншиносии тоҷик  бо фанҳои дигар, сарчашмаҳои асосии 

таърихи забоншиносии тоҷик. 

 

Забони адабии тоҷик (дарии форсӣ) мисли адабиѐти 

ҷаҳоншумули он таърихи бою ғанӣ дорад. Аз он рўзе, ки забони 

адабии тоҷик шакли хаттӣ-китобӣ гирифт, таҳлилу тадқиқи он ҳам 

шурўъ шудааст. 

Устодони сухан ва шоиру нависандагони мо суханофариро 

беҳтарин мўъчизаи инсонӣ ҳисобидаанд ва оиди муқтадирию 

барҷомонии он суханҳои пандомез ва ашъори волои худро гуфтаанд: 

Фирдавсии бузург оиди фазилатҳои сухан ва суханварӣ, одоби 

суханронӣ шоҳбайтҳои гаронбаҳо офаридааст, ки он имрўз ҳам 

қимату аризиши худро гум накардааст: 

Сухан монад андар ҷаҳон ёдгор, 

Сухан беҳтарин аз гавҳари шоҳвор. 

Сухан лангару бодбонаш хирад, 

Мавзӯи 1. Муқаддима 

Таърихи забоншиносии тоҷик 

мақсад ва вазифаи он. 
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Ба дарё хирадманд чун бугзарад. 

 

Дар таърихи ҳар як халқу миллат навиштаҷот аҳамияти 

фавқулодда дорад ва мо имрўз дар асоси хуҷҷатҳои таърихию адабӣ 

гузаштаи худро меомўзем. Дар таърихи инсоният хат мўъҷизаи ақли 

расои инсонҳо мебошад ва оиди гуфтану навиштан Масъуди Саъди 

Салмон чунин мисраъҳо офаридааст: 

Набиштан зи гуфтан муҳимтар шинос, 

Ба гоҳи набиштан ба ҷо ор хуш: 

Ба гуфтан туро гар хатое фитад, 

Зи зарбаш фузунат моланд гўш, 

В-агар дар набиштан хатое кунӣ, 

Сарат чун қалам дур монад зи дўш. 

Абўмансури Ал-Муаммарӣ «Шоҳнома»-и  насриро эҷод мекунад 

(957-958), ки  имрўз танҳо муқаддимаи он то мо расидааст ва яке аз 

беҳтарин намунаи насри тоҷик мебошад. Дар қисми авали ин 

муқаддима оиди сухан чунин сатр оварда мешавад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Дар ин нома, ки то 

чаҳон бувад мардум гирди 

дониш гаштаанд ва суханро 

бузург дошта ва накўтарин 

ѐдгорй сухан донистаанд» 

Дурдонаҳои наср. ҷ.1, Душанбе, 1987. – саҳ. 22-23. 
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Таърихи забоншиносии тоҷик ниҳоят бой ва ғанӣ буда, он 

асарҳои алоҳидаи тадқиқотҳои олимони гузашта ва имрўзаро дарбар 

мегирад. То солҳои охир дар забоншиносии тоҷик (на танҳо дар 

забоншиносии тоҷик) ақидаи барғалате ҳукумрон буд, ки гўѐ 

омўхтани забони адабии тоҷик ҳамчун фанни алоҳида танҳо баъди 

Инқилоби Октябр шурўъ шудааст. Вале тадқикотҳое, ки то мо омада 

расидааст, ин ақидаро тамоман рад мекунад. 

Забоншиносии тоҷик аз давраҳои хеле қадим сар шудааст. 

Аввалин асари алоҳидае, ки ба тадқиқи фонетикаи забони тоҷикӣ 

бахшида шудааст, «Махориҷ-ул-хуруф»-и Ибни Сино (980-1037) 

мебошад. Дар давраҳои минбаъда бошад ҳамчун як соҳаи махсуси 

забоншиносӣ – фарҳангнигорӣ  инкишоф ѐфтааст. 

Мувофиқи маълумоти манбаъҳо, дар рўи дунѐ кам миллатҳое 

мавҷуданд, ки мисли тоҷикон - форсҳо ба фарҳангнигорӣ 

(лексикография) ба дараҷаи кофӣ эътибори хосса дода бошанд. 

Аз феҳрасти тартибдодаи олимони ғарб, эрон, тоҷик то Инқилоби 

Октябр ба забони тоҷикӣ (форсӣ) зиѐда аз 200 фарҳангҳои тафсирии 

гуногунҳачм тадвин шудаанд, ки дар онҳо баробари шархи калимаю 

ибораҳо ба сохт, тағйироти шаклй ва маъноии калимаҳо эътибори 

махсус дода шудааст. Барои тасдиқи фикрамон аз «Ғиѐс-ул-луғот»-и 

Муҳаммад Ғиѐсиддин (соли таълифаш 1827) як мисол меорем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бе рўзгор ба маънои шахсе, ки шуғле ва касбе 

надошта бошад, Солики Яздӣ гўяд, байт: 

Дили овораам бас беқарор аст, 

Ба ҳиндӣ  зулфи ў берўзгор аст. 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳар яки ин фарҳангномаҳо баробари дарбаргирии лексикаи 

забони тоҷикӣ - форсӣ ба маънидод намудани қоидаҳои грамматикӣ 

низ эътибори махсус додаанд. Ин фарҳангҳо аз ҳамдигар фарқи 

муайян дорад ва бо мақсади аниқ таҳия шудаанд. 

Масалан,  дар «Луғати фурс»-и Асадии Тўсӣ (нимаи дуюми асри 

XI) бештар калимаю ибораҳое шарҳ дода шудаанд, ки имрўз 

аксарияти онҳо ба гурўҳи калимаҳои архаистӣ мансубанд. 

Сарчашма ва манбаи асосии ин фан луғатҳо ва тадқиқотҳои 

алоҳидаи олимони тоҷики пешина, олимони имрўзаи тоҷик, рус ва 

ғайра мебошад. Мо дар ин курс оиди ҳар як фарҳанг маълумоти 

махсуси лексикографӣ надода, балки ба ҷиҳати он эътибор медиҳем, 

ки муаллифи ин ѐ он фарҳанг ҳангоми тадвини луғат ба кадом 

ҷиҳатҳои масъалаҳои лексикӣ-грамматикии забонамон эътибори 

махсус додаст. 

«Ғиѐс-ул-луғот» ҷ.1, таҳияи Амон Нуров.- Душанбе, 

1987, саҳ. 152-153 

         Бидон, ки лафзи «но» барои нафӣ (инкор) ба 

муштақот ва сифот дохил мегардад, чунончи: 

ноболиғ ва номасмўъ; ва лафзи «бе» бар асмои 

ғайри сифат меояд; чунончи: берўзгор ва беҳунар. 

Аммо дар баъзе ҷо баръакси ин низ омада, чунончи: 

тўвон (тавон), ки исми ғайри муштақ аст, бар ў 

лафзи «но» дохил карда нотувон (нотавон) 

мегўянд. 
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Албатта, шарҳи муфассали калимаю ибораҳо, ки як соҳаи 

махсуси забоншиносӣ - лексикография аст, аз назари мо дур нахоҳад 

монд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар ин ҷо мақолаҳои алоҳида, ки дар забоншиносии тоҷик 

аҳамияти махсус доранд, низ дохил мешаванд.   

Забони тоҷикӣ - забоне, ки дар  Эрон:  форсӣ, ва дар 

Афғонистон: дарӣ номида мешавад,  забони  давлатии 

кишварҳои Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон мебошад. Забони тоҷикӣ 

яке аз забонҳои бостонтарини ҷаҳон ба шумор меравад. Давраи нави 

инкишофи он дар асрҳои VII-VIII сар шудааст. Бо ин забон шоирону 

нависандагони бузург    Рӯдакӣ, Фирдавcӣ, Хайѐм, Сино, Ҷомӣ,  

 Мавлоно, Ҳофиз, Дониш, Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, Пайрав 

Сулаймонӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Убайд Раҷаб, Наимҷон Назирӣ ва 

дигарон асарҳои безавол эҷод кардаанд. 

Забони тоҷикӣ диққати бисѐр олимон ва нависандагони оламро ба худ 

ҷалб кардааст. Ба омӯзиши забони порсӣ-тоҷикӣ яке аз асосгузорони 

коммунизми илмӣ Фридрих Энгелс низ мароқ зоҳир карда буд. 

Забони тоҷикӣ рӯз то рӯз рушд мекунад ва садҳо вожаҳои нав ба 

таркиби луғавии забони он ворид мешаванд. 

Курси «Таърихи забоншиносии тоҷик»-ро шартан ба ду 

давра ѐхуд ба ду қисм тақсим намудан ба мақсад мувофиқ аст: 

 

         Ақида ва 

тадқиқотҳои 

олимони тоҷик дар 

давраи пешина. 

 

    Тадқиқот, асарҳои 

алоҳидаи монографӣ 

(китобҳои дарсӣ)-и 

олимони тоҷик, рус 

ва ғайра. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D2%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D2%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D3%AF%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D2%B3_%D0%A0%D3%AF%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%91%D0%BC
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D3%AF%D0%B0%D0%BB%D3%A3_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D2%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D2%B6%D0%BE%D0%BC%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D2%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B3%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9B%D0%BE%D2%B3%D1%83%D1%82%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D2%B3%D0%BE%D1%82%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D2%B7%D0%B0%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D2%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%81


 24 

Забоншиносӣ (аз порсӣ: زبانشناسی) Лингвистика (аз лотинӣ: Linguistic

a), илм дар бораи забони инсон буда, қонуни мавҷудият ва инкишофи 

таърихии онро меомӯзад. Забоншиносии ҳозира серсоҳа ва бо дигар 

соҳаҳои улуми гуманитарӣ алоқаманд аст. Забоншиносии умумӣ 

умдатарин қонуниятҳои инкишоф ва мавҷудияти забонҳоро тахқиқ 

мекунад. Забоншиносии хусусӣ бошад забонҳои алохида ѐ гурӯҳи 

забонҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Забоншиносӣ аз рӯи усули 

тадқиқ,ба муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ, структурӣ, Забоншиносии 

математикӣ, Забоншиносии психологӣ тақсим мешавад. Лекнн аз рӯи 

хулосаҳое, ки дар натиҷаи таҳқиҷ ба даст омадааст, аз хусуси 

Забоншиносии назариявӣ ва амалӣ метавон сухан ронд; ба таърихи ва 

тасвири ҷудо кардани забоншиносӣ вобаста аст ба материале, ки 

тасдиқ, карда мешавад. Ба омӯзиши шеваҳои маҳаллӣ шевашиносӣ 

машғул аст. Услубшиносӣ, сотсиолингвистика, таърихи забони адабӣ 

низ аз соҳаҳои мустақили забоншиносии имрӯзаанд. Забоншиносӣ 

соҳаҳоеро низ дарбар мегирад, ки ҷиҳатҳои гуногуни забонро таҳқиқ 

мекунанд: фонетика ва фонология системаиовозҳоро, грамматика (мо

рфология ва синтаксис)-сохти калима ва ҷумларо,  лексикология 

 ва лексикография — таркиби луғавиро, фразеология —ибораву 

калимаҳои рехтаро, этимология — баромад ва инкишофи 

калимаҳоро, ономастика (антропонимика ва топонимика) — исмҳои 

хосро, палеография — таърихи хатро ва ғайра. Забоншиносӣ 

бо семиотика — илм дар бораи системаи аломатҳо, ки забон ҳам ба он 

дохил аст, инчунин бо  адабиѐтшиносӣ,  психология,  таърих , 

 мантиқ,  фалсафа, география алоқаманд буда, аз комѐбиҳои математи-

ка, кибернетика, физика ва дигар соҳаҳои илм баҳра мегирад. 
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2. А.Воҳидов Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. 

3. Дурдонаҳои наср, чилди 1, Душанбе – 1987. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%AD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%C2%AD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%C2%AD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%C2%AD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%91%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%85
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D2%9B
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%AD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%C2%AD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Дар ҳамаи сарчашмаҳои илмӣ таъкид мешавад, ки арабҳо пас аз 

пирӯзиашон дар сарзаминҳои ишғолкардаашон таъсири худро дар 

ҳамаи ҷабҳаҳои ҳайати илмӣ ва фарҳангии халқҳои дорои маданияти 

баланди Осиѐ, Африқо ва Аврупо ба зудӣ расонидаанд. Дар ин давра 

баъзе ин халқҳо дар ҳоли тарҳрезӣ, қисме дар роҳи такмили илму 

фарҳанги худ буданд ва ба ҳаѐти илмию фарҳангии Юнони бостону 

Ҳинди қадим ошноӣ низ доштанд. Аз ҷумла, мардуми форсу тоҷик 

ҳам, аз як тараф, дар инкишофу пешрафти илми филологияи араб 

саҳмгузор бошанд, аз тарафи дигар, дар зинаи минбаъдаи шаклгирии 

забоншиносии форсу тоҷик аз системаи грамматикии араб баҳраи  

зиѐде бардоштаанд. 

Забоншиносии тоҷик, ки то истилои арабҳо ҳоло шакли комил 

нагирифта буд ва дар замони ҳукмронии хилофати араб боз аз асли 

худ дур шуд, хоҳу нохоҳ пас аз ташкили давлати Сомониѐн низ зери 

таъсири афкори забоншиносии араб монд. Яке аз иллатҳо ин буд, ки 

ба тадқиқу омӯзиши сохти грамматикаи забони тоҷикӣ, бунѐди илми 

забоншиносии тоҷик ҳамон донишмандоне даст заданд, ки ѐ дар 

давраи таҳаввули забоншиносии араб ба тадқиқи масъалаҳои 

забоншиносии араб машғул буданд ва ѐ аз мактабҳои забоншиносии 

араб таълим гирифта буданд. Аз ин рӯ, донишмандони  забоншиноси 

форсу тоҷик, ҳарчанд ки сохти грамматикии забони худро тадқиқ 

карда бошанд ҳам, дар шарҳи бисѐр ҳодисаҳои забонӣ асосҳои 

грамматикаи забони арабиро ворид сохтанд. Ҳамин аст, ки системаи  

грамматикии араб ва системаи грамматикии давраи классикии форсу 

Мавзӯи 2. Забоншиносии араб ва 

таъсири он ба забоншиносии тоҷик 
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тоҷик бисѐр хусусияту аломатҳои муштарак доранд ва тадбиқи аксар 

қонунҳои сарфию наҳвии забони арабӣ дар забони тоҷикӣ осон аст. 

Таъсиру нақши системаи грамматикаи арабиро дар ҳама қисмату 

бахшҳои забоншиносии тоҷик дида метавонем. Масалан, дар тадқиқи 

воҳиди хурдтарини забон овоз, ки марбути бахши фонетика аст, аз 

системаи грамматикии араб истифода кардаанд. Дар таърихи илми 

забоншиносии араб аввалин донишманде, ки ба тадқиқи масъалаҳои 

фонетика даст задаст, Халил ибни Аҳмад ал Басрӣ ал Фароҳидӣ 

буд. Ӯ чун бунѐдгузори лексикографияи араб тамоюлҳои илмии 

таснифоти овозҳо ва тағйири решаи калимаҳоро асос гузоштааст. 

Халил ибни Аҳмад ҳамсадоҳоро дар забони арабӣ мувофиқи ҷои 

тавлидашон ба 8 гурӯҳ ҷудо менамояд: 

Дар таснифи ҳамсадоҳо Абӯалӣ Сино асосан ба системаи 

фонеткии Халил ибн Аҳмад такя карда, онро эҷодкорона такмил 

дода, ҳамсадоҳоро аз 9 ҷиҳат тасниф кардааст. Воқеан, таснифоти 

Абӯалӣ Сино дар боби ҳамсадоҳо нисбатан саҳеҳтару дақиқтар аст, 

зеро ӯ донандаи беҳамтои анатомия ва физиологияи одам буд ва базаи 

артикулятсияи овозҳои нутқро хеле хуб медонист. Аз ин ҷост, ки 

системаи фонетикии Абӯалӣ Сино имрӯз ҳам арзишашро гум 

накардааст. 

Дар таълифоти фонетика Абӯалӣ Сино, Носири Хусрав, 

Насируддини Тӯсӣ як даста истилоҳоти марбути бахши фонетикаро аз 

забони арабӣ иқтибос кардаанд. Чуночӣ, алиф, ҳуруф, ибдол, 

махраҷ, сомит, мусавват, ҳаракот, мунфатиҳа, 

ғунна, мунҳариф, мадд, имола, тафҳим… 

Дар шарҳи ҳодисаҳои морфологии забони тоҷикӣ Абӯалӣ Сино ва 

донишмандони дигари гузаштаамон аз системаи грамматикии Халил 

ибни Аҳмад ва Сибавайҳ истифода кардаанд, аммо Абӯалӣ Сино 

кӯшиш кардааст, ки истилоҳоти тоҷикиро рӯи кор оварда, аз нуқтаи 
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назари асолати забони  тоҷикӣ шарҳи морфологии калимаҳоро биѐрад. 

Чунончи, ӯ ҳиссаҳои нутқро ба се: ном, феъл ва ҳарф ҷудо карда, 

тафовути онҳоро аз рӯи маъно ва нақши наҳвиашон нишон додаст. 

Ба ҳамин тариқ, таъсири системаи грамматикии араб на фақат дар 

назария ва системаи умумии тадқиқу фаҳмиши моҳияту қонунҳои 

сарфи забони тоҷикӣ мушоҳида мешавад, ҳамчунин ин таъсир дар 

корбасти истилоҳоти бахши сарф ҳам назаррас аст. Масалан, 

истилоҳоту таркиботи зерин, ки дар таълифоти забоншиносии Халил 

ибни Аҳмад, Сибавайҳ, Замахшарӣ ва дигарон истифода шудаанд, 

дар осори илмии забоншиносии Абӯалӣ Сино, Носири Хусрав, 

Насруддини Тӯсӣ, Маҳмуди Омулӣ, Шамси қайси Розӣ, Абдураҳмони 

Чомӣ, Атоулло Маҳмуди Хусайнӣ, Хоҷа Хасани Нисорӣ ва дигарон 

истифода шудаанд: исм, исми ҷинс, сифат, исми фоил, исми мафъул, 

фоиял, афъол, масдар, муштақ, накира, рабт, адот, тасриф, нидо, 

ташбеҳ, сиға, музаккар, муаннас, мухаффаф, фатҳа, касра, замма, 

сукун, васл, насб, танвин, замир, қайд, музоф, музофунилайҳи, 

муфрад, мозӣ, ҳол, мустақбал, баъид, музореъ, феъли лозим, феъли 

мутааддӣ, ҳарфи ишора ва ғайра. 

Дар илми забоншиносии классикии форсу тоҷик бахши наҳвро 

ҳамчун илм дар бораи маърифати калом донистаанд, ки ин ба 

фаҳмиши моҳияти ин фан дар забоншиносии араб мувофиқ меояд. 

Асоси таълимоти синтаксиси забони арабиро эъроф ташкил медиҳад, 

ки ин аз махсусиятҳои сохти наҳвиѐти араб буда, ин нуктаро 

донишмандони гузаштаи форсу тоҷик таъкид кардаанд. 

Дар сохти наҳвиѐти забони тоҷикӣ нақши эъробро пешоянду 

пасояндҳо адо менамоянд. Аз ин ҷост, ки дар осори илмии 

донишмандони асримиѐнагии  мо ба саҳми пешоянду пасояндҳо дар 

ташкили ҷумла бештар эътибор дода шудааст. 

Дар таснифи навъҳои ҷумла, сараъзою аъзоҳои пайрав, тарзу 

воситаҳои алоқаи наҳвии онҳо асосан ба ҳамон  системаи 
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грамматикаи араб такя карда шудааст, аммо махсусиятҳои наҳвии 

забони тоҷикӣ низ нишон дода мешаванд. Масалан, дар наҳви забони 

арабӣ чунин навъҳои алоқа мувофиқат, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ ҷудо 

карда мешавад. Дар сохти наҳвиѐти забони тоҷикӣ илова бар ин 

воситаҳо боз як навъи алоқаи асосӣ – алоқаи тобеи изофӣ, маҳсуб 

мешавад ва дар ҳамаи осори илмии забоншиносии гузаштаи тоҷик ба 

ин навъи алоқа эътибори махсус дода шудааст, ки ин аз махсусиятҳои 

сохти наҳвиѐти забони тоҷикӣ аст. 

Донишмандони забоншиноси асримиѐнаи тоҷик дар баробари 

шарҳу эзоҳи махсусиятҳои сохти наҳвии забони тоҷикӣ ҳамзамон аз 

назарияи илмии наҳви арабӣ истифода карда, як теъдод истилоҳоти 

марбути ин фанро низ иқтибос кардаанд:  
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ҷумла, калом, қавл, мубтадо, хабар, феъл, фоил, мафъул, ҳол, 

истиқбол, истисно, тобеъ, авомил, адот, атф, рабт, робита, исбот, 

шарт, иллат, қасам ва ғайра. 

Саволҳо  барои мустаҳкамсозй ва супоришот 

1. Мафҳуми таърихи забоншиносӣ  чист? 

2. Сарчашмаҳои таърихи забоншиносӣ  кадомҳоанд? 

3. Мактабҳои забоншиносии араб  

4. Таъсири забони арабӣ дар афкори грамматикии забони тоҷикӣ 

5. Дар соҳаи лексика кадом калимаҳои арабӣ дида мешавад, 

онҳоро аз китоби дарсй нависед. 

 

Адабиѐт 

1. А.Воҳидов Забоншиносии тоҷик дар асарҳои X-XVI. 

2. А.Воҳидов Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. 

3. Дурдонаҳои наср, чилди 1, Душанбе – 1987. 

4. Энсиклопедияи тоҷик, чилди 2, Душанбе-1980. 
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Нақшаи машғулот: 

 

1. Ба майдон омадани аввалин луғати тафсирӣ  ва 

аҳамияти он дар илми забоншиносӣ 

2.Маълумоти лексикӣ- грамматикӣ дар фарҳангҳо. 

3.Масъалаи этимология дар луғатҳои қадима. 

4.Қайдҳои услубӣ  дар луғатҳои пешин. 

 

Мафҳуми асосӣ: Сайри таърихии фарҳангнигорӣ, 

луғатҳои қадима, мавқеи луғатҳо, маълумотҳои сарфӣ, 

маълумоти наҳвӣ дар луғатҳо. 

 

1. Бояд гуфт, ки илми луғат ва луғатнигорӣ дар таърихи фарҳанги 

форсу тоҷик анъанаи хеле қадим дошта бошад ҳам, он аз таъсиру 

нақши илми луғату фарҳангнигории араб холӣ нест. Дар илми 

лексикологияи араб калима аз ҷиҳатҳои гуногун сохту таркиб, 

семантика, пайдоиш, доираи истеъмол омӯхта мешуд. Масалан, 

калимаҳои серистеъмолро бо истилоҳи «мустаъмал» ва 

камистеъмолро бо истилоҳи «муҳмал» ифода карда, лексикаи 

серистеъмолро ба вожаҳои «фасеҳ» ва «қабеҳ» ҷудо кардаанд ва 

Мавзӯи 4. Луғатҳои қадима-

сарчашмаи муҳими  таърихи 

забоншиносии тоҷик. 
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калимаҳоеро, ки аз рӯи таркиби овозӣ малеҳ нестанд «танофур» 

гуфтаанд. 

Дар осори илмии забоншиносии гузаштаи мо ва илми бадеъ 

донишмандони асримиѐнаи тоҷик ин истилоҳотро ба ҳамин маъно 

зиѐд ба кор бурдаанд. 

Калимаҳо аз назари ҳам лексикологҳои асримиѐнаи араб ва ҳам 

форсу тоҷик дорои маънои  ҳақиқӣ  (арабӣ-ҳақиқа) ва маънои 

кӯчида (маҷозӣ) мешаванд. Дар ифодаи маънои маҷозии калима дар 

байни забони арабӣ ва тоҷикӣ умумияти зиѐде ҳаст, ки он аз 

таҳқиқоти донишмандони бахши луғати  ин ду забон пайдост. 

Ин хусусияти калима қариб дар тамоми осори илмии 

донишмандони илмҳои адабии форсу тоҷик ба чашм мерасад. Дар 

бахши илми луғат (лексикология) низ мо як даста истилоҳҳои 

марбути ин бахшро мебинем, ки дар таълифоти донишмандони араб 

ва форсу тоҷик ба ҳамон як маъною вазифа истифода шудаанд: 

мустаъмал, муҳмал, фасеҳ, қабеҳ, малеҳ, қиѐс, танофур, 

наводир, муарраб, муштарак, маҷоз, тазод, мутааддад, 

алфоз, лафз, мутародифа, муфрад, кулл, ҷузъ, қариб, баъид 

ва ғайра. Албатта, иддае аз ин истилоҳот аз дастуру рисолаҳои 

донишмандони араб оид ба лексикология иқтибос шудаанд. 

Таҷрибаи луғатнигорӣ дар илми филологияи араб аз луғатнигорӣ 

дар илми филологияи форсу тоҷик то андозае фарқ дорад. 

Лексикографияи араб ҳамзамон бо системаи грамматикии араб пайдо 

шуда инкишоф ѐфтааст. Луғатнигорӣ дар мардуми форсу тоҷик 

анъанаи қадим дошта бошад ҳам,  ҳамчунон ки муҳаққиқи таърихи 

фарҳангнигорӣ С.Баевский мегӯяд: «На развитие персидской 

лексикографии особенно на раннем этапе еѐ становления оказало 

влияние арабская лексикография» дар он таъсиру нуфузи таҷрибаи 

луғатнигории араб зиѐд аст. 
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Воқеан, агар мо ду луғати то давраи ислом таълифшуда: 

«Фарҳанги оим – евак» ва «Фарҳанги паҳлавик»-ро, ки 

муҳақиқон ба асрҳои VI-VII нисбат медиҳанд,  ва «Фарҳанги оим-

евак»-ро «Нахустин намуна аз таърихи дастурнависӣ дар 

суннати аҳди сосонӣ» медонанд, ба назар нагирем, аввалин луғати 

тафсирии то замони мо омада расида ба даврае рост меояд, ки дар 

илми лексикографияи араб таҷрибаи кофӣ пайдо шуда, чандин 

луғатҳо таълиф гардида буданд. Нахустин луғати арабӣ бо номи 

«Китоб-ал айн» аз тарафи Халил ибни Аҳмади Басрӣ мураттиб 

гардидааст.
. 

Муаллиф калимаҳоро аз рӯи меъѐри фонетикӣ, яъне 

тавлиди овозҳо оварда, фонемаи «ъ»-ро ҳамчун ҳамсадои чуқури 

ҳалқӣ дониста, луғати худро ҳам аз хамин ҳарф шурӯъ кардааст. Ин 

усули асосгузоштаи Халил ибни Аҳмад дар илми лексикографияи 

араб қариб 300 сол идома ѐфтааст. Танҳо дар охири асри Х дар 

лексикографияи араб усули нави луғатнигорӣ рӯи кор меояд. 

Мувофиқи ин усул калимаҳо дар луғатномаҳо аз рӯи тартиби алифбо 

оварда мешаванд. 

2. «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ, ки соли 1065 таълиф гардида, 

нахустин луғати то замони мо расида маҳсуб мешавад, аз рӯи сохту 

таркиб, усули ҷобаҷогузорӣ ба бобҳо, тақсимбандии вожаҳо аз он 

шаҳодат медиҳад, ки муаллиф аз таҷриба, мӯҳтаво ва сохти луғатҳои 

арабӣ истифода кардааст. 

Ба ҳамин тариқ, агар луғатномаҳои то давраи ислом таҳияшуда ва 

луғатҳои аз байн рафта – «Фарҳанги Абуҳафси Суғдӣ», 

«Луғати қатрон», «Тоҷ-ал-масодир фи-л-луғати фурс»-и 

Рӯдакӣ, «Наводир ал луғат»-и Фаррухиро ба назар нагирем, 

таърихи луғатнигории форсу тоҷикро ба ду давраи асосӣ метавон ҷудо 

кард: давраи аввал аз асри ХI то ХIV-ро дар бар мегирад, ки дар ин 

муддат асосан се луғати мӯътабар: «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ, 
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«Сиҳоҳ ал-фурс»-и Муҳаммад ибни ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ», 

«Меъѐри Ҷамолӣ»-и Шамси Фахри Исфаҳонӣ боқӣ мондааст. Дар 

ин давра луғатнигорӣ асосан дар Эрону Осиѐи Марказӣ ривоҷ ѐфта 

буд, давраи дуввум аз асри ХУ1 шурӯъ гардида то асри ХIХ идома 

ѐфтааст. Маркази луғатнигорӣ дар ин давра Ҳиндустон қарор мегирад. 

Зеро ҳанӯз аз ибтидои асри  ХI дар натиҷаи забти Хиндустон аз 

тарафи Маҳмуди Ғазнавӣ, ки Эрону Осиѐи Марказӣ, Афғонистону 

Шимоли Ҳиндустонро дарбар мегирифт, дар Ҳиндустон забони 

тоҷикӣ забони расмӣ гардид ва зарурати омӯзишу азбаркунии ин 

забон пеш омад ва ин зарурат таълифи луғатҳои зиѐди тафсириро 

ногузир гардонид. 

Дар давраи дуюми инкишофи луғатнигорӣ луғатҳои тафсирию 

тарҷумавие пайдо шуданд, ки ғайр аз шарҳи калимаю таркибот ва 

ибораҳо маълумоти зарурии грамматикаи забони тоҷикиро фаро 

гирифтаанд.  Ин усули луғатнигорӣ аз воқеияти забоншиносии тоҷик 

сар зада буд, зеро дар забони тоҷикӣ як дастури ҷомеъ, ки тамоми 

асосҳои грамматикаи забони тоҷикиро нишон диҳад, вуҷуд надошт. 

Масалан, дар луғати тарҷумавии «Шомил ал-луғат» (соли 

таълифаш 1494) очерки муфассали лексикӣ-грамматикии забони 

тоҷикӣ оварда шудааст, ки дар ин очерк системаи феъли забони 

тоҷикӣ ва роҳҳои ҷамъбандӣ дар исм шарҳ дода шудааст. Ин принсип 

минбаъд дар луғатҳои тафсирӣ идома ѐфт. Албатта, ин усули тамоман 

нав набуд, зеро ҳанӯз дар яке аз қадимтарин луғатҳои тоҷикӣ (форсӣ) 

«Сиҳоҳ ал-фурс» (соли таълифаш 1327) ин таҷриба дида мешавад. 

Ба ҳамин тариқ,  аз нимаи дуюми асри ХVI сар карда, ҳам дар сохтори 

луғатҳо ва ҳам фарогирии лексика пешравиҳои зиѐде ба назар мерасад 

ва луғатҳои мӯътабаре таълиф мегарданд, ки барои инкишофи назария 

ва амалияи забоншиносии форсу тоҷик саҳми муҳим мегузоранд. 
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Забони тоҷикӣ (форси миѐна), ки дар замони Сосониѐн ба сифати 

забони давлатӣ ва забони осори он давра қарор дошт, пас аз истилои 

арабҳо ин нуфузро аз даст дод ва ба муддати тӯлонӣ забони арабӣ 

ҳамчун забони давлатӣ доираи фаъолияти забони тоҷикиро танг сохт. 

Танҳо пас аз он ки дар сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон 

ҳаракатҳои  озодихоҳӣ ва истиқлолиятталабии мардуми маҳаллӣ ба 

вуҷуд омад ва ҳокимони маҳаллӣ Тоҳириѐн (821-873), Саффориѐн 

(873-903) ташкил ѐфт. Оҳиста-оҳиста нуфузу мақоми забони тоҷикӣ 

ҳам боло рафт. Махсусан, дар замони давлатдории Сомониѐн (903-

1005) иқтидори забони тоҷикӣ хеле қавӣ гардид ва он ба ҳайси забони 

давлатӣ пазируфта шуд, ки дар натиҷа аз нав осори адабӣ, таърихӣ ва 

илмӣ бо ин забон ҳар чӣ бештар нигошта мешавад. Маҳз дар ҳамин 

давра пойдевори баъзе илмҳо гузошта мешавад ва донишмандони 

давр ба тадқиқу пажӯҳиши илмҳои гуногун машғул мегарданд. Дар 

сарҳалқаи улуми асри миѐнаи форсу тоҷик донишмандони фарзонае 

мисли Закариѐи Розӣ (865-925), Абӯнасри Форобӣ (873-950), 

Абурайҳони Берунӣ (973-1051), Абӯалӣ Сино (980-1037), Носири 

Хусрав (1004-1080) меистоданд. Ин чеҳраҳои олами илми Шарқ 

пайваста осори илмии донишмандони Юнони бостону ҳинди қадим, 

Руму Арабро омӯхта, барои ташаккулу таҳаввули илмҳои гуногуни 

замонаашон дар сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон ҷидду ҷаҳд 

мекунанд. Баъзе аз ин донишмандон барҳақ поягузорони илми 

асримиѐнаи форсу тоҷик маҳсуб мешаванд, ки аз ин  миѐн илми 

забоншиносӣ низ истисно нест. 

Афкори забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миѐна, пеш аз 

ҳама, дар осори боқимондаи ин давр инъикос ѐфтааст. Мо андешаҳои 

донишмандони асримиѐнаро дар мавриди забону забоншиносӣ, 

асосҳои грамматикаи забонамон ва умуман кулли қонунҳои забони 

тоҷикӣ маҳз аз рӯи ҳамин осори илмӣ муайян карда метавонем. 
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Фарҳангнависии форсу тоҷик баробари инкишофу вусъати тоза 

пайдо кардани забони адабии тоҷик дар асрҳои 1Х-Х ба маънои аслии 

ин ҳунар пайдо шуд. «Лексикографияи тоҷик, -менависад В.Капранов 

дар мақолае, ки дар Энсиклопедияи тоҷик» чоп намудааст, таърихи 

қадима дорад. Вай баробари дар Мовароуннаҳру Хуросони шарқӣ 

ташаккул ѐфтани забони форсӣ дарӣ пайдо шуда, тадриҷан инкишоф 

ѐфта домани худро вусъат  дод» Дар ҳақиқат, сабаби пайдо шудани 

аввалин луғатҳои тафсирӣ, ки мутаассифона, то замони мо 

нарасидаанд, ҳамин зарурати воқеӣ будааст. Ва аксар масъалаҳои 

назариявии забоншиносии  тоҷик аз амалияи луғатсозӣ сар задаст. Ин 

анъана дар дигар халқҳо низ дида мешавад. Ва ин як қонунияти 

умумие ҳам будааст. Масалан, дар Ҳиндустони қадим пайдоиши 

аввалин луғату дастурҳои таълимӣ барои дуруст, беғалат хондану 

талаффуз кардани матни китоби муққадаси ҳиндуҳо «Ведҳо» пайдо 

шудааст. Пайдоиши аввалин луғати арабӣ ва системаи грамматикии 

он ҳам барои дурусту беғалат қироат кардани китоби муқаддаси 

мусулмонон қуръон буд. Нахустин луғати форсии дарӣ низ барои 

шарҳи вожаҳои китоби муқаддаси зардуштиѐн «Авесто» пайдо 

шудааст. Фарҳангҳои тоҷикии (форсӣ) қадим, ки одатан вазифаи 

тафсири вожаҳоро адо мекарданд, дар худ шарҳи мухтасари дигар 

масоилро ҳам, аз ҷумла маълумоти зарурии лингвистиро, ҷо кардаанд. 

Беҳуда ҳам онҳо бо истилоҳи фарҳанг ном бурда нашудаанд, зеро ин 

фарҳангҳо фақат дастур барои фаҳмидану дуруст хондан ва 

навиштани калимаву ифодаҳо набуда, балки чун дастури таълимӣ ҳам 

вазифа адо менамуданд, махсусан, аз бахши асосҳои дастури  забони 

тоҷикӣ. Аз ин ҷост, ки хатто аввалин луғатномаи то давраи исломӣ 

низ фарҳанг номида шуда, дар он оид ба чанде аз масъалаҳои дастури 

забони тоҷикӣ шарҳ оварда шудааст. Ин анъана минбаъд, ҳамчунон ки 

С.И.Баевский таъкид менамояд, идома ѐфтааст:  



 36 

«В дальнейшем это  дополнение толкового словарья 

грамматическим очерком становится нормой лексикогра-

фической работы. Лексико-грамматические очерки в 

составе словарей разрастались, включая в себе все более и 

более широкий круг лингвистических вопросов 

касающихся не только лексики но и фонетики, 

словообразования, грамматики». 

Дарҳақиқат, маълумотҳои грамматикие, ки дар фарҳангномаҳои 

асри миѐна оварда шудаанд, баъдтар яке аз асосҳои ташаккулѐбии 

бахшҳои забоншиносии тоҷик гардидаанд. 

 

Саволҳо  барои мустаҳкамсозй ва супоришот 

1. Ба майдон омадани аввалин фарҳанги забони тоҷикӣ ва 

аҳамияти он аз чӣ иборат аст? 

2. Маълумоти забоншиносӣ дар фарҳангҳо:  

а) маълумоти фонетикӣ;  

б) маълумоти лексикӣ;  

в) маълумоти грамматикӣ;  

г) маълумоти этимологияи. 

3. Навиштани баъзе мақолаҳои луғавӣ аз «Бурҳони Қотеъ» ва 

«Ғиѐс-ул-луғот» 

Адабиѐт 

 1. А.Воҳидов. Забоншиносии тоҷик дар асарҳои X-XVI. 

1. А.Воҳидов. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. 

2. Муҳаммадхусайн Бурҳон. «Бурҳони Қотеъ» чилди 1, Душанбе 

1993 

3. Муҳаммад Ғиѐсиддин. «Ғиѐс-ул-луғот» Душанбе 1987, 1988. 
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Нақшаи  машғулот: 

 

1. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ аз тарафи Ибни Сино 

2.Баъзе ақидаҳои забоншиносии Ибни  Сино дар донишнома  

3. «Махорич-ул-хуруф»-и Ибни Сино – рисолаи фонетикӣ 

4.Аҳамияти «Донишнома»-и Ибни Сино дар инкишофи истилоҳоти 

забоншиносӣ 

 

Мафхуми асосӣ:  Ибни Сино-забоншинос, рисолаи Ибни Сино 

оиди фонетика,  аҳамияти рисолаи ӯ дар забоншиносии имрўза, 

афкори грамматикии Ибни Сино, алоқаи мантиқии забоншиносии 

пешина ва имрўза. 

 

Донишмандони файласуфи форсу тоҷик, ки аз манбаъҳои 

юнонию ҳиндӣ огоҳ буданд, дар зинаи аввали шаклгирии 

забоншиносии форсу тоҷик қонунҳои грамматикиро дар иртибот бо 

мавзӯъҳои фалсафӣ шарҳ додаанд. Аз ин рӯ, пас аз раҳоӣ аз панҷаи 

тасарруфи забоншиносии араб донишмандони забардасте ба мисли 

Абӯалӣ Сино хостанд, ки он анъанаро идома диҳанд. Абӯалӣ Сино, ки 

ҳанӯз аз айѐми ҷавонӣ дар риштаи илми забоншиносӣ таҳсил дида 

буд, ки амалро  бо тамоми ҳастияш ба ҷо меорад. «Ибн-Сине, -пишет 

С.Н.Григорян, -было 10 лет, когда он прошел курс словесных наук 

(грамматику, теорию словесности, стилистику». Аз ин ҷост, ки дар 

давраи ба итмомрасии таҳаввулоти системаи грамматикии араб (асри 

Мавзӯи 5. Акидаҳои забоншиносии 

Ибни Сино 

  

 

Афкори забоншиносӣ дар осори фалсафӣ 

. 
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Х) бунѐди илми забоншиносии тоҷикро олими энсиклопедист Абӯалӣ 

Сино гузошт. Ӯ дар илми  забоншиносии тоҷик он хизматеро ба ҷо 

овард, ки олими энсиклопедисти рус М.В.Ломоносов дар 

забоншиносии рус кардааст. Абӯалӣ Сино бо таълифи «Донишнома» 

ба забони тоҷикӣ кӯшиш кардааст, ки умдатарин мавзӯъҳои 

забоншиносии тоҷикро мухтасар шарҳ дода, истилоҳоти фаннии онро 

низ то андозае ба забони тоҷикӣ рӯи кор биѐрад. Вай бунѐди 

грамматикии калимаҳоро аз лафзи муфрад (танҳою содда) дониста, 

чун забоншиносони Юнону Араб тамоми калимоти муфрадро ба се 

ҳисса ҷудо кардааст. Ӯ мегӯяд: «ҳар лафзи муфрад ѐ ном бувад, ѐ 

куниш, ѐ ҳарф ва ба тозӣ номро «исм» хонанд  ва мар кунишро 

наҳвиѐн «феъл» хонанд ва  мантиқиѐн «калима» хонанд. Ва исму 

калима ҳардуро  маънӣ тамом бувад, чунон ки агар кассе пурсад, ки 

«Киро дидӣ?» Гӯйӣ «Зайдро», ҷавоб тамом бувад. Ва агар касе пурсад, 

ки «Зайд чӣ кард?» Гӯйӣ: «Бирафт», ҷавоб тамом бувад. Ва аммо 

ҳарфро маънии тамом набувад, чунон ки агар гӯянд: «Зайд куҷост?» 

Гӯйӣ: «Ба» ѐ гӯйӣ: «Андар» ҳеҷ ҷавоб набвад, то нагӯйӣ: «Ба хона» ѐ 

«Андар масҷид» ѐ «Бар бом» 

Дар ин тавзеҳи мухтасари Абӯалӣ Сино, ки аз рисолаи «Мантиқ»-

и «Донишнома» аст, моҳияти асосии ҳиссаҳои нутқ ва гурӯҳбандии 

онҳо равшан баѐн шуда, тафовуту хосияти барҷастаи ҳиссаҳои 

мустақилу ѐридиҳандаи нутқ мушаххас гардонида шудааст. Имрӯз 

ҳам дар шинохти ҳиссаҳои мустақилу ѐридиҳандаи нутқ ҳамин 

хусусияти онҳо яке аз меъѐрҳои муҳим  ба ҳисоб меравад. 

Нахуст нуқтаи ҷолиб ин аст, ки ӯ номи ҳиссаҳои нутқро ба 

тоҷикӣ ифода намуда, ба ҷои «исм» «ном», ба ҷои «феъл» «куниш» ва 

ба ҷои шакли ҷамъи «ҳуруф»-и арабӣ шакли танҳои он «ҳарф»-ро кор 

фармудааст, ки хеле фораму гӯшнавоз аст. Зимни ифодаи ҷавоб 

Абӯалӣ Сино маънои луғавию семантикии ному кунишро дар назар 

дошта, ба хосияти асосии ҷумла – муносибати предикативӣ, ишора 
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кардааст. Аз нигоҳи забоншиносии муосир низ калимаҳоро ба 

ҳиссаҳои нутқ, пеш аз ҳама, аз рӯи ҳамин меъѐр тасниф мекунанд. Дар 

ифодаи «ҳеҷ ҷавоб набувад» Абӯалӣ Сино аз маънои  мустақили 

луғавӣ маҳрум будани пешояндҳои «ба», «бар», «андар»-ро дар назар 

дорад, ки ин назари ӯ ба фаҳмиши имрӯзаи забоншиносӣ дар мавриди 

ҳиссаҳои ѐридиҳандаи нутқ мувофиқ аст. 

Абӯалӣ Сино тафовути исму (ном) феъл (куниш)-ро нишон дода, 

мегӯяд: «Лекин фарқ миѐни исму калима он аст, ки калима далел 

бувад ба маънӣ ва бар кайи он маънӣ. Чунон ки гӯйӣ «бизад», ки 

далел бувад бар задан ва бар он ки андар замони гузашта бувад ва 

ҳамчунон чун гӯйӣ: «Бизанад» далел бувад ба кассе, ки он маънӣ ӯро 

бувад чун «зананда». 

Дар ин тавзеҳи Абӯалӣ Сино чизи муҳим ин аст, ки ӯ категорияи 

замонро чун аломати барҷастаи феъл нишон додааст. ҳамчунон ба 

категорияи шахсу шумора низ ишора карда, фоил-субъекти ҷумларо, 

ҷудо намудааст. Дар ҳамин фасли рисолаи «Мантиқ»-и «Донишнома» 

боз як тавзеҳи ҷолиби таваҷҷӯҳ ин аст, ки Абӯалӣ Сино чанд 

калимаро, ки ҳатто имрӯз ҳам дар фаҳмиши онҳо гуногунандешагӣ 

аст, бо қатъият исм гуфтааст ва исбот ҳам кардааст, ки на ҳар калимае, 

ки маънии он замон аст, феъл мешавад. Вай мегӯяд: «Агар касе 

пурсад, ки «дӣ» ва «пор» ва «порина» ном аст ѐ калима? ¯авоб он 

бувад, ки ном аст. Пас, агар гӯянд, ки «ин ҳар се далел аст бар замон 

ва бояд ки калима бувад», гӯем, ки «на ҳар чи далел бувад бар замон 

калима бувад, ки нахуст бояд далел бувад бар маънӣ ва он гоҳ далел 

бувад бар замони он маънӣ, чунон ки гӯйӣ «бизад» далел кунӣ бар 

задан ва он гоҳ бар замони он «задан» ва гуфтори мо, ки «дӣ» нафси 

маъниаш замон аст, на чунон аст, ки далел бувад бар маънӣ ва он гоҳ 

далел бувад бар замонаш. 
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Аз рӯи шарҳи Абӯалӣ Сино ном ба моҳияти ашѐву предметҳо 

далолат карда, моддиву маънӣ мешавад ва дар шарҳи ном ду калима 

меорад: яке исми моддӣ -  «мардум» ва дигаре исми маънӣ - «дӯстӣ». 

Куниш, ба ақидаи Абӯалӣ Сино, ҳам ба маънӣ далолат мекунад 

(амалро мефаҳмонад), ҳам замони он амалро (гузашта, ҳозира ва 

оянда), ҳамчунин ба субъекти он амал ишора менамояд. Вай 

калимаҳои «дӣ», «пор» ва «порина»-ро далел оварда исбот менамояд, 

ки онҳо номанд, зеро дар нафси ин калимаҳо маънои замон аст. 

Воқеан ҳам ин гурӯҳи калимаҳо имрӯз ҳам аз баҳс озод нестанд. ҳоло 

ҳам гоҳе онҳоро исм ва гоҳе зарф мегӯянд. Ва тавре ки мебинем, ҳанӯз 

дар асри Х дар айѐме, ки акнун пояҳои илми забоншиносии тоҷик 

гузошта мешуд, Абӯалӣ Сино ин мавзӯи баҳснокро  бисѐр нозук ва 

саҳеҳ шарҳ дода, он калимаҳоро исм гуфтааст. Дар «Грамматикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик» (нашри академикӣ) калимаҳои «дирӯз» 

яъне ҳамон «дӣ» ва «порсол» яъне «пор» ѐ «порина», зарф гуфта 

шудааст. Шояд ин аз он сабаб бошад, ки аз нигоҳи забоншиносии 

муосир исм ва ба ҳиссаҳои дигари нутқ ҷудо карда шудааст. Дар ҳар 

сурат ин калимаҳо исмҳои ченаки замонанд. 

Тавре ки аз таснифоти ҳиссахи нутқ, шарҳи ҳар кадоме аз онҳо 

равшан аст, таълимоти грамматикии Абӯалӣ Сино аз системаи 

грамматикии араб фарқ дорад. Назарияи забоншиносии Сино баҳси 

сирфи забоншиносӣ набуда, балки бо андешаҳои фалсафӣ омехта 

мебошад. Ӯ аксар  ҳодисаҳои грамматикиро вобаста ба категория ва 

қонунҳои мантиқ шарҳ медиҳад, ки ин равиши тадқиқ ба анъанаи 

Юнони бостон иртибот дорад. Афкори грамматикии Юнони бостон 

дар ибтидои  пайдоишаш дар асоси донишҳои фалсафӣ шакл 

гирифтааст. 

ҳамин усулу равиши тадқиқи масоили забоншиносӣ дар Юнони 

бостон дар афкору тадқиқи забоншиносии Абӯалӣ Сино низ ҳис карда 

мешавад. Вақте ки ӯ афкори  фалсафии худро дар «Донишнома» хост 
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ба забони модариаш – тоҷикӣ, таълиф намояд, ҳамзамон асосҳои 

назариявии грамматикаи забони тоҷикиро ҳам вобаста ба категория ва 

қонунҳои мантиқ баѐн кард. Аз ҷумла дар рисолаи «Мантиқ»-и 

«Донишнома» Абӯалӣ Сино  зимни мавзӯи «Оғози илми мантиқ ва 

падид кардани он чи муфрад хонанд аз лафзҳо ва маъниҳо» чунон 

тавзеҳ овардааст: «Бояд дониста ояд, ки лафз ду гуна бувад якеро 

муфрад хонанд, чунон ки гӯйӣ: «Зайд» ва Муҳаммад» ва  чунон ки 

гӯйӣ «мардум» ва «доно» ва якеро мураккаб ва муаллаф хонанд: 

чунон ки гӯйӣ: «мардум доност» ѐ гӯӣ «мардуми доно».  Ва то ҳол 

лафзҳои муфрад дониста наояд, ҳоли лафзҳои мураккаб дониста 

наояд». 

Абӯалӣ Сино зимни лафзи муфрад калимаҳои соддаи алоҳидаро, 

ки барои ифодаи мафҳумҳо, аломату нишонаҳои онҳо хизмат 

менамояд, ки лафзҳои муфрад ҳамин ки бо ҳам  аз ҷиҳати маънӣ ва 

наҳвиѐт муносибат пайдо карданд, лафзи мураккабро  ташкил 

медиҳанд, ки аз нигоҳи илми забоншиносии муосир онҳо воҳидҳои  

номинативию коммуникативӣ, яъне ибораву ҷумла мешаванд. 

Бояд гуфт, ки истилоҳи «лафз» дар фаҳмиши Абӯалӣ Сино ба 

чанд маънӣ аст: зимни лафзи муфрад ӯ тамоми калимаҳои соддаро дар 

назр дорад, аммо лафзи мураккаб гуфта, калимахи сохта (ноинсон), 

мураккаб (Абдуллоҳ), таркиб (дар хона), ибора (мардуми доно), ҷумла 

(мардум доност)-ро медонад. Яъне Абӯалӣ Сино тамоми ифодаҳоеро, 

ки аз ду ва  зиѐда калима (хоҳ ѐридиҳанда, хоҳ мустақилмаъно) таркиб 

меѐбанд лафзи мураккаб мегӯяд. Меъѐр ин аст, ки ҳангоми ҷудо 

кардани таркиби он ифодаи як ѐ якчанд ҷузъи он маънии мустақил 

дошта бошад. 

Дигар нуқтаи муҳим он аст, ки Абӯалӣ Сино моҳияту аломатҳои 

калимаҳои ѐридиҳанда (бо истилои ӯ «адот»)-ро низ хуб таъин 

кардааст. Ба андешаи ӯ маънои калимаҳои ѐридиҳанда ҳангоми 

ҳамнишинӣ  бо калимаҳои мустақилмаъно равшан мегардад. ҳатто, -
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таъкид менамояд Абӯалӣ Сино, -  дар таркиби «Зайд дар» маъно 

саҳеҳу пурра нест. Чунки дар ин қолаб яке калимаи мустақилмаъно 

дигаре ѐридиҳанда буда,  ҳамнишинии онҳо аз рӯи қавонини наҳв ва 

мантиқ созгор нест. Ифодаи тому саҳеҳи он «Зайд дар хона аст», 

мебошад. 

Дар заминаи ҳамин андешаи мушаххас назари Абӯалӣ Сино дар 

бораи воҳиди томи наҳвӣ -ҷумла (ба истилои ӯ «қавл») равшану возеҳ 

баѐн гаштааст. Ӯ, қавл гуфта қолаби ифодаҳоеро медонад, ки аз 

калимаҳои мустақилмаъно таркиб ѐфтаанд ва ҳар кадоме аз ҷузҳои ин 

қолаб маънии мустақил дорад.  Боз аз андешаҳои муҳими Абӯалӣ 

Сино дар ин баѐния он аст, ки ӯ вазифаю моҳияти феъли будан»-ро 

хеле борикбинона шарҳ додаст.  Дар ҷумлаи «Зайд котиб буд», - 

мегӯяд Абӯалӣ Сино, мақсуд аз «буд» ин ҷо тобеият вар обита аст, 

яъне ӯ ду вазифаи наҳвии феъли «будан»-ро яке барқарор намудани 

робитаи байни феълу фоил (хабару мубтадо) ва дигаре  тобеъ 

гардонидани  хабар бо мубтадоро дар назар дорад, ки ин андеша  

барои илми наҳвшиносии муосир низ аҳамияти назарию амалӣ дорад. 

Масалан, дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» (нашри 

академикӣ) гуфта мешавад: «Барои алоқаи хабар бо мубтадо ғайр аз 

бандакҳои хабарӣ феълҳои будан, шудан… истифода мешаванд». 

Дар мавриди ҷумлаҳои мураккаб низ Абӯалӣ Сино вобаста ба 

шарҳи мавзӯъҳои мантиқ қайдҳои ҷолиб дорад. Ӯ дар рисолаи 

«Мантиқ»-и «Донишнома» зимни шарҳи қазияҳи шартии муттасил 

(пайвасту ҳампаҳлӯ)  ва мунфасил (ҷудоӣ) муҳокимае рондааст, ки ба  

хусусиятҳои  сохторию маъноии ҷумлаҳои мураккаб иртибот доранд. 

Вай барои қазияи шартии муттасил мисоли зеринро меорад: «Агар 

офтоб барояд, рӯз бувад». 

Аз рӯи шарҳи мантиқии Абӯалӣ Сино ҳиссаи «агар офтоб 

барояд» муқаддам буда, «рӯз бувад» толӣ аст. Дар илми наҳви имрӯза 

ҳиссаи «агар офтоб барояд» ҷумлаи пайрави шартӣ буда, ҳиссаи «рӯз 
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бувад» сарҷумла мебошад. Дар воқеъ, аз нигоҳи мантиқӣ аввал амали 

ҷумлаи пайрав сар мезанад, яъне муқаддам аст ва баъд амали 

сарҷумла, яъне натиҷа аст, аммо  барои илми наҳв ҷиҳати созмонӣ  ва 

муносибати грамматикии ҷузъҳо муҳим аст, ҳиссае, ки аз нигоҳи 

сохтор мустақилияти  бештар дорад, ҷумлаи асосӣ - сарҷумла буда, 

ҳиссаи дуввум ҷумлаи пайрав, яъне тобеъ мебошад. ¯олиби таваҷҷӯҳ 

аст, ки Абӯалӣ Сино ба ин ҷиҳат низ эътибор додааст. Ба андешаи вай, 

дар ҷумлаи «агар офтоб барояд,  рӯз бувад» ду қазия, яъне ду ҷумла 

аст: яке «офтоб барояд» дигаре «рӯз бувад». Лекин, - мегӯяд ӯ, лафзи 

«шарт» муқаддамро (ҷумлаи пайрави шартиро) аз қазиятӣ бибарад, 

зеро ки чун гӯйӣ: «Агар офтоб барояд» бо андар омадани лафзи «агар» 

ин сухан аз қазиятӣ (озод) бишуд. 

Аз нигоҳи наҳви муосир ҷумлаи «Агар офтоб барояд, рӯз бувад» 

ҷумлаи мураккаби тобеъ аст, ки ҳиссаҳои он «агар офтоб барояд», 

«рӯз бувад» танҳо дар хамбастагӣ, ба қавли Абӯалӣ Сино, дар қолаби 

муттассил чун воҳиди ягонаю том вазифаро адо менамояд. 

ҳар яке дар алоҳидагӣ ҷумлаи мустақил буда наметавонанд, зеро 

пайвандаки шартии «агар» муносибати шартиро ба миѐн  оварда, 

ҳарду ҳиссаро дар як ҳайат муттаҳид сохтааст. 

Ба ҳамин тариқ, системаи грамматикие, ки Абӯалӣ Сино барои 

забони тоҷикӣ пешниҳод кардааст, хеле муназзам ва комил буда, он аз 

тадқиқи калима, сохти он (соддаю мураккаб), таснифи ҳиссаҳои нутқ 

(ном, куниш ва ҳарф), ҷиҳати созмонии ибораю ҷумлаи сода ва ниҳоят 

ҷумлаи мураккаб иборат аст. 

Яке аз асарҳои Ибни Сино, ки махсусан ба масъалаи забоншиносӣ 

- аниқтараш ба фонетика бахшида шудааст, «Махориҷ-ул-ҳуруф» ном 

дорад, ки ба забони арабӣ навишта шудааст. 

Олими Эрон дуктур Парвиз Нотил  Хонлари  онро ба забони 

форсӣ тарҷума намудааст, ки он соли 1333 шамсӣ дар Теҳрон нашр 

шудааст. 



 44 

Дар ин рисола оиди чӣ гуна пайдо шудани (падид омадани) 

ҳарфҳои гуфтор  ва таснифи ҳарфҳои  арабӣ ва баъзе ҳарфҳо, ки дар 

арабӣ    нест, баҳс карда мешавад. 

Ин рисола аз бахшҳои (бобҳои) зерин иборат аст: 

Бахши нахуст: дар сабаби падид омадан овоз. 

Ибн Сино дар ин бахш чунин менависад: 

Гумони ман бар он аст, ки сабаби қариби овоз мавҷ задани  

ногоҳонии ҳавои ба тундӣ ва нерӯ, ба ҳар сабабе, ки бошад. 

Бахши дуввум, дар сабаби падид омадани ҳарфҳо буда, дар ин 

бахш чунин менигорад: 

Пас ҳарф ҳайатест, ки ба овоз (пайдошаванда) мегардад ва бад-он 

монанд аст, боз шинохта мешавад ва ин тафовут дар шунида шудан 

аст. 

Баъзе ҳарфҳо дар ҳақиқат муфраданд ва падид омадани онҳо аз 

хабси (боздоштани) томи  овоз ѐ ҳавои  мӯчиби овоз ва  раҳо кардани  

ногоҳонии он аст. Баъзе дигар  мураккабанд ва аз ҳабсҳое ҳосил 

мешаванд, ки том нестанд, балки  ҳаво паѐпай  раҳо карда мешавад: ш. 

ҳарфҳои муфрад иборатанд: б, т, ч, д, зод, то, к, қ, л, м, н. 

Бахши саввум,  дар ташреҳи ханҷара (гулӯ, халқ) ва забон ва  

ханҷара дар ташкили овоз нишон дода мешавад. 

Бахши чаҳорум дар сабабҳои ҷузъии як-як ҳарфҳои тозӣ. 

Масалан, «коф» аз ҳамон ҷои «хо» падид меояд, андаке 

дарунтар...» «фо» ва «бо» ҳар ду дуруст дар як махраҷ падид меоянд 

ва он лаб аст. 

Ба ин тафовут, ки «бо» аз ҳабси томи пурзӯре, ки натиҷаи ба ҳам 

расидани ду ҷирми нарм аст ва сипас  канда шудани он ду аз якдигар  

ва ронда шудани ногоҳонии ҳавои нигоҳдошта ба берун ҳодис 

мешавад. Аммо дар «фо»  ҳабси том нест ва бо қисмҳое аз лаб ҳосил 

мешавад, ки танг мешаванд, аммо  ба ҳам намерасанд ва раҳо кардан 

аз миѐни он аҷром (чирмҳо) паѐпай анҷом мегирад.  
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Бахши панҷум, ба ҷузъ ин ҳарфҳо ки ѐд кардем, ҳарфҳое ҳаст, ки 

ҳар як аз миѐни ду ҳарф падид меояд: аз он ҷумла аст «коф»-и хафиф 

(г), ки тозиѐн дар ин замони мо  онро ба ҷои «коф» ба кор мебаранд ва 

он аз ҷойгоҳи «коф» падид меояд, аммо дарунтар ва ҳабсе заифтар. Ва 

низ ҳарфе, ки ба «ҷим» монанд аст ва дар гуфтори эрониѐн чун 

бигӯянд «чоҳ» шунида мешавад ва нисбати ин «ҷим» ба «чим»-и 

арабӣ монанди нисбати «коф»-и арабист ба кофи ғайриарабӣ, ки ин 

«чим» (ч) аз хабсе ҳосил мешавад, ки  қавитар аст ва ба қисмати 

бузургтаре аз забон анҷом мегирад ва фишор дар кандану рондани 

ҳаво бештар аст. 

Ба ғайр аз ин оиди пайдоиши баъзе ҳарфҳо низ маълумот дода 

шуда, чӣ гуна пайдо шудани онҳоро қайд мекунад. Ибни Сино таъкид 

менамояд, ки ҳар ҳарф бо табиат ва ҳодисаҳои табиат алоқаманд аст. 

Масалан, оиди овози «чим» (ч) менигорад: «чим» аз афтодани 

рутубатҳо дар рутубатҳо: монанди он ки қатраи дурушти об бақувват 

дар об истода бошад, биафтад ва дар он фурӯ биравад. 

Хулоса, баъзе  ақидаҳои забоншиносии Ибни Сино  имрӯз ҳам 

аҳамияти худро  гум накардааст ва мо аз ин рисола оиди фонетика 

баъзе маълумотҳо пайдо карда метавонем. 

Рӯзе шайх дар ҳузури амир нишаста буд ва Абумансури Чаббон 

(Абумансур Муҳаммад Ибни Алй ибни Умари Чаббон муосири Ибни 

Сино. олими луғатшинос ва забондон) ҳам ҳузур дошт. Дар забон 

(луғат дар назар дошта шудааст) масъалае пеш омад, ки шайх ҳарчи 

ѐдаш омад, дар он бора гуфт. Шайх Абумансур ба шайх рӯ оварда 

гуфт: «Дар воқеъ, ту файласуф ва ҳаким ҳастй, вале дар забон чизе 

нахондай, ки боиси қабули ту бошад». 

Шайх аз ин сухан ба қаҳр омада се сол ба омӯхтани китобҳои 

луғат машғул шуд ва китоби «Таҳзиб-ул-луғат»-ро, ки таснифи 

Абӯмансури Азҳарй аст, аз кишвари Хуросон хост. Пас шайх дар 

забон ба пояе расид, ки мисли он кам иттифоқ меафтад. ӯ се қасида 
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иншо карда дар зимни онҳо лафзҳои дар луғат камѐфтро ба кор бурд 

ва се китоб навишт: Яке бар равиши Ибни Амид (адиб, ҳаким ва 

муначчими ҳамасри Ибни Сино) дигар ба равиши Соҳиб ва сеюмй ба 

равиши Собй фармуд, ки онҳоро дар муқоваҳои кӯҳнаи қадимнамо 

чилд кунанд. Сипас, ба амир маслиҳат дод, ки мучалладҳоро ба 

Абӯмансури Чаббон бинмояд ва бигӯяд: «Мо ин мучалладҳоро 

ҳангоми шикор аз саҳро ѐфтем. Туро мебояд, онҳоро бубинй ва ба мо 

бигӯй, ки дар онҳо чист?» Абӯмансур дар онҳо нигарист ва бисѐри он 

чи ки дар онҳо буд, бар вай мушкил омад. Он гоҳ шайх гуфт: 

«ҳар чиро, ки аз ин китоб намедонй, дар фалон чои китобҳои 

луғат зикр шудааст» Шайх ба ӯ китобҳои дар луғат маъруферо зикр 

кард, ки ин алфозро аз онҳо ѐд карда буд. 

Абўмансур ҳар чи, ки аз забон меовард, дар он мулоҳиза 

намекард ва боваринок набуд. Баъд ӯ пай бурд, ки рисолаҳо аз 

таснифоти шайх аст ва чавоб ба он ҳамлаест, ки он рӯз бар зидди вай 

карда буд. Пас, пушаймон шуд ва бахшиш пурсид.  

Сипас, шайх дар луғат китобе тасниф карда, онро «Лисон-ул-

араб» ном ниҳод, ки мисли он дар луғат тасниф нашудааст ва ҳанӯз 

тозанавис накарда буд, ки аз дунѐ рафт ва он дар шакли мусаввада 

боқй монда, касе ба тартиби он даст наѐфт.  

Аз ин чо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Ибни Сино 

қариб дар ҳамаи қисматҳои грамматика: фонетика, калимасозй, ибора, 

ҷумла ва луғатсозй вобаста ба ақидаҳои фалсафй фикр рондааст, ки 

имрӯз ҳам аҳамияти назарй ва амалии худро гум накардааст. 

Саволҳо  барои мустаҳкамсозй ва супоришот 

1. Ибни Сино ҳиссаҳои нутқро ба чанд қисм тақсим намудааст. 

2. Дар бораи бахшҳои «Маҳорич-ул-хуруф» маълумод диҳед. 

3. Дар ташаккули истилоҳоти забони адабй хизмати Ибни Сино 

аз чй иборат аст? 
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4. Муқоисаи хуруфоти «Маҳорич-ул-хуруф»-и Ибни Сино бо 

фонетикаи имрўзаи забони адабии тоҷик. 

Адабиѐт 

1. Абў Алй Ибни Сино. «Донишнома». Осори мунтахаб, -

Душанбе, ч. 1. –Душанбе, 1981. 

2. Воҳидов А. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. – 

Самарқанд 2003. 
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Нақшаи  машғулот: 

1. Ақидаи Носири Хусрав дар бораи калом ва нутқ.  

2.Таълимоти Носири Хусрав оид ба ақсоми ҷумла  

3. Акидаи Насируддуни Тусй дар бораи сермаъноии калимаҳо 

 

Мафхуми асосй: Муносибати калом ва нутқ. Хелҳои 

ҷумла дар фаҳмиши Носири Хусрав. Сермаъноии калимаҳо 

дар забон ва дар ин бора фикри Н.Тўсй. 

 

Баҳсҳои  забоншиносӣ дар осори фалсафии донишманди дигари 

асримиѐнаи тоҷик Носири Хусрав (1004-1088) дида мешавад. Дар 

иртибот бо ин мавзӯъ нахуст андешаи ин донишманд оид ба  

абстраксияи ном (исм) таҳлил карда мешавад. Аз хулосаи Носири 

Хусрав бармеояд, ки ӯ номро ифодаи шартии мафҳум  медонад. 

Назари ҷолиби диққати Носири Хусравро дар шарҳи нутқ, калом 

ва қавл мушоҳида мекунем. Носири Хусрав тафовуту моҳияти нутқу 

калом ва қавлро равшан сохтанӣ шуда, чунин мегӯяд: «Нутқ мар 

нафси нотиқаро сифате ҷавҳарӣ аст ва он мафҳум ва мафъул на 

махсус аст ва на мушор  (ишоракардашуда). Ва қавл аз нутқ асар аст 

ва бар ӯ далел аст. Чунон ки чу мо кӯдаки хурд бинем, ширхора, гӯем, 

ки мар ӯро нутқ аст, бе он ки аз ӯ қавле шунида бошем, албатта… 

Пас нутқ на тозӣ ва на порсӣ ва на ҳиндӣ ва на ҳеҷ луғате, бал 

қувватест аз қувваҳои нафси инсонӣ, ки мардум бад -он қувват 

маъниеро, ки андар замири ӯ бошад ба овозу ҳуруф ва қавл ба дигаре 

битавонад расонидан. Пас мар он  қувватро, ки ин феъл аз ӯ ояд, 

«нутқ» гуфтанд ҳукамои дин ва фалсафа». 

Мавзӯи 6. Ақидаҳои забоншиносии 

Носири Хусрав ва Насируддуни Тусӣ 
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Аз ин тавзеҳ маълум аст, ки аз назари Носири Хусрав, нутқ 

новобаста ба мансубияти ирқу нажод хосияти нафси инсонӣ аст, аммо 

қавлу калом дар ҳар халқу миллат хусусиятҳои  фарқкунандаи 

сохторӣ дорад. Дар сифати қавлу калом Носири Хусрав мегӯяд:  «Ва 

аммо қавл сухане бошад  кӯтоҳ ва маънидор, бал маар қавлро бар чанд 

рӯй иборат кунанд (шарҳ диҳанд). Яке он ки мар лафзеро, ки касе 

бигӯяд, қавли ӯ гӯянд. Чунон ки ба мисли ҳоҷиб гӯяд: «Вазирро 

бихонед, ки ин қавли амир аст», яъне ки амир чунин гуфт, ки ман 

гуфтам. Ва ба дигар рӯй мар қавлро бар эътиқод  низ ҳамл кунанд. 

Чунонки  гӯянд: «қавли Абуҳанифа он аст, ки ҳар кӣ раг бикушояд, 

масҳаш бишканад. Ва қавли Шофеӣ бар хилофи ин аст». Ва се дигар 

мар  майлу рағбати касеро ба чизе қавли ӯ гӯянд низ. Ва чаҳорум ҳар 

ки сухане бигӯяд, ки онро маъние бошад рост ѐ дурӯғ, он қавл бошад 

аз ӯ ба ҳар забоне, ки бошад.
1
 

Ва аммо калом маҷмӯи  қавлҳо бошад, ки маънӣ ҷуз бад-он 

қавлҳо ва ба тартиби он  гузаронида нашавад.  Чунон ки ба масал касе 

гӯяд: «Имрӯз ба даргоҳи амир шудам ва бор хостам  ва андешидам, ки 

агар бор нахоста пеши амир шавам, савоб набошад ва маро хор кунад. 

Ва чу бор хостам, амир чу донист, ки ман адаб нигоҳ доштам, маро 

пеш хонд ва лутф кард ва ҳоҷати ман раво фармуд карданд». Инро 

«калом» гӯянд, ки қавлҳои ба овоз гуфта ба  тартиб андар ӯ маҷмӯъ 

бошад. Ва ҳар кавлеро аз он маъние бошад ва ба маҷмӯъ он маонӣ ҷуз 

он маънӣ ҳосил наѐяд». 

Аз ин тавзеҳи файласуф пайдост, ки нутқ хосияти материалӣ 

дошта, ҷавҳарест дар шакли қувваи нафсонӣ барои ҳосил шудани 

овоз, қавл ва калом.  қавл  ҷузъест аз калом ва калом маҷмӯи қавлҳост. 

Ба ҳамин тариқ, Носири Хусрав мавҷудияти ҷумла (қавл), матни 

яклухт (калом)-ро робита ба нутқ тавзеҳ додаст, ки хеле муҳим 

мебошад. 

                                                           
1
 Носири Хусрав. «Чомеъ-ул-ҳикматайн» -Душанбе-1991саҳ. 137. 
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Бисѐр ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки Носири Хусрав се замони амалро 

ба мисолҳои мушаххас таъкид кардааст: «Замон ба се қисм аст: яке 

ҳозир чун «имрӯз» ва «ин соат». Ва дигар гузашта, чун «дӣ» ва 

«парер». Ва дигар оянда,  чун «фардо» ва «пасфардо» ва чизҳои 

замонӣ бад-ин се қисм аст». 

Носири Хусрав  дар ифодаи замонҳои феъл ба ҷои истилоҳи  

арабӣ вожаҳои тоҷикии «ҳозир», «гузашта» ва «оянда»-ро ба кор 

бурдааст. Дигар аз андешаҳои муфиди Носири Хусрав доир ба 

қисмҳои сухан мебошад. 

Ӯ навъҳои ҷумларо (бо истилоҳи Носири Хусрав «ақсоми сухан») 

тарҳбандӣ кардааст. Ӯ дар тавзеҳи ин ҳодисаи наҳвӣ низ аз нигоҳи 

илми мантиқ наздик шуда, ба файласуфи Юнони қадим Арасту такя 

карда мегӯяд: «қавл бо бисѐрии он ба чаҳор қисмат аст: Яке амр чунон 

ки касе мар касеро гӯяд: «Чун кун» ва «Чунон гӯй» ва ҷуз он.  Ва 

дигар истихбор аст ба ғайри «яъне» хабар пурсидан, чунонки касеро 

гӯем: «Чӣ гуна будӣ?» ва «Куҷо рафтӣ?» ва ҷуз он.  Ва се дигар суол, 

яъне хостани чизе чунонки касеро гӯӣ: «Маро таом деҳ» ѐ «Шароб 

деҳ» ѐ ҷуз он. Ва чаҳорум хабар аст, ки гӯем: «Чунон буд» ва ѐ «Чуни 

наст» ва ҷуз он. 

  Дар таснифоти Носири Хусрав  ҷумлаи саволии  қолаби «куҷо 

рафтӣ?» ва амрии «Маро таом деҳ» саҳеҳ ҷудо карда нашудааст. 

Донишмандони пешин таъкид менамоянд, ки аз нигоҳи мантиқӣ дар 

ҷумлаҳои амрӣ монанди «Чунин кун», саволӣ (рағбат) монанди «Маро 

таом деҳ», истихборӣ (хабар пурсидан) монанди «Чӣ гуна будӣ»,  ҳеҷ 

гуна дурӯғ намеравад, зеро ки дар ҳар кадоме аз  ин навъи ҷумла 

сухан мушаххасан  ба як чиз меафтад, ки ҷуз он чизи дигаре набошад. 

Масалан, вақте ки «Бигӯӣ» ѐ «Биншин» мегӯем, ин сухан амр аст ба  

касе ѐ чизе, ки маҳз бар он равона шудааст ва ин ҷо дурӯғ намеояд. 

ҳамчунин агар касе пурсад: «Чӣ гуфтӣ?», «Куҷо бошӣ?» дурӯғ буда 

наметавонад, чаро ки ин ҷо низ ҷавоб мушаххас мешавад. 



 51 

Носири Хусрав андешаи Арастуро равшан карда, таъкид мекунад, 

ки дурӯғ аз хелҳои ҷумла дар ҷумлаҳои хабарӣ рафтанаш мумкин аст. 

«Ва хабар,-мегӯяд Носири хусрав, -ба ду қисм аст: яке истисност ва 

яке ҳукми  қатъ. Ва он чӣ истисно бошад рост бошад ва он чӣ ҳукми 

бат(т) бошад, мумкин бошад, яъне миѐни росту дурӯғ бошад. Ва 

хабари истисно чунин бошад, ки касе гӯяд: «Чу борон бошад гил 

бошад» ва «Чу дуд бошад оташ бошад», яъне агар  борону оташ 

набошад, гилу дуд набошад». Ва ҳукми бат(т) он бошад, ки касе гӯяд: 

«Мардум дабир аст». Ва мардум бошад, ки дабир бошад ва низ бошад, 

ки дабир набошад. 

Дар муҳокимаҳои фавқи донишманд ҳарчанд ки ҷумла аз диди 

мантиқӣ таҳлил шудааст, чанд нуқтаи муҳими илми наҳв баѐн 

гардидааст: якум, дар қолаби ҷумлаи мураккаб омадани ҷумлаҳои 

хабарӣ; дуввум, чун воситаи алоқа барои ифодаи ҷумлаҳои шарт 

хизмат кардани ҳарфи чу (пайвандаки чу) ва як навъи ҷумлаи хабарӣ 

донистани ҷумлаи тасдиқӣ. Ба ҳамин тарз, дар «¯омеъ ул-ҳикматайн» 

масъалаҳои забоншиносӣ дар заминаи баҳсҳои илми мантиқ сурат 

гирифтааст. Ба ин худи Носири Хусрав низ дар хотимаи китоб ишора 

кардааст: «Ин қасида он чи ба мо расид, 82 байт аст ва андар ӯ 91 суол 

аст чӣ фалсафӣ ва чӣ мантиқию чӣ табиӣ ва чӣ наҳвию чӣ динӣ ва чӣ 

таъвилӣ».
2
 Чунон ки мебинем, ин донишманд масъалаҳои баҳси илми 

наҳвро ҷудо кардааст, аммо шарҳи онҳоро дар иртибот бо илми 

фалсафию мантиқ беҳтар медонад. 

Дигар аз мутафаккирони асримиѐнаи форсу тоҷик, ки афкори 

забоншиносии Абӯалӣ Синоро дар бисѐр масъалаҳо инкишоф додаст, 

Насируддини Тӯсӣ мебошад. Ӯ дар яке аз асрҳои машҳураш «Асос-ул-

иқтибос» бисѐр қайду ишораҳои мушаххас доир ба масъалаҳои забон, 

хусусан лафзу маънӣ дорад, ки имрӯз ҳам арзиши хешро гум 

накардаанд. Масалан, яке аз мақолаҳои «Асос-ул-иқтибос» «Дар 

                                                           
2
 Носири Хусрав. ҳамон асар. саҳ. 214 
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нисбати алфоз бо маонӣ»
3
 ном дошта, шарҳу маънидодҳои муаллиф 

бештар ба илми лексикология алоқа дорад. Маълум аст, ки илми 

лексикологияи тасвирӣ маъноҳои калима, ҳаҷму доираи истеъмол, 

баромад ва гурӯҳҳои лексикии калимаҳоро меомӯзаду ба тадқиқ 

мегирад. 

Дар афкори мантиқии Насируддини Тӯсӣ ба тадқиқи калима 

ҳамчун аломати ифодаи ашѐ диққати зиѐд дода шудааст. Ӯ калимаро 

аз диди семантикӣ ва саҳми наҳвияш баррасӣ намудааст. Бинобар 

ақидаи Насируддини Тӯсӣ калима вазифаҳои гуногуни ифодаи 

моҳиятро адо менамояд. Аз ин рӯ, калимаро аз мафҳуме, ки ифода 

мекунад, фарқ бояд кард. Насируддини Тӯсӣ ба ҳодисаҳои сермаъноӣ, 

муродифот, омонимӣ ва антонимии калимаҳо диққат дода, бисѐр 

паҳлӯҳои нозуку мураккаби онҳоро равшан ҳам сохтааст. 

Насируддини Тӯсӣ таъкид менамояд, ки калимаҳо дорои чаҳор 

хусусиятанд. Ӯ мегӯяд: «Гоҳ бошад, ки як лафз ба як маънӣ беш 

далолат накунад ва ҳамчунин гоҳ бувад, ки алфози бисѐр ба як маънӣ 

ѐ зиѐда аз як маънии мутақориб ѐ ғайримутақориб далолат кунад. Ва 

чун ин вуҷӯҳро ҳаср  кунанд, аз чаҳор ваҷд холӣ набувад: ѐ эътибори 

лафзи бисѐр кунад нисбат ба як маънӣ ѐ ба маънии бисѐр». 

Дар ин тавзеҳи донишманд нозуктарин ҷиҳати муродифоти 

калимаҳо сермаъноӣ ва хусусияти омонимии онҳо таъкид ѐфтааст. 

қисми аввалро, ки алфози бисѐр ба як маънӣ далолат кунад, 

Насируддини Тӯсӣ исмҳои мутародифа дониста, чунин калимаҳоро 

далел овардааст: «инсон», «башар», «мардум». 

Дар ҳақиқат лафзи «инсон» ба маънии «одамӣ» ва «мардум» 

мустаъмал буда ва лафзи «башар» синонимии «инсон» аст. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи «башар» ва вожаҳои 

«инсон», «одам», «мардум», «одамизод» муродиф дониста шудааст.
4
 

                                                           
3
 Энсиклопедияи точик. ч.5. -Душанбе-1984. саµ. 101-102 

4
 Фарҳанги забони точикй ч.1. Москва-1969. 
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Гурӯҳи дуввуми калимаҳоро Насируддини Тӯсӣ исмҳои 

мутабоина (тафовутдор) меномад. «Ва аммо,-мегӯяд ӯ, -қисми дуюм, 

ки алфози бисѐр ба маънии бисѐр далолат кунад, ҳар лафзе ба маънии 

дигар бе иштирок онро асмои мутабоина хонанд, монанди «инсон» ва 

«фарас». 

Дар ҳақиқат миѐни ин ду калима умумияти маъно ѐ наздикие 

дида намешавад. Онҳо мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд. 

Калимаи «инсон» ба маънии «одам» бошад, калимаи «фарас» ба 

маънии «асп» аст. 

қисми саввуми калимаҳо миѐни хеш ҳамшаклӣ доранд, ки бо 

истилоҳи имрӯз калимаҳои омонимианд ва аз назари Насируддини 

Тӯсӣ ду навъ мешавад: «ѐ мушкилоти лафз тобеи мушакалоти маънӣ 

бувад ѐ набувад. Ва аввалро асмои муштақа хонанд, монанди «насир», 

«носир» ва «мансур». Ин се калима ба маъноҳои гуногун меоянд, 

чунончӣ, калимаи «насир» ба маънои  «ѐридиҳанда» буда, калимаи 

«носир» ба маънии «муҳофиз» аст, аммо  калимаи «мансур» 

«муҳофизшуда» мебошад. Ин се калима аз як решаи наср (ѐрӣ) аст. 

Бинобар ин аз ҷиҳати  шакл онҳо ҳамшакл ва аз ҷиҳати маъно низ 

онҳо вобастаанд. 

Иддае аз калимаҳо бо роҳи калимасозӣ ва иқтибос ҳамшакл 

мешаванд. Масалан, калимаҳои мансуби арабӣ бо калимаҳи тоҷикӣ 

гоҳо ҳамшакланд, вале маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. 

ҳамчунин ҳодисаи таҷнис яке аз роҳҳои ба миѐн омадани калимаҳои 

ҳамшакланд. Барои исботи ин матлаб Насируддини Тӯсӣ калимаҳои 

«башар» ва «ба шар»-ро меорад, ки онҳо шаклан монанд бошанд ҳам, 

маъниҳои гуногунро ифода мекунанд. 

Насируддини Тӯсӣ таъкид мекунад, ки миѐни калимаҳои  

мутародифа  ва мутабоина  иштибоҳ рух доданаш аз эҳтимол дур нест.  

Аммо бояд нозукие, ки миѐни онҳо ҳаст, дониста ояд. Ӯ мегӯяд: «Ва 

миѐни   мутародифа  ва мутабоина иштибоҳ мумкин бувад, масалан, 
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лафзе бошад, ки далолат кунад бар маънӣ ва  лафзе дигар бар ҳамон 

маънӣ ба авсофи мақоран ва гумон афтад, ки ҳар ду лафз 

мутародифанд набошанд, балки мутабоин бошанд». Барои тавзеҳи ин 

ҳодиса калимаи «сайф» ва «хусом»-ро меорад, ки «сайф» шамшер 

буда, «хусом» шамшери буррон аст. 

 Дигар аз масъалаҳои мухиме, ки Насируддини Тӯсӣ ба он 

эътибор додааст, ҳодисаи сермаъноии калима аст. Калимаҳои 

сермаъноро аз омонимия ҷудо кардан хеле гарону душвор аст, аммо 

Насируддини Тӯсӣ онро ба ҳадде нозукбинона ҷудо кардааст, ки аз 

нигоҳи илми лексикологияи муосир дурусту саҳеҳ аст. Ӯ чунин 

меорад: «… як лафз ба маънии  бисѐр далолат кунад  онро алфози 

мутафиқа хонанд,  монанди итлоқи «чашма» бар «чашмаи об» ва 

«чашмаи тарозу» ва «чашмаи офтоб». Яъне аз назари Насируддини 

Тӯсӣ калимаҳо дар натиҷаи мушобаҳат ва ѐ тобишҳои нозуки услубӣ 

ва сермаъноӣ майл мекунанд, ки дар байни он маъноҳо умумияте дида 

мешавад. Чунончи, мафҳуме, ки калимаи «чашма» ифода мекунад, дар 

ифодаҳои «чашмаи об», «чашмаи тарозу», «чашмаи офтоб» умумият 

доранд. 

Байни калимаҳои сермаъно, бинобар ақидаи Насируддини Тӯсӣ, 

мушобиҳати ғайри том низ мешавад. Масалан, «калб»-ро ба тоҷикӣ 

саг гӯянд ва ҳамчунин «кавкаб»-ро, ки мушобеҳи сурати саг аст, дар 

само «калб» гӯянд, яъне ин ҷо аз рӯи монандии сурати ду ҷисм. 

Дигар аз роҳҳои  сермаъношавии калима, аз назари Насируддини 

Тӯсӣ, маҷоз аст. Истеъмоли лафз дар маънии аслӣ густариш ѐфта, 

маънии шабеҳаш бинобар сабаби муносибати мушобаҳа, ки асоси 

ташбеҳ мегардад, маънои маҷозӣ мегирад. Маънии аслии  калима 

ҳақиқат буда, маънии шабеҳи онро маҷоз  мегӯянд. Масалан, калимаи 

«нур» дар ифодаи «нури офтоб» ба маънии аслии равшанӣ аст, аммо 

дар ифодаи «нури басират» маънии итлоқии он, яъне маънии кӯчидаи 

вай мебошад. 
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Насируддини Тӯсӣ дуруст таъкид мекунад, ки ғарази итлоқи лафз 

ба маънии шабеҳ, талаби балоғат бувад дар сухан ѐ муболиға дар 

маънӣ аст. 

Дар ҳақиқат вақте ки фарзандро «нури дида» мегӯянд 

шукӯҳмандии сухан таъмин мегардад ва маънии  муболиғаомез, ки 

гараз мақоми волои фарзанд барои волидайн аст, сар мезанад. 

ҳамчунин ҳодисаи тамсил, ки ба ташбеҳ алоқа дорад, барои сар 

задании маънии маҷозии калима асос мешавад. Масалан, калимаи 

«моҳ» ба маънии  ҷирми самовӣ бар вазъи маънии аслии он аст, аммо 

итлоқи он бар рӯи накӯ ба маънии маҷозӣ яъне тамсил мебошад. Ё ин 

ки лафзи «Шер» ба маънии аслиаш номи ҳайвон аст, аммо марди 

шуҷоъро низ «Шер» мегӯянд, ки онро истиора меноманд. 

Насируддини Тӯсӣ шабеҳи калимаҳоро ба ду ҷудо мекунад:  якум 

ин ки шабеҳ дар итлоқ мусовии асл бувад ва онро асмои манқула 

хонанд. Масалан, -мегӯяд ӯ, -итлоқи «моҳ»  бар ҷирми самовӣ бар 

маънии аслӣ ва «моҳ» ба маънии ченаки вақт, ба маънии нақлшуда ѐ 

кӯчонидашудаи вай аст. 

Ба ҳамин тариқ, Насируддини Тӯсӣ дар «Асос-ул-иқтибос» оид ба 

аксари категорияҳои лексики забони тоҷикӣ, аз ҷумла, муродифоти 

калимаҳо, ҳодисаи  омонимия, антонимия, сермаъноӣ, маънои 

маҷозии калимаҳо маълумоти мушаххас додаст, ки имрӯз ҳам 

аҳамияти илмию амалии онҳо беҳамто аст. 

Саволҳо  барои мустаҳкамсозй ва супоришот 

1. Ақидаи Носири Хусрав дар бораи калом чй гуна аст? 

2. Носири Хусрав дар бораи хелҳои ҷумла чй гуна таълимот 

дорад? 

3. Насруддини Тўсй оиди сермаъноии калимаҳо ва ба таври 

мачозй истифода шудани онҳо чй гунна ақида дорад? 

4. Шарҳи калимаи «мачоз»-ро аз луғати забони тоҷикӣ ва 

фарҳанги истилоҳоти адабиѐтшиносй навиштан. 
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Нақшаи машғулот: 

1. «Ал-Мўъҷам»-и Қайси Розӣ ва аҳамияти он дар илми забоншиносӣ 

2.Таснифоти воҳидҳои луғавӣ аз тарафи Қайси Розӣ. 

3. Таълимоти Қайси Розӣ дар бораи баъзе пасвандҳо. 

4. Назари Қайси Розӣ дар бораи масдар. 

Дар асрҳои ХII-ХIII афкори забоншиносии тоҷик бештар дар 

осори нақди адабӣ инъикос ѐфтааст.  Як зумра донишмандони нақди 

адабӣ дар баробари таҳқиқи арӯзу қофия ва санъатҳои лафзию 

маънавӣ дар асоси осори асили бадеӣ ба масъалаҳои муҳими асосҳои 

дастури забони тоҷикӣ низ даст задаанд. 

Равишу усули тадқиқи забоншиносии онҳо аз марҳилаи аввал 

(асрҳои Х-ХII) бо гузоришу ҳалли мавзӯъ моҳияту арзиши тадқиқ 

фарқ мекунад. Ин равиши тадқиқ ба номи донишманди мумтоз 

Шамси Қайси Розӣ сахт алоқаманд аст. Ӯ дар хама бахшҳои илми 

забоншиносӣ қайду ишораҳои муҳиме дорад, ки имрӯз ҳам 

арзишашонро гум накардаанд. Аз ин рӯ шарҳи масъалаҳои марбути 

лексика, морфология ва синтаксиси ин асар дорои арзишҳои баланди 

илмӣ ва дастурӣ аст: 

а) Дар бахши луғат. Шамси қайси Розӣ «маърифати ашъори 

манзум ва авзони  мақбулро барои шарафи нафси донистани тафсири 

калом» зарур мешуморад. Аз ҳамин мавқеъ ӯ дар таҳлили шеър, ба 

ҳар як ҷузъи калима, мавқеи истифодаи он, таносуби мантиқии 

вожаҳо, унсурҳои шаклсозу калимасози забон эътибор додаст. Вай 

таъкид менамояд, ки бинои шеър аз калимаю ибораҳо таркиб меѐбад  

Мавзӯи 7. Ақидаҳои 

забоншиносии Қайси Розӣ 
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ва набояд ин пойдевор аз вожаҳои бегона сохта шавад, зеро он 

асолати забонро дур месозад,  ҳамчунин калимаю ибораҳои маҳаллӣ 

дар каломи бадеъ аз меъѐр зиѐд набошад. 

Шамси Қайси Розӣ ба шоироне, ки дар истифодаи калимаю 

таркиб ѐ иборае ба ғалат роҳ додааст, эрод гирифта, тарзи дурусти 

истифодаи ин воҳидҳоро нишон медиҳад.  

Вай мегӯяд, ки баъзе шоирон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоҳо муаллиф кӯшише ҳам кардааст, ки асли маънои ин ѐ он 

калимаро оварда ғалати шоиреро дар истеъмоли он вожа нишон 

диҳад: «Ва ҳамчунин зиѐдати дигар ҳаст ки ҳар якро истишҳоде 

овардан душвор бошад, чунон ки «ногоҳиѐн» ба маънии «ногаҳон» ва 

 

«таркиботи нохушу истиороти борид (хунук) ва 

тақдиму таъхироти нодилписанд ва маъонии воҳӣ (суст) 

дар шеър ба кор баранд, чунон ки гуфтаанд: 

Бисоз маҷлису пеши ман ор ҷоми набид, 

Ҳоло ки дӯст ба ногоҳиён фароз расид. 

Ва агар гуфтӣ «ҳоло чу дӯст» беҳтар будӣ аз он ки 

истеъмоли «коф»-и сила баъд аз ҳоло ба ҳалоки дӯст 

монад». 
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«фардод» ба маънии «фардо» ва ҳамчунин «дебоҳ»-у «барноҳ»-у 

«дутоҳ»-у «осиѐб»-у «дарѐб» чунон ки ҳоқонӣ гуфтааст.
5
 

Ҳаст ба пироманаш тавфкунон осон, 

Оре, ба гирди қутб чарх занад осиѐб. 

Ва гуфтаанд, «осиѐб» аслаш «особ» будааст, «ѐ» дарафзудаанд ва 

ба касрати истеъмол «б» тарҳ карда ва «осиѐ» мегӯянд ва бар ин ваҷҳ 

«осиѐи бод» ва «дастосиѐ» гуфтан хато бошад, аз баҳри он ки 

ҳамчунон бошад, ки гӯѐ «особи бод»-у «особи даст» ва бояд гуфт: 

«особ»-у «осдаст»-у «дастос», ҳамчунон ки мегӯянд «харос» ва 

нагӯянд «харосиѐ». Ва ҳамчунин «дарѐ» асли он «дар об» будааст, 

яъне «даридаоб» ва ба касрати истеъмол «дарѐ» карданд. Пас 

мутақаддимон «дарѐб» ба он ваҷҳ гуфтаанд. 

Ин андешаҳои Шамси қайси Розӣ барои тозагии забони адабии 

тоҷик,  ташаккули меъѐрҳои он аҳамияти муҳим дошт. 

б) Дар бахши сарф (морфология). Яке аз хизматҳои барҷастаи 

Шамси Қайси Розӣ дар ин бахши забоншиносии тоҷик ин аст, ки ӯ 

истилоҳоти марбути грамматикаро ҳарчанд ки аксари  онҳо аз забони 

арабӣ иқтибос шудаанд, то андозае дар заминаи забони тоҷикӣ 

устувор сохтааст ва бештари он истилоҳот имрӯз ҳам дар 

забоншиносии форсӣ ва тоҷикӣ дар истеъмоланд. Чунончи: исм, 

сифат, адад, шарт, робита, мадд, нидо, тасғир, таъсис… 

Дигар аз дастовардҳои муаллиф дар боби сарф зимни шарҳи 

суффиксҳо ба чашм мерасад. Ӯ дар «Ал-мӯъҷам» зиѐда аз 35 

суффиксҳои калимасозу шаклсозро бо мисолҳои мушаххас шарҳ 

додаст. Шамси Қайси Розӣ ҳатто дар мавриди баъзе суффиксҳои 

сервазифа ҳам андешаҳои судманде дорад.  

 

 

 

                                                           
5
 Шамси Қайси Розй. «Ал-Муъчам» -Душанбе «Ирфон», 1991. саҳ.253 
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Аз ҷумла ӯ чандин вазифаҳои суффикси «а»-ро бо мисолҳои 

мушаххас шарҳ дода, дар иҷрои ҳар кадом вазифа ба вай ном 

ниҳодааст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «омада», «рафта», «нишаста», «хуфта», «карда» ва «гуфта» (аз 

нигоҳи забоншиносии муосир ин калимаҳо сифати феълианд) ва 

наздик ба ҳамин маънӣ «якрӯза» ва «яксола» ва «кушта» ва «афтода» 

(калимаҳои баъди сифатанд). 

дандона 

тан тана 

чашма 

забона забон 

чашм 

дандон 

«ҳо»-и тахсис (суффикси исмсози «-а») дар авохири  

баъзе асмо омада, навъеро аз ҷисме мумтоз гардонад:  

 

аз 

аз 

аз 

аз 

«ҳо»-и сифат (суффикси сифатсози «-а» дар авохири 

сиғаи мозӣ (омада) фоидаи (маънии) иттисоф 

(сифат) диҳад бад-он феъл: 
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«донанда» ва «гӯянда» ва «кунанда». 

 

 

 

 

 «шоҳона, «зиракона», «мардона», «занона». 

Чунон ки аз тавзеҳи муаллиф дида мешавад, назари ин 

донишманд аз фаҳмиши имрӯзаи вазифаҳои пасванди «-а» тафовути 

ҷиддӣ надорад. 

Ҳамин гуна андешаҳои муфиди муаллиф дар мавриди 

омоморфемаи «ӣ» низ дида шуд. Ӯ чунин вазифаҳои он 

омоморфемаро таъкид кардааст ва дар ҳар нақше ба он номи алоҳида 

додаст: 

ҳарфи замир ва робита (бандаки феълӣ ва хабарӣ) дар авохири 

афъол замири мухотаб бошад, чунон  ки «рафтӣ»-ю «меравӣ». Ва дар 

авохири сифат (аз нигоҳи забоншиносии муосир «исм») ҳарфи робита 

бошад, чунон ки «ту олимӣ», «ту тавонгарӣ». 

ҳарфи шарт ва ҷавзо (бандаки феълӣ)  дар авохири афъол 

(омада) маънии шарту ҷавзо диҳад, чунон ки «кош биѐмадӣ», 

«кошки чунин будӣ». 

ҳарфи нисбат (суффикси исму сифатсоз) дар охири асмо омада 

фоидаи нисбат диҳад, чунон ки «ироқӣ» ва «хуросонӣ» ва «обӣ» ва 

«оташӣ» ва ҳамчунин «рӯшноӣ» ва «мардумӣ» ва «ҳамроҳӣ» ва 

«ҳамшаҳрӣ». 

«ҳо»-и фоил (суффикси сифати феълсози «-а») дар 

авохири маҷмӯи феълӣ маънии  фоилият диҳад: 

«ҳо»-и фоил (суффикси сифати нисбисози «-а») дар 

авохири маҷмӯи исм маънии  лаѐқату нисбат диҳад: 
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ҳарфи лаѐқат ва лузум (суффикси масдари замони ояндасоз) дар 

авохири масодир (омада) маънии лаѐқат ва лузум диҳад, чунон ки «ӯ 

дӯст доштанӣ аст» ва «ин кори карданӣ аст». 

Дар баҳси клаимасозӣ Шамси Қайси Розӣ ба замоири шахсӣ 

(ҷонишинҳо) аҳамият дода, ҳамчунин оид ба категорияҳои замону 

шахс дар  феълҳо низ тавзеҳоти муҳиме меорад. 

Нахуст назари  Шамси Қайси Розӣ дар мавриди таркиби масдар 

ҷолиб аст, зеро ӯ масдарро бар хилофи гурӯҳи муҳаққиқоне, ки баъд 

аз вай ба ин масъала даст заданд, ба фаҳмишу  назари забоншиносии 

муосир мувофиқ ҷудо кардааст. Як гурӯҳ донишмандони классик аз 

ҷумла Хоҷа Ҳасани Нисорӣ (асри ХVI) ба сифати аломати масдар 

«дан» ва «тан»-ро донистаанд. Шамси Қайси Розӣ бошад, чун 

аломати нишондиҳандаи масдар танҳо «ан»-ро медонад ва чунин 

мегӯяд: «ҳарфи масдар «нун»-е аст муфрад, ки дар авохири  

афъоли мозӣ (омада) маънии масдар орад, чунон ки 

«омадан»- «рафтан». 

Агар ҳиссаҳои «дан» ва «тан»-ро чун суффиксҳои масдарсоз 

ҳисобем ва онҳоро аз охири масдарҳо фуругузор созем, боқии калима 

маъниеро ифода намекунад. Пас саволе пайдо мешавад, ки масдар аз 

чӣ сохта мешавад? Бояд ба сифати асос чизе, ки маънӣ дорад, гирифта 

шавад. 

Дар «Грамматикаи  забони адабии ҳозираи тоҷик» дар таърифи 

масдар гуфта мешавад: «Масдар аз асоси замони гузаштаи 

феъл бо суффикси-ан сохта мешавад: хондан, дидан, 

гирифтан ва ғайра. 

Дар ҳақиқат назарияи Шамси Қайси Розӣ дар мавриди шинохти  

масдар дуруст аст ва шояд таърихан пасванди «ан» шакли «тан» ва 

«дан» дошта будааст, вале дар давраи  нав ба ҳамин сурате расидааст, 

ки имрӯз мустаъмал аст. 
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Шамси Қайси Розӣ ба таври хеле мухтасар оид ба сиғаҳои феъл 

ҳам назари хешро иброз доштааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чунон ки мебинем, Қайси Розӣ барои сохтани шакли қасд, яъне 

нияту маром, феъли «хостан»-ро, барои шакли лузум, феъли 

«боистан»-ро барои шакли ҷавоз, (яъне имкону иҷозат) феъли  

«тавонистан»-ро чун ѐридиҳанда меорад. Вай ҳамчунин таъкид 

менамояд, ки дар назму наср барои фасоҳату балоғати баѐн «нун» 

(суффикси масдарсози «ан») ҳазф карда мешавад ва ин сиғаҳо дар ин 

шакл истифода мешаванд: «хоҳад омад», «метавон шуд»… 

Шамси Қайси Розӣ оид ба шаклҳои замони феъл низ ишораҳои 

мухтасаре дорад. Вай бештар ба шакли соддаи замони гузашта 

таваҷҷӯҳ зоҳир карда, онро бо номи мозӣ» ѐд мекунад ва зимни шарҳи 

қофиясозӣ бо ин шакли феълӣ чунин мегӯяд: «Алфози мозӣ чун 

«рафт»-у «гуфт»-у «омад»-у «дид»-у «кард»-у «овард» ва 

ғайра он шояд, ки қофия созанд бар хилофи алфози 

музореъ, ки сиғаи мозии калимоти муфрадаанду сиғаи 

мустақили мураккабанд». 

Масалан, ӯ мегӯяд: 

«…Дар алфози масдар се сиға ҳаст, ки 

дар он «нун»-и масдар биафтад, яке сиғаи 

қасд, чунон ки «хоҳад омадан» ва яке сиғаи 

лузум, чунон ки «мебояд омадан», яке 

сиғаи ҷавоз ва имкон, ки «мешояд 

омадан» ва «метавон омадан». 
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Шамси Қайси Розӣ шакли феъли музореъ (ҳозира-оянда)-ро 

махсус ҷудо менамояд, аммо батафсил дар бораи ҳамаи шаклҳои он 

маълумот намедиҳад. Ӯ мегӯяд: «ҳарфи музореъ ва он «дол»-е 

муфрад аст, ки дар авохири калимот феълро сиғаи 

музореъ гардонад. Чунон ки «ояд», «равад», «мегӯяд», 

«мешунавад»». 

Чунон ки мебинем, Шамси қайси Розӣ танҳо ду шакли замони 

ҳозира-ояндаи музореъро таъкид кардааст. 

Шамси Қайси Розӣ оид ба замони ояндаи адабӣ-китобии «хоҳад 

гуфт» қайди алоҳидае накардааст. Ин тасдиқи он ақидаест, ки ин 

шакл аз шаклҳои дигари замонӣ баъдтар пайдо шудааст. Воқеан ҳам, 

ин шаклро ба сифати  шакли замони оянда дар марҳилаҳои  

минбаъдаи инкишофи забони адабӣ муҳаққиқони баъдӣ ҷудо 

кардаанд.  Чунончи, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ феъли «хостан»-ро аз 

сиғаи музореъ дониста, онро дар шаклгирии замони ояндаи адабӣ-

китобӣ (бо истилоҳи ӯ мустақбал) муҳим шуморида, ин тавр мегӯяд: 

«Ва лафзи «хоҳад», ки сиғаи музореъ ва масдари «хостан» 

аст, чун мо қабли сиғаи мозии мутлақ ба дастури замоири 

марқум бар хилофи сиғаҳои мозӣ дароранд, мустақбал 

шавад. Чунончи: «хоҳанд гуфт», «хоҳед гуфт», «хоҳам 

гуфт», «хоҳем гуфт»». 

Ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки Хоҷа Ҳасани Нисорӣ шакли замони 

ҳозира (ба истилоҳи ӯ «ҳол») ва ҳозира-ояндаро (бо истилоҳи ӯ 

музореъро) ҳам хеле саҳеҳ ҷудо менамояд. Ва сиғаи музореъро барои 

замони ҳозира  ва оянда муштарак медонад. «Ва лафзи «ме» -

мегӯяд ӯ, -қабли сиғаи ҳол ба дастури замир ин аст: 

«мегӯяд», «мегӯянд», «мегӯӣ», «мегӯед», «мегӯем». Ва 

музореъ он аст, ки ба ҳол ва истиқбол муштарак бошад, 
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яъне гоҳе маънии истиқбол пайдо кунад… ва тафсили 

шаш сиғаи музореъ ба дастури замоир ин аст: «гӯяд», 

«гӯянд», «гӯӣ», «гӯед», «гӯям», «гӯем»». 

Дар зинаи имрӯзаи инкишофи забони адабии тоҷик шакли асосии 

сиғаи амрӣ феъли фармоиш аст. 

Шамси Қайси Розӣ ин шакли феълиро бо мисолҳо шарҳ додааст. 

Ӯ мегӯяд, ки бе префикси «би-» феълҳои амр ноқисанд: «…Дар 

саҳеҳи луғати дарӣ «бин»-у «дон» ва «шунав»-у «гӯӣ» 

авомири саҳеҳа нест, илло ки чизи дигар ба аввали он 

дароранд, чунон ки «бубин»-у «бидон» ва «бишунав»-у 

«бигӯй». Шамси Қайси Розӣ шаклҳои дигари феъли фармоиш, яъне 

бо префикси «ме-» («мебин», «медон», «мешунав») ва шакли инкори 

он бо префикси «на-» («ма-»)-ро низ таъкид кардааст. 

Шамси Қайси Розӣ дар феълҳо тарзи фоилии бевоситаро, ки ба 

воситае иҷро шудани амали фоилро мефаҳмонад, ҷудо карда, бо 

префикси «би-» тобиши амрӣ гирифтани онро нишон медиҳад: 

«Нахуст феъле лозим бибояд,  то чун «алиф»-у «нун» («он») 

бад-он пайвандад, феъли мутааддӣ (гузаранда) шавад, чунон 

ки «биханд»-у «бихандон» ва «бирас»-у «бирасон» ва  

«бархез»-у бархезон». 

Бисѐр ҷолиби диққат аст, ки ҳанӯз дар ҳамин зинаи ташаккулѐбии 

афкори грамматикии тоҷик Шамси Қайси Розӣ муҳимтарин қоидаҳои 

имлои забони тоҷикиро бо мисолҳои мушаххас нишон дода, 

ғалатнависии шуарои пешину муосиронашро мазаммат хам кардааст. 

Албатта, ин амалро низ Шамси Қайси Розӣ ба таври мунтазам анҷом  

надода, зимни шарҳи, қофиясозӣ  ҷо-ҷо ѐдрас шудааст ва масълаҳои 

имлоро аксар бо мавзӯъҳои ҳусни сухан омехта шарҳ додааст. Аммо 

ин андешаҳои Шамси Қайси Розӣ дар ҳамон зинаи инкишофи забони 
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адабии тоҷик  ва шаклгирии асосҳои грамматикии он аҳамияти ниҳоят 

дараҷа муҳим доштанд ва имрӯз ҳам арзишашонро кам накардаанд. Ба 

сурати намуна чанде аз онҳоро меорем. 

1. Дар ифодаи «ба саҳаргоҳон», ба фикри  Шамси Қайси Розӣ, 

пешоянди «ба» зиѐдатӣ аст. Ӯ мегӯяд: «Бо»-и «ба саҳаргоҳон» 

зиѐдатӣ  аст, аз баҳри он ки «алиф»-у «нун» ва аз минҳаи ҳарфи 

тахсис аст ва гӯянд «саҳаргоҳон»-у «бомдодон», яъне ба 

«саҳаргоҳ»-у «ба шабонгоҳ»у «ба бомдод». Ва чун «алиф»-у 

«нун» бошад, ба ҳарфи «бо» эҳтиѐҷ набошад. 

2. Дар пешоянди «абар», «або» ва феълҳои навъи «бинадо», 

«гуфто», ба ақидаи Шамси Қайси Розӣ, садоноки «а»-и аввали 

пешояндҳо ва садоноки «о»-и охири феълҳо зиѐдатианд. 

Ин андешаашро Шамси Қайси Розӣ чунин шарҳ додааст: 

«Алиф»-и «абар»-у «або» ва «бинадо» ва «гуфто» ҳама 

зиёдати бемаънӣ аст. Шуарои покизасухан бояд ки аз 

истеъмоли он эҳтироз (парҳез) кунанд». 

Дар давраи форсии миѐна муносибатҳои падежӣ ба воситаи 

пешояндҳо ифода мегардид ва пешояндҳои соддаи «абар» (бар), 

«або» (бо), «абе» (бе) дар адои ин вазифа серистеъмол буданд. Ба 

фикри мо,  Шамси Қайси Розӣ «алиф»-и авали ин пешояндҳоро ба 

хотири он зиѐдатӣ мегӯяд, ки ба сухани мавзун гаронӣ меорад. ғайр аз 

ин, дар ин давра аллакай майли соддатар гардидани забон шурӯъ шуда 

буд, бинобар ин аз қолабҳои архаистии пешояндҳо парҳез карданро 

беҳтар донистааст. 

Шамси қайси Розӣ ташдиди мухаффаф (сабук)-ро зиѐдатӣ 

медонад ва чунин мегӯяд: «Ва аз ҷумлаи зиёдати қабеҳ ташдиди 

мухаффаф аст, алалхусус ки дар калимоти тозӣ афтад, чи 
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далолаткунанда бошад бар он ки шоир асли он калима 

надонистааст, чунон ки Ҳоқонӣ гуфтааст: 

З-он ақл бад-ӯ, ки эй Уммари Усмон, 

Ҳам Уммари Хайёмӣ, ҳам Уммари Хаттоб.» 

Ғараз аз ин мисол калимаҳои Уммар ва Хаттоб аст, ки дар асл 

беташдиданд. Албатта, Ҳоқонӣ барин шоири тавоно, ба андешаи мо, 

аз асли ин калимот огоҳ будааст, аммо барои вазни шеър онҳоро дар 

қолаби ташдид овардааст. 

Шамси Қайси Розӣ як даста калимаҳоеро мисол меорад, ки ду 

шакли навишту истифода доранд ва ҳарду тарзи навишти онҳо 

хилофи меъѐри забони адабии тоҷик нест. Ӯ андешаи худро дар ин 

бобат чунин арз медорад: «Ва аз ҷинси зиѐдат ва ҳузуф (партофтан) 

баъзе ҳаст, ки машҳур  ва мутадовил гаштааст ва бад-он сабаб дар 

назму наср ҷоизу саиғ (раво) аст, чунон ки «гар»-у «агар», «моно»-у 

«ҳамоно» ва «ме»-у «ҳаме» ва «кунун»-у «акнун» ва «дарун»-у 

«андарун» ва «бурун»-у «берун» ва «фиғон»-у «афғон» ва «чор»-у  

«чаҳор» ва «батар»-у «бадтар» ва «ҷой»-у «ҷойгоҳ» ва «шоҳ»-у «шаҳ» 

ва «моҳ»-у «маҳ» ва «роҳ»-у «раҳ» ва «кӯтоҳ»-у «кӯтаҳ»». 

Ҷолиби  таваҷҷӯҳ аст ки ҳамин андешаҳои Шамси Қайси Розӣ дар 

охирин таҳрири «Имлои забони тоҷикӣ» (1999) инъикос ѐфтааст. 

Савол ва супоришот: 

1. Ҳиссаи Қайси Розӣ дар илми забоншиносӣ аз чӣ иборат аст? 

2. Масъалаи омўзиши ҳичо ва вобастагии он бо забоншиносӣ. 

3. Ақидаи Қайси Розӣ дар бораи пайвандакҳо чӣ гуна аст? 

4. Фаҳмиши Кайси Розӣ оиди феъл аз чӣ иборат аст? 

5. Муқоисаи ақидаи Қайси Розӣ дар бораи феъл бо забони адабии 

имрўзаи тоҷик чӣ гуна аст? Бо мисолҳо фаҳмонед. 

Адабиѐт: 

1. Шамси Қайси Розӣ «Ал-мўъчам», - Душанбе, 1991. 

2. Шарифов Х. Каломи бадеъ. – Душанбе, 1991. 

3. Энсиклопедияи тоҷик. – Душанбе, 1983, ҷ. 3. 

4. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1985, ҷ. 1.  
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Нақшаи машғулот: 

1. Омўхта шудани забони тоҷикӣ аз тарафи олимони рус. 

В.Григорьев. А.А.Семѐнов, К.Г.Залеман ва дигарон. 

2. Тадқиқи шеваи яхудиѐни Самарқанди И.И.Зарубин. 

3.В.С.Расторгуева ва Р.Л. Неменова муҳаққиқи шеваҳои забони 

тоҷикӣ. 

 

Маҳфуми асосӣ. Дар асри XIX  ва ибтидои асри XX омўхта 

шудани забони тоҷикӣ аз тарафи олимони рус: тадқиқотҳои онҳо 

оиди лаҳча, фонетика, морфология ва ғайра. Таснифоти лаҳчаҳои 

забони тоҷикӣ аз тарафи В.С.Расторгуева 

 

1. Воқеаҳои сиѐсии асри XIX, инчунин паҳншавии тарчумаҳои 

асрҳои классики адабиѐти форсу тоҷик талаботро оид ба омўхтан ва 

тадқиқи ин забонҳо зиѐд намуд. Дар солҳои 60-ум XIX дар Рассия 

тамоюли омўхтани забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ авч мегирад. Аввалин 

забоншинос, ки аз олими рус ба омўхтани забони тоҷикӣ кўшиш 

кардааст, В.В. Григорев мебошад. Пас аз ў олимони шарқшиноси рус 

К.Г.Залинин, В.А. Жуковский, А.А.Семѐнов, П.Е.Кузнетсов ба 

омўхтан ва тадқиқ кардани лаҳчаҳои алоҳидаи он шурўъ кардаанд. 

К.Р.Залеман ва В.А.Жуковский дар соли 1990 китоби дарсии 

«Краткая грамматика новоперсидского  языка»-ро тартиб доданд, 

ки он баъзе хусусиятҳои умумии грамматикаи забони тоҷикиро низ 

дарбар мегирад. Чунон ки муаллифон қайд кардаанд, дар киботи онҳо 

натанҳо забони Эрон, балки мардуми форсизабони Осиѐи Миѐна низ 

ба ҳисоб гирифта буд. Дар таълифи ин китоб забони тоҷикони Осиѐи 

Миѐна, аз ҷумла, вилояти Тошкент, Самарқанд, Фарғона, ки бевосита 

ба Рассия мачбурй ҳамроҳ карда шуда буданд ва инчунин забони 

Мавзӯи 8. Хизмати олимони рус 

дар  тадқиқи забони адабии тоҷик. 

 



 69 

тоҷикони аморати Бухоро, ки вассалй ҳукумат Россия ба ҳисоб 

мерафт, ба инобат гирифта шуда буд. Муаллифони дар боло зикршуда 

вазъият ва талаби онрўзаро чунон ифода кардаанд: «С каждим годом 

растѐт в нашей отечестве весьма понятная подребность серѐзьного 

востоковедения, изучения языков Востока вообще персидского в 

частности, языка не одной лишь сопредельной нам Персии который в 

значительной части Азии играет такую роль такое же значениекак в 

Европе язык франсузкий». 

Тадқиқоти В.В.Григорев «Обозрение диалектологических 

особенностей употребительного у бухарских таджиков 

персидкого языка»-ро саҳарбории омўзиши бевоситаи забони 

зиндаи тоҷик шуморидан мумкин аст. Зеро муаллиф хусусиятҳои хоси 

морфологии забони тоҷикӣ ва фарқҳои онро аз забони форсӣ нишон 

додаст. 

В.В.Григорев дуруст қайд мекунад, ки истифодаи суффикси 

ҷамъбанди (ҳо) дар забони тоҷикӣ васеътар аст. В.В.Григорев доираи 

истеъмоли суффикси ҷамъбандии (ҳо-ро) дар исмҳои чондор ва дар 

исмҳои бечон нишон дода ба чои суффикси (он) омадани суффикси 

(ҳо-ро) бо мисолҳо овардааст. Чунончи: 

 

 

А)   

 

 

Б)  

 

 

В) 

 

аз калимаи тоҷикӣ - саркардаҳо 

аз исмҳои масдарй, исмҳои чомеъ - навозишҳо, 

мешкарҳо, ки хоси забони тоҷикист. 

 

аз калимаҳои туркй - мерганҳо, қаровулҳо 

аз калимаҳои арабй - эҳсонҳо, низоҳо, вилоятҳо. 
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В.В.Григорев боз як хусусият забони тоҷикиро, ки онро аз забони 

арабӣ иқтибосшуда, ки шакли ҷамъи арабиро дорад, дар забони 

тоҷикӣ суффикси ҷамъбандӣ қабул мекунанд, нишон медиҳад. 

Калимаҳои аз забони арабӣ иқтибосшуда, ки шакли ҷамъи арабӣ 

доранд дар забони тоҷикӣ суффикси ҷамъбандй қабул мекунанд, чам-

ул-ҷамъ мешаванд. (асбобҳои, уламиѐн). Инчунин калимаҳои арабии 

шумораи ҷамъро ифодакунанда дубора, суффикси ҷамъбандии арабии 

«от»-ро қабул мекунанд. (ҳайвонот, ачоибот, ғароибот). 

Ба масъалаҳои истеъмоли ҷонишинҳои шахсй даҳолат намуда, 

В.В. Григорев қайд менамояд, ки ҷонишинҳои шахсии якум ва дуюм 

ҷамъ дар забони тоҷикӣ суффикси ҷамъбандӣ қабул мекунанд (моѐн, 

шумоѐн). 

Дар забони тоҷикӣ шаклҳои ҷонишинҳои шахси дуюм ва сеюми 

ҷамъ (бо истилоҳи В.В. Григорев оварда шуд) ки дар терминологияи 

забони ҳозираи тоҷик бо истилоҳи бандакҷонишин оварда мешаванд, 

нигоҳ дошта шудааст. Масалан: тон, шон. Тамоми лашкари 

фиристодаатон, асбобашон категорияи зарф, ки дар забони тоҷикӣ 

шакли морфологй надоранд, аз тарафи В.В.Григорев таъкид карда 

шуд, зарфҳои хоси забони тоҷикӣ нигоҳ, савора, беш, боло қайд карда 

шудааст. Инчунин В.В.Григорев ба пешоядҳои таркибии забони 

тоҷикӣ: болои, дар болои пасоянди қатй (лашкари бисѐри қатӣ) ишора 

мекунад.  

В.В.Григорев дар тадқиқоти худ яке аз хусусиятҳои хоси феълӣ 

забони тоҷикӣ –шакли тафсирии феълҳо бо ѐридиҳандаи истодан, 

шакли феъли ҳолиии суффикси –гӣ доштагиро нишон додааст. 

Бояд қайд намуд, ки В.В.Григорев чун забоншиноси моҳир 

тавонистааст, ки аз рўи як асари ѐддошти худ хусусияти хоси лексикӣ-

грамматикии забони тоҷикиро муайян намояд. Ҷолиби диққат аст, ки 

хусусиятҳои лексикию грамматикии В.В.Григорев қайд карда дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик нигоҳ дошта шудаанд. 
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Завқи омўхтани забон ва хусусиятҳои этикии тоҷикон меафзояд. 

Воқеаи дуюми бузурге, ки дар таърихи тоинқилобии омўзиши забони 

тоҷикӣ рўй медиҳад, бо кори экспедитсияи аз тарафи ҷамъияти 

дўстдорони омўзиши Рсиѐи Миѐна дар соли 1898 ташкил шуда 

вобаста аст. 

Китоби «Материалҳо барои омўзиши лаҳчаи тоҷикони Осиѐи 

Марказй» маҳсули эчодии А.А.Семенов мебошад, ки  дар он баъзе 

хусусиятҳои грамматикӣ ва фонетикии забони тоҷикони кўҳистон ҷой 

дошт. 

Чунон ки муаллиф қайд мекунад, шеваи тоҷикони кўҳистони 

тоҷик хусусиятҳои хоси грамматикие дорад, ки онро аз забони адабии 

умумфорсӣ фарқ мекунонад. 

Тадқиқоти А.А. Семенов аз он ҷиҳат қимматнок аст, ки дар он 

забони зиндаи яке аз шеваҳои забони тоҷикӣ инъикос ѐфта буд. Ў дар 

очерки грамматикии худ ба таснифоти анъанавии ҳиссаҳои нутқ риоя 

мекунад ва дар забони тоҷикӣ исм, ҷонишин, феъл пешоянд, зарф, 

пайвандак ва нидоро чудо мекунад. Муаллиф қайд мекунад, ки дар 

шеваҳои забони тоҷикӣ категорияҳои грамматикй чинсият, таснифи 

исмҳо вучуд надошта, муносибатҳои падежй ба воситаи пешояндҳо 

ифода ѐфта, шакли ҷамъи исмҳо ба воситаи суффикси ҷамъбандии «-

ҳо» сурат меѐбад. Муаллиф иштибоҳан қайд мекунад, ки исмҳои 

чондор суффикси ҷамъбандии –он мегирад. 

А.А.Семенов нишон медиҳад, ки шакли сифати дараҷаи олиро ба 

ғайр аз суффикси –«тарин» мумкин аст, бо роҳи аналитикй ифода 

намуд. Яъне дар ифода намудани дараҷаи олй калимаҳои «бисѐр» кор 

фармуда мешавад. Шумораҳои тақсимй хоси забони тоҷикӣ аз 

такрори шумораҳои миқдорй ба вучуд меоянд (як-як, чор-чор). 

Инчунин вариантҳои китобй-адабй ва шевагии кўҳистон оварда 

мешавад. 
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А.А.Семенов шаклҳои ҷамъулҷамъи шахсҳои якум ва дуюмро 

меоварад, ки дар забони ҳозираи тоҷик қабул шудаанд: (ман, шумоѐн). 

Шоѐни эътибор аст, маълумоти муаллиф дар бораи ҷонишинҳои 

ишоратй: он, ҳавай, аму, ҳамин, ҷонишинҳои саволй: кй? кист? 

кистанд? кадом, ҷонишинҳои нисбй (относительные): касе, ҳар кадом, 

фалон-фулон, ҳама, чи дар шеваҳои кўҳистон ва чи дар шеваҳои дигар 

дар истеъмоланд. 

Дар боби феъл таъкид карда мешавад, ки дар шеваҳои 

кўҳистонии забони тоҷикӣ барои ифодаи замони ҳозира, феъли 

ѐридиҳандаи истодан, сифати феълй бо суффикси –ги (дидагй, 

совидагй) дар шеваҳои кўҳистони феъли ҳол бу суффикси –ак меоянд 

(дидак, мурак, рафтан..).  

Дар боби зарф муаллиф дар бораи калимаҳои зарфии дар забони 

хатй маълум буда, калимаҳои зарфии ба забони гуфтугўй ва шеваҳо 

хосро низ меоварад: вазмин (вазбин), пиѐда, дина, пага, фардо, 

пасфардо, ҳозир, акнун, андак кам, анча. 

Оид ба пешряндҳо, пайвандакҳо ва нидоҳо низ маълумоти 

мухтасар  дода шудааст. 

В.С.Расторгуева очерки грамматикии  Семеновро кўҳнашуда 

ҳисоб мекунад. Вале ба назари мо сарфи назар авз баъзе камбудиҳои 

доштаи худ ин очерки грамматикй ба аҳамият соҳиб аст, зеро очерки 

грамматики ў чй дар бораи забони гуфтугў ва чй дар бораи забони 

шеваҳои тоҷикӣ маълумотҳои тоза медиҳад. 

Баъди ин асарҳо тадқиқотҳои нави дигар ба вучуд омадаанд. Дар 

соли 1915 мақолаи Т.Е.Кузнесов оид ба грамматикаи муқоисавиии 

забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекй нашр мешаванд. Муаллиф баъзе 

хусусиятҳои барои забонҳои ўзбекй ва тоҷикӣ монандро, ки дар 

натичаи ҳамзистии ҳамсоягй ва баҳамтаъсиркунии забонҳои онҳо ба 

вучуд омадаанд, нишон медиҳад. 
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Т.Е.Кузнетсов шеваҳои забони тоҷикиро ба ду гурўҳ  чудо 

мекунад. Яке аз шеваҳои тоҷикони болообй Аму (аз рўи 

терминологияи Т.Е.Кузнесов) дигаре ба шеваи тоҷикони водинишин 

шеваи тоҷикони уезд Фарғона, Тошкент ва шеваҳои Самарқанду 

Бухоро аз ҷиҳати нисбатан бисѐр дохил шудани калимаҳои туркй 

фарқ мекунад. 

Т.Е.Кузнесов фактҳои грамматикиро қайд намуда, таснифи 

феълҳо, сиғаҳои феълҳо ва феълҳои ѐридиҳандаро шарҳ медиҳад. Ў 

дар забони тоҷикӣ маълум будани ҳиссачаи саволии –мй? Ва баъзан 

чй? ки бо таъсири забони ўзбекй ба вучуд омадаанд, қайд мекунад ва 

баҳамтаъсиркунии забонҳои ўзбекй ва тоҷикӣ чунин меоварад:  

«Употробление предлогов позади слов в качестве послелогов или 

падежных окончаний, широкое пользование причастия, постройка 

фраз, обими тюской лекчиской примести. Всѐ это свидительствует как 

изменилось под влиянием тюрского  языка, былая чисто персидская 

речь средноазиатских ирансев. 

Дар бораи он оид ба забони асарҳои хаттй дахолат карда 

маълумот медиҳад, ки забони асарҳои бадей ва расмй форси соф аст. 

Бо гуфтаҳои охирини муаллиф тамоман тамоман ҳамовоз шудан 

мумкин нест.Зеро муаллиф дар байни забони форсӣ ва тоҷикӣ фарқ 

гузошта наметавонанд. Ҷолиби диққат аст, ки В.В.Григорьев  забони 

асари ѐддоштии Мирзо Шамсии Бухороиро, ки ба забони расмии 

хаттй навишта шуда, хусусиятҳои асосии грамматикй ва синтаксисии 

забони тоҷикиро нишон дода буд. Забони тоҷикӣ дар асри XIX 

тамоман ташаккул ѐфта, шоир ва нависанда ба он асарҳои оригинал 

офаридааст, ки аз асарҳои адибони форсизабони Эронй фарқҳои 

забонй дошт. 

Тадқиқи бисѐр хусусиятҳои лексикӣ, грамматикй, синтаксисии 

забони тоҷикӣ, ки аз тарафи тадқиқотчиѐн В.В.Григорьев, В.Гейгер, 

А.АСеменов, Т.Е.Кузнесов ва дигарон ба амал оварда шуда буд, ки 
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эпаки якум тадқиқи забони тоҷикӣ ва грамматикаи он шуморидан 

мумкин аст, ки ба тадқиқи пурраи ҳаматарафаи илмии имрўза роҳ 

кушод. 

Давраи дуюм дар тадқиқи омўзиши забони тоҷикӣ ва грраматикаи 

он аз солҳои 20-ум оғоз меѐбад.    

2. Таълифоти Зарубинро дар соҳаи забон ба се гурўҳ чудо 

кардан мумкин аст: 

1. Навиштаҳое, ки ба тадқиқи забонҳои Помирй бахшида 

шудаанд.  

2. Таълифоте, ки ба забони тоҷикӣ бахшида шудаанд.  

3. Таснифоти марбути забонҳои ғайриэронй. Аз ин мавзўъҳо 

қисми асосиро мақола ва асарҳое ташкил медиҳанд, ки ба таҳқиқ ва 

омўзиши забонҳои мухталифи помирй дахл доранд. Адади 

навиштаҳои И.И.Зарубин оид ба забони тоҷикӣ чандон зиѐд нест. Вай 

дар ин мавзўъ ду мақола «Вазифаҳои этнологии экспедитсияи Осиѐи 

Миѐна дар тобистони соли 1926» ва як рисолаи хурд. «Очерки забони 

гуфтугўй яҳудиѐни Самарқанд» соли 1928 таълиф ѐфтааст. 

Ин асарҳо асосан ба омўзиши шеваҳои забони тоҷикӣ бахшида 

шудааст. В.С.Расторгуева дар хусуси ин таълифоти зарубин 

навиштааст. Се асари мазкури И.И. Зарубин дар инкишофи 

забоншиносии тоҷик аҳамияти фавқулота дошт.  

Энсиклопедияе, ки ба он И.И. Зарубин роҳбарй мекард, се моҳ 

давом кард ва дар ин муддат асосан мавзеъҳои кўҳистон –Фалғар, 

Мастчоҳ, Искандар ва шаҳрҳои Самарқанд, Панчакент, Ўротеппа ва 

Тошканд ба қатори маводи этнографй доир ба лаҳча 1200 матн сабт 

намуд, ки аз нутқи зиндаи гуфтугў гирифта шуда, барои акс намудани 

хусусиятҳои лаҳчавй қодир буд. Натичаи илмии кори экспедитсия дар 

соҳаи шевашиносй дар ҳисоботи пешакии роҳбари он – И.И.Зарубин 

мухтасаран ба ин тарз ифода ѐфта буд: «Аломати махсуси забони 

тоҷикӣ дар қисмати фонетика иборат аз он аст, ки овозҳои садонок аз 
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лиҳози миқдор ва сифат бо ҳам робитаи зич дорад. Чунин ба назар 

мерасад, ки дарозию кўтоҳии айнан як овоз аҳамияти фонетикй 

надорад. Дар соҳаи морфология ҷиҳати намоѐнро як гурўҳ феълҳои 

навбунѐд ташкил медиҳанд. Ин қабил феълҳо, ки ба воситаи сифати 

феълй ҳол сохта шудаанд.  

Ин рўйдодҳо, махсуси тамоми лаҳчаҳои забони тоҷикӣ ҳисоб 

меѐбанд.  

Дар мақолаи «Ҳисоботи кори этнологии Осиѐи Миѐна» соли 1926 

дар қатори бисѐр масъалаҳои этнография мавзўъҳои забоншиносй низ 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Муаллиф зимни муқоисаи 

воситаҳои нутқи зиндаи тоҷикӣ ва форсӣ хусусиятҳои асосй ва 

фарқкунандаро, ки забони тоҷикӣ дар қисмати фонетика ва 

морфология дорад, тасвир кардааст. 

Мавҷудияти овозҳои мазкурро И.И.Зарубин ҳамчун факти ҷолиби 

диққат дар мисоли Яҳудиѐни Самарқанд исбот кард. 

Муаллиф баробари муқаррар намудани истифодаи фонемаҳои ў 

ва э дар гуфтори Яҳудиѐн тавсифи сифатии онҳоро низ нишон 

медиҳад. Мухтасари шарҳи ў доир ба фонемаи «ў» баракси «о»-и 

васеи яҳудию тоҷикӣ (ки аз форсӣ пайдо шудааст) аз лиҳози акустикй 

дар байни   «о» ва «у» мавқеи мобайниро ишғол намуда, бисѐр танг 

садо медиҳад ва ба овози охир –овози «у» наздик аст ва аз ҳамин 

сабаб дар таранскритсияи мавчуд ба овози «ў» тасвир меѐбад. Дар 

гуфтори яҳудиѐни Самарқанд оў ва ў фонемаҳои фарқкунанда буда, 

омезиши онҳо номумкин аст. Дар фасле, ки ба морфология бахшида 

шудааст, низ ҷиҳатҳои хоси лаҳчаи яҳудиѐни Самарқанд мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст: а) дар забони адабии тоҷик ҷонишинҳои «ў» 

ва «вай» дар ифода шахси сеюми танҳо муродифи ҳамдигар Буда, яке 

дигареро озодона иваз мекунад. Дар лаҳча «ў» ҳамчун ҷонишини 

шахсй аммо «вай» ба сифати ҷонишини ғайришахсй ифода мешавад. 

Олим ҳамчунин истеъмоли ҷонишини «шон»-ро дар лаҳча ба қайд 
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гирифтааст, ки одатан занҳо дар нисбати шавҳари худ ба кор 

мебаранд. Ҷонишини «Ишон», ки махсуси забони форсист, дар лаҳчаи 

яҳудиѐни Самарқанд бегона аст. 

Шеваҳои тоҷик, чунонки медонем, анъана надошт. И.И.Зарубин 

бо навиштаҳои худ пояҳои илмии онро дар забоншиносии тоҷик 

устувор намуд. 

3. Вера Сергеевна Расторгуева 5-уми июли соли 1912 дар деҳаи 

Староживскии вилояти Лена ба дунѐ омадааст. В.С.Расторгуева яке аз 

донишмандони закй, олими ҳамадон, мутахассиси барчастаи забонҳои 

эронй мебошад. Асарҳои ў ҳам ба тадқиқи забонҳои зинда –тоҷикӣ, 

форсӣ, дарй, балучй, гелонй, мозандаронй ва забонҳои матрук (мурда 

–авестой ва паҳлавиро фаро мегирад). Мақола ва рисолаҳои илмии  

номй кайҳост, ки дар хорича Тоҷикистон низ обрў ва эътибори зиѐде 

пайдо кардаанд. Чанд рисолаи вай аз ҷумла «Очерки мухтасари 

забони тоҷикӣ» ва «Очерки мухтасари забони форсӣ» ба забони 

англисй тарчума шуда, ба миқдори зиѐд дар Америка ба табъ 

расидааст. Монографияи дигари ў «Среднеперсидский язык» тахти 

унвони «Дастури забони паҳлавй» соли 1970 ба забони форсӣ аз 

теҳрон баромадааст. 

Фаъолияти илмии В.С.Расторгуева асосан баъд аз Чанги Бузурги 

Ватанй рост меояд. Олимони шевашиносони ин давра 

А.З.Розенфильд, О.Ч.Чачолов, Б. Ниѐзмуҳаммадов кори саркардаи 

И.И.Зарубин, М.С.Андреев ва Л.Бузургзодаро давом дода, оид ба 

лаҳчаҳои алоҳидаи забони тоҷикӣ мақола ва китобҳо чоп кунониданд. 

Дар ҳамин давра бо номи «Очеркҳои лаҳчаҳои забони тоҷикӣ» 

чор китоби В.С.Расторгуева ба табъ расид, ки онҳо лаҳчаҳои Варзоб, 

Шайтон, Ашт, Чуст, Косонсой, Ленинобод, Конибодом, Исфара, 

Ўратеппа, Риштон ва Сўх маводи тадқиқй қарор гирифтаанд. Тамоман 

ошкор гардид, ки Т.Е.Кузнесов (соли 1915) ва М.С.Андреев (соли 

1930) пешниҳод карда буданд, кўҳна шудааст. Зарурияти ислоҳи ин 
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масъаларо пеш ва хубтар аз ҳама шевашиноси борикбин 

В.С.Расторгуева дарк намуд. Вай дар маърўзаи худ дар конгресси 

XXV байналхалқии шарқшиносон (соли 1960) дар мавзўи «Тачрибаи 

таснифони лаҳчаҳои забони тоҷикӣ» масъала гузошт, ки онҳо аз нав 

тақсим карда шаванд. Олим ба сифати меъѐр, муҳимтарин аломати 

тасниф, садонокҳои қатори кафоро интихоб намуд, ки барои дуруст ба 

тарзи илмй чудо кардани лаҳчаҳои забонамон ба гурўҳҳои хурду 

калон имконият фароҳам оварданд. 

В.С.Расторгуева дар маърўзаи мазкури худ, ки нусхаи пурраи он 

ба сифати рисолаи алоҳида чоп шудааст, таснифи лаҳчаҳои забони 

тоҷикиро ба миѐн гузошта, барои ҳалли илмии онҳо камари ҳиммат 

баст. Дар натича соли 1964 монографияи чомеи «Тачрибаи тадқиқи 

муқоисавии лаҳчаҳои забони тоҷикӣ» («Опыт сравнительного 

изучения таджикских говоров») ба миѐн омад, ки қуллаи таснифоти 

вай дар соҳаи тадқиқи шеваҳои забони тоҷикист. Олим бар чараѐни 

таҳлил ва маънидоди бисѐр ҳодисаҳои забони фикрҳоеро пеш 

рондааст, ки арзиши умумии назарй дорад. Баъзе масъалаҳои 

эвалютсияи флексияи номй дар забонҳои нави эронй, «Масъалаҳои 

эвалютсияи умумии навъи морфологй дар забонҳои эронй», 

«Категорияҳои падеж» чунин аст рўйхати начандон мукаммали ин 

таълифоти ин олими пуркор дар соҳаи таърихи забони тоҷикӣ ва баъзе 

аз забонҳои дигари эронй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Краткий очерк таджикского языка»  

-соли 1954; 

  «Краткий очерк фонетики 

таджикского языка»  - соли 1955; 

  «Система таджикского глагола» - 

соли 1964. 

В.СРасторгуева 
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Ҳиссаи В.С.Расторгуева дар бобати тадқиқи масъалаҳои забони 

адабй низ бузург аст. Се асари машҳури ў «Краткий очерк 

таджикского языка» (соли 1954), «Краткий очерк фонетики 

таджикского языка» (соли 1955), «Система таджикского глагола» 

(соли 1964) мақоми махсусеро ишғол менамояд. Ду асари чомеъ –

«Тачрибаи тадқиқи типологию таърихи забонҳои эронй» (1975), 

«Асарҳои забоншиносии эронй» (дар 5 китоб) бевосита дар зери 

роҳбарии ў ба майдон омадааст. 

Дар забоншиносии тоҷик қариб асаре нест, ки муаллифи он аз 

ягон ҷиҳат ба навиштаҳои ин забоншиносии забардаст такя накарда 

бошад. В.С.Расторгуева ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон 

аст. 

4. Р.Л.Неменова аз соли 1930 ба тадқиқ ва ҷамъаварии маводи 

забони тоҷикӣ дар соҳаи грамматика, шевашиносй, лексикология ва 

этнография шурўъ намуд. Дар сарфи солҳои зиѐд ба бисѐр 

экспедитсияҳои шевашиносй ва этнографй, гоҳ ба сифати аъзо ва гоҳе 

ҳамчун роҳбари он иштирок кард. Дар натича доир ба лаҳча ва 

этнография маводи фаровоне гирд овард, ки барои таълифи мақола ва 

асарҳои сершумори вай дар мавзўъҳои асосй гардиданд. 

Р.Л. Неменова соли 1950 ба таҳқиқи монографии лаҳча пардохта, 

тахти роҳбарии эроншиноси маъруф, проф. И.И.Зарубин дар мавзўи 

«Лаҳчаҳои Кўлобии забони тоҷикӣ» диссертатсияи номзадй ҳимоя 

намуд, ки он бо андак такмил соли 1956 ба сифати китоб ба табъ 

расид. Ин асар ҳангоми таълифи монографияи сечилдаи «Шеваҳои 

чанубии забони тоҷикӣ» яке аз мўътамадтарин сарчашмаҳои илмй 

буда, дар ин китоб, ба ғайр аз қисми тадқиқотй 1691 ҷумла, 10 матни 

алоқаманд ва 438 калимаи шевагй мавчуд аст, ки онҳо ба забони русй 

тарчума шудаанд. Дар он умумият ва фарқи дохилии лаҳчаи кўлобй, 

тафовути онҳо аз забони адабй ва лаҳчаҳои дигар, хусусан лаҳчаҳои 
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ба онҳо наздик –аз қабили роғй, қатотегирй дарвози бисѐр 

доношмандона ошкор ва муқаррар шудаанд. 

Қиммат ва аҳамияти ин асар боз дар он аст, ки нутқи лаҳчавй дар 

он аз рўи аксарияти чузъҳои таркибии системаи забон –фонетика, 

морфология ва синтаксис мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд. 

Мақола ва рисолаҳои дигари Р.Л. Неменова «Маълумоти нав 

доир ба фонетикаи забонҳои эронй», «Ҷамъбаст ва вазифаҳои корҳои 

дигматологй дар Тоҷикистон», «Тадқиқи лаҳчаҳои чанубй шарқии 

тоҷик», «Забони тоҷикони Қаротегин ва Дарвоз», «Садонокҳои 

лаҳчаҳои Дарвоз» ва амсоли инҳо дар ҳалли бисѐр масъалаҳои муҳими 

шевашиносии тоҷик ѐрй расонидаанд. 

Бо таълифи ин асарҳо Р.Л. Неменова аломатҳои лаҳчаҳои Кўлоб, 

Каротегин, Варч ва Дарвозро муайян намуда, ду гурўҳи калон –Шеваи 

Чанубй ва Чанубй шарқиро муайян намуд. Ин хулосаи дақиқи илмиро 

проф. В.С.Расторгуева дар тадқиқотҳои худ пурра тарафдорй намуд. 

Монографияи «Шеваи чанубии забони тоҷикӣ» низ мувофиқи ҳамин 

тақсимот таълиф ѐфт. Қобилияти хуб, тачрибаи фаровон ва дониши 

васеи Р.Л. Неменова махсусан дар чараѐни таълифи осори 

коллективонаи «Шеваи чанубии забони тоҷикӣ», ки ҳоло чор чилди 

он нашр шудааст, ҳартарафа зоҳир гашт. Дар ҳама чилдҳо ба сифати 

муҳаррири масъул иштирок кардааст. 

Муқаддимае, ки Р.Л. Неменова барои монографияи мазкур 

навиштааст, як бобби мустаъқилест, ки аз муқаддимаи ин қабил 

асарҳо фарқи куллй дорад. 

Қисми дигари фаъолияти илмии Р.Л. Неменова ба  масъалаҳои 

забони имрўзаи тоҷик дахл дорад. Дар ин бобат ду асари ў «Очерки 

мухтасари грамматикаи забони тоҷикӣ», «Пешоянд ва пасояндҳо дар 

забони тоҷикӣ» қобили таваччўҳ аст. 

Р.Л. Неменова луғатсози мумтоз низ ба шумор меравад. Ў 

муаллифи луғати чуғрофиест, ки солҳои 1934 ва 1937 интишор ѐфта 
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буд. 10 чузъи чопии луғати тоҷикӣ-русй (ҳарфҳои К,О,Ф ва як қисми 

Б) ба калимаи ў дахл дорад. 

Р.Л. Неменова яке аз муаллифони китоби дарсии «Грамматики 

забони тоҷикӣ» барои мактабҳои олист. Ҳамчун фасли «пешоянду 

пасояндҳо»-и грамматикаи академй ба қалами ў дахл дорад. Китобҳои 

дарсии забони русй барои синфҳои VIII ва X –и тоҷикӣ (бо 

ҳамқаламии И.Ф.Флипповская) ҳам аз тарафи ў таълиф шудааст.  

                                                                              

Савол ва супоришот: 

1. Оиди забоншиносии тоҷик кадом олимони рус тадқиқот 

бурдаанд? 

2. Кадом тадқиқот-асарҳои Зарубинро медонед, мухтасар дар 

бораи онҳо маълумот диҳед. 

3. В.С.Расторгуева оиди лаҳчашиносии тоҷик чй гунна тадқиқот 

дорад? 

4. Тадқиқоти В.С.Расторгуева оиди морфология аз чй иборат? 

Адабиѐт: 

1. Р.Маъруфов. Олимони рус дар тадқиқи грамматикаи тоҷик. 

Мачмўаи «Масъалаҳои филология ва робитаи адабй». Самарқанд 

– 1990. 

2. Энсиклопедияи тоҷик. Ч. 1-9. Душанбе – 1978-1988. 
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Нақшаи машғулот: 

1. Муносибати Айнӣ ба забони классикӣ ва гуфтугўӣ. 

2. Айнӣ ва масъалаи демократӣ кунонидани забони адабии тоҷик. 

3. Айнӣ – фарҳангнигор. 

4. Махсусияти луғати Айнӣ ва таркиби лексикии он.  

 

Мафуми асосӣ: Забони классикӣ, муносибати Айнӣ ба забони 

классикӣ, Айнӣ ва забони гуфтугўӣ – халқӣ, фарҳанги устод Айнӣ, 

аҳамияти луғати Айнӣ дар соҳаи забоншиносӣ. 

Устод Айнӣ на танҳо сардафтари адабиѐти муасори тоҷик, 

адабиѐтшиноси дақиқназар, балки сарвари илми забоншиносии тоҷик 

низ мебошад. 

Чӣ навъе ки яке аз шогирдон ва ҳамкорони устод Садриддин 

Айнӣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзӯи 10. Фаъолияти забоншиносии 

устод С.Айнӣ. 

 

  Олимони тоҷик – аввалин муаллифи китобҳои 

дарсӣ. 

 

Раҳим Ҳошим менависад: 

«Яке аз ҷиҳатҳои хеле муҳим ва барои маданияти мо 

хеле пурқиммати фаъолияти илмии устод Айнӣ соҳаи 

забоншиноси будааст. Дар даврае, ки ба забони адабии 

«нав»-и тоҷик асос гузошта мешуд, дар сари кори таҳрир 

ва таълифи асарҳо, қабул кардани истилоҳои илмй, 

тартиб додани китобҳои дарсй будани раҳнамое чун Айнӣ 

– донандаи ҳам назария ва амалияи забон, будани чунин 

марди барои ҳама мўътабар хушбахтии бузурги илми 

забоншиносии мо будааст». 
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Бо ташкил ѐфтани Ҷумҳурияти Тоҷикистон масъалаи забони 

адабии тоҷик, масъалаи муайян кардани роҳҳои тараққиѐти ояндаи он 

ба миѐн омад ва барои гузаштан ба алифбои нав, ки мақсад аз осон 

гардонидани омўзиши забон ба омма буд, ин масъала боз ҳам қувват 

гирифт. 

Айнӣ дар мақола ва китобҳое, ки дар он давра навиштааст, 

намунаи чунин забони адабиро нишон дод, ў аз як тараф, масъалаи аз 

назар гузаронидан ва такмил кардани захираи луғавии забони тоҷикро 

ба майдон гузошта бошад, аз тарафи дигар, масъалаи содда, аз 

печдарпечиҳои тарзи нигориш раҳо кардани услуби нигоришро 

таъкид намуд ва дар ин соҳа тамоми қувва, нуфуз ва эътибори илмии 

худро ба кор андохт.  

Маълум аст, ки то солҳои 30-юм дар забони тоҷикӣ аксаран аз 

ислоҳотҳои арабӣ истифода мебурданд. Дар масъалаи истилоҳҳо 

фикри Айнӣ доимо равшан ва қатъӣ буд. Ў соли 1927 дар тақризи худ 

ба тарҷумаи китоби табииѐт аз русӣ навишта буд: «Он ибора 

(истилоҳот)-ҳои арабиро, ки тамомкунандагони мадрасаҳои 

Бухоро намефаҳмиданд, баровардан, ба ҷои онҳо луғатҳои 

содда ёфта мондан ва ҷумларо ба тадриҷ тоҷикӣ бастан 

даркор аст». 

Баъзеҳо даъво мекунанд, ки ба ҷои калимаҳои арабӣ калимаҳои 

тоҷикӣ ѐфтан ва агар набошад сохтан лозим мегуфтанд. Масалан, ба 

ҷои калимаи «мактаб», ки асрҳо боз дар забони тамоми халқҳои 

Шарқ ҷорӣ буд, калимаҳои дабиристон, дабистон ва ғайраҳо 

маҷбуран ҷорӣ мекунанд. 

Тарафдорони ин ҷараѐн мегуфтанд, ки ба ҷои «фоида»-и арабӣ 

суд ба ҷои «тахт» зер, ба ҷои «вақт» ҳангом кор фармуда шавад ва 

ин қабил калимаҳоро аз забон партофта, ба ҷои онҳо тоҷикиашро кор 

фармудан ва агар набошад, сохтан лозим аст! Дар ин хусус фикри 
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Айнӣ чунин буд: «Аз кор фармудани ҳам «фоида» ва ҳам 

«суд» ва монанди инҳо тоҷикон зарар намебинанд, балки 

ба андозае, ки забони гуфтугўияшон васеъ аст, забони 

навиштаашон ҳам васеътар мешавад.» 

Онҳо бо баҳонаи ин ки «халқ ва муаллимон намефаҳманд», аз 

забон бароварда партофта шудани чунин калимаҳои арабӣ ва тоҷикӣ 

монанди: фавқулодда, собиқ, унвон, масъул, қироат, табдил, 

кулфат, мутассил, ҳарорат, маҳбус, алвон, ҷайб, партов, 

пиндоштан, водор, бартарӣ, бузург, сард, нарм, доро будан, 

гузаштан, намудан, кўмак, пумба, ғирбол ва ғайраҳо ҳамчун 

чузъҳои ба забони тоҷикӣ ―бегона‖ ба таври расмӣ талаб карда 

буданд.  

Монанди ҳамин нисбат ба ҳама гуна калимаҳои ўзбекӣ аз нуқтаи 

назари «унсурҳои бегона» назар карда мешуд. Бисѐр калимаҳои дар 

забони зиндаи умумихалқӣ ва ҳатто адабӣ мавҷудбударо бекор ва 

бефоида эълон мекарданд. Барои мисол таѐқ, қабурға, тинч, 

ўлчак, чақмок, чўлоқ, тешук, келин, қурбоққа, чумчуқ… 

дар забони тоҷикӣ унсурҳои луғавии нодаркор эълон карда шуда 

буданд.  

Соли 1928 дар Тошканд маҷлиси машваратӣ барои тайѐрӣ ба 

конференсияи алифбои нав барпо гардида масъалаи забони адабии 

тоҷик ба мубоҳиса гузошта шуд. Мунозира ва мубоҳисаи дар он 

воқеъшуда дар масъалаи забони адабии тоҷик ду ҷараѐни ба ҳамдигар 

мухолифро ошкор намуд. 

Фикри он ду гурўҳи ба ҳамдигар муқобил мундариҷаи асосии 

мубоҳисаи дар давоми солҳои 1928-1930 оид ба забонро ташкил 

менамуд. Айнӣ фикру мулоҳизаҳои худро оиди ин мубоҳиса дар 

мақолаҳои матбуоти даврагӣ «Дунѐи нав – алифбои нав», «Дар 
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атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ», «Забони тоҷик», «Ҷавоби ман» 

баѐн намуда буд.  

«Аз рўи шунидам, дар болои хостани забон дар адабиѐти нави 

навиштаи тоҷик ду фикри асосӣ меравад: яке қабул кардани забони 

умумии форсӣ, ки аз он ҳамаи форсизабонони ҷаҳон фоида бурда 

тавонанд. Дигаре забони соддаи авоми тоҷик. 

Касоне, ки тарафдори фикри авваланд, мегўянд: адабиѐт ва 

матбуоти тоҷикӣ корандаи тухми инқилоб дар шарқи форсӣ аст. Агар 

мо забони адабиѐти нави тоҷикро ба забони соддаи тоҷик вобаста 

карда монем, вазифаи байналмиллалии худро адо карда наметавонем.   

Касоне, ки фикри дуюмиро пеш меронанд, мегўянд: вазифаи 

аввалини мо равшан кардани фикри авоми тоҷик, паҳн кардани илму 

дониш дар байни онҳо ва оммавӣ кардани инқилоби маданӣ дар байни 

тоҷикон аст. Агар мо байналмиллалӣ мекунем гуфта, адабиѐти 

тоҷикро аз доираи тоҷикон берун барорем, қисми авоми тоҷик аз 

ғизои дониш маҳрум мемонад. 

Худи ман аз тарафдорони фикри дуюмӣ ҳастам, зеро «аввал хеш, 

баъд дарвеш» аз масъалҳои машҳури тоҷикӣ аст»!   

Айнӣ ба ин навиштаҳои худ масъалаи мубоҳиса барои забони 

умуммиллӣ – адабии тоҷик ва асоси умумихалқии онро бо ғояноки ва 

мундариҷаи асарҳои навишташаванда сахт вобаста мекард.  

Баромади Айнӣ ба муқобили ҳама гуна гурўҳҳои 

«забонҷўяндагон», бар зидди равияи шаҳрчигӣ ва маҳалчигӣ оид ба 

забон ва лаҳчаҳои маҳаллии вай нигаронида шуда буд. Айнӣ ба 

муқобили фикри онҳое, ки забони адабии тоҷик умуман нест дар 

асоси лаҳчаҳои ҷудогона забони адабии тоҷикро сохтан зарур аст», 

мегуфтанд. Баромада, исбот мекард, ки забони адабии тоҷик буд, ҳаст 

ва дар асоси лаҳчаҳои маҳаллӣ барои ҳар лаҳча як забони ҷудогона 

сохтан қатъиян зарурат надорад ва ин кор дар айни ҳол зидди фикрҳои 

таърихӣ мебошад!». 
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Айнӣ дар тамоми асару мақолаҳо оид ба забон масъалаи омўхтан 

ва истифода кардан аз сарватҳои лаҳчаҳо аз ҷумла лаҳчаҳои 

кўҳистонро дар миѐн мегузошт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устод Айнӣ вазифаи нависандагонро дар кори ба омма наздик 

кардани забони адабӣ, нигоҳ доштани покизагии он гаштаву баргашта 

қайд кардааст: Ў мегуфт: «бояд нависанда ба дараҷае содда ва 

оммафаҳм нависад, ки ҳар хонанда гуфтаҳои ўро равшан 

фаҳмад ва дар айни замон навиштаҳои ў мувофиқи забон 

буда, дилчаспу шавқангез барояд». 

Як соҳаи муҳими фаъолияти илмии устод луғатшиносӣ ва 

луғатнависӣ мебошад. Яке аз роҳҳои луғатомўзӣ ва луғатсанҷии устод 

аз одамон, хусусан аз намояндагони лаҳчаҳои гуногун пурсида, 

санҷида, омўхтан буд, ки устод дар кори ба гап даровардани касон, ба 

гап гирифтан аз касон устухон надошт. 

Устод дар тартиб додан ѐ таҳрири луғатномаҳое, ки дар даврони 

ҳаѐт буданаш нашр шудаанд, иштирок доштааст. 

Устод Айнӣ дар муддати кўтоҳ барои забони умумихалқии тоҷик 

асари лексографии намунавӣ-луғати мухтасаре танзим намуд, ки он 

ҷиҳати илмӣ ва тартибу танзими худ намунаи ибрат буд. 

 

«Дар забони зиндаи халқи тоҷик чунон 

хазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои 

пурқиммат мебошанд ва вазифаи мо 

нависандагон ҳамин дурдонаҳоро ѐфта ба омма 

тўҳфа кардан аст». 

 

 

 

Ў навишта буд:  
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Чӣ навъе, ки худи устод дар «Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам» 

қайд мекунад, ин луғат солҳои 1936-1938 тартиб дода шуда, дорои 

15000 воҳиди луғавӣ будааст. (дар муқаддима 11000 гуфта) 

Хулоса, дар даврае, ки ба забони адабии нави тоҷик ба илми 

забоншиносии имрўзаи тоҷик асос гузошта мешуд дар сари ин кор 

будани раҳнамое чун устод Айнӣ хушбахтии бузурги забоншиносии 

мо будааст. 

Саволҳо ва супоришот: 

1. Устод Айнӣ оиди забони адабии тоҷик чӣ гуна мақолаҳо 

навишта аст? Дар бораи мазмуни онҳо маълумот даҳед. 

2. Баромадҳои устод Айнӣ дар бораи забони адабии тоҷик чӣ гуна 

аҳамият доранд? 

3. Оиди нишонаҳои ба худ хоси луғати устод Айнӣ маълумот 

диҳед. 

4. Аз луғати устод Айнӣ оиди калимаҳои гуфтугўӣ - ҳалқӣ 

мисолҳо биѐред. 

5.  Фаъолияти забоншиносии Айниро тавсиф намоед. 

Руйхати адабиѐт: 

1. Рауфов Ҳ. С.Айнӣ ва инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик. –

Душанбе, 1978. 

2. Ҳусейнов Х. Забон ва услуби «Одина»-и С.Айнӣ. –Душанбе, 

1973. 

3. С.Ҳалимов. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи 

забони адабии тоҷик. – Душанбе, 1974. 
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Нақшаи машғулот: 

1. Тўрақул Зеҳнӣ – муаллифи  китобҳои дарсӣ. 

2. Фарқи китобҳои дарсии Тўрақул Зеҳнӣ аз грамматикаи 

Саидризо Ализода. 

3. Хизматҳои Тўрақул Зеҳнӣ дар офридани фарҳанги забони 

тоҷикӣ. 

4. Ақидаи Тўрақул Зеҳнӣ дар бораи сарчашмаи забони адабии 

тоҷик. 

 

«Забон аст тору пуди маънавият… дар айни замон 

меъѐр, хазина, ҳатто амали асосноку хулосаи вуҷуди 

миллат аст». Ин суханҳои пурсано аз тарафи Тӯрақул Зеҳнӣ 

солҳое иброз шудаанд, ки мардуми тоҷик паи таъсиси Ҷумҳурии 

алоҳида собитқадамона мубориза мебурд. Тӯрақул Зеҳнӣ фаъолияти 

худро ҳамчун шоир сар карда, чанд муддат дар мактаби миѐнаи 

рақами 25-и ноҳияи Самарқанд, ки ҳоло номи Абдусалом Деҳотиро 

дорад, ифодаи вазифа намуда, инчунин солҳои 1940-1945 дар 

Донишгоҳи давлатии Самарқанд дар кафедраи методикаи забони 

форсӣ муаллимӣ низ кардааст. Аз соли 1945 то соли 1956 фаъолияти 

Тӯрақул Зеҳнӣ номаълум аст, чунки ў ба тўҳматҳои ҳамон давра 

гирифтор шуда, умри гаронмояи худро дар ҳабс гузаронидааст.  

Аз соли 1956 Тӯрақул Зеҳнӣ то охири умраш дар Институти забон 

ва адабиѐти АУ Тоҷикистон вазифаи ходими калони илмиро иҷро 

кардааст ва давраи пурмаҳсултарини фаъолияти илмӣ-адабии ў ба 

ҳисоб меравад. 

Мавзӯи 11. Тӯрақул Зеҳнӣ ва 

фаъолияти забоншиносии ў. 

 

 

аи 8 
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Дар он солҳо яке аз муҳимтарин талаботи Ҷумҳурияти ҷавон 

таъмини мактабҳои нав бо китобҳои дарсӣ буд. Чанд нафар дар адои 

ин вазифаи мушкил камари ҳиммат баста буданд, ки байни онҳо 

олими ҷавони онвақта Тӯрақул Зеҳнӣ низ буд. Вай ҳам бо танҳоӣ ва 

ҳам бо ҳамқаламии рафиқони ҳамкораш дар андак як муддат китобҳои 

дарсӣ тасниф намудааст, ки аз зеринҳо иборат аст: 

 «Таронаҳои бачагон» бахши нахустин (соли 1927); 

  «Омўзиши китоби қироат барои синфҳои дуюм 

мактаби ибтидоӣ» (соли 1928); 

 «Омўзиши китоби қироат барои синфҳои 3 мактаби 

ибтидоӣ» (соли 1928 бо ҳамроҳии В.Маҳмудӣ); 

 «Омўзиши китоби қироат барои синфҳои 4 мактаби 

ибтидоӣ» (соли 1928 бо ҳамроҳи В.Маҳмудӣ); 

 «Сарфи забони тоҷикӣ. китоби дарсӣ барои мактабҳои 

дараҷаи якум, дуюм ва роҳбарҳо» (соли 1930); 

 «Китоби дарсии забони модарй барои синфҳои 3-юм ва 

4-ум» (соли 1930 бо ҳамроҳии Б.Ҳоҷизода ва Л.Бузургзода); 

 «Китоби қироат. Қисми якум» (Якҷоя бо Ҳ.Карим); 

 «Сарф барои мактабҳои миѐна, синфи 5-ум» (соли 1935 бо 

ҳамкории Л.Бузургзода). 

Китоби «Омўзиш» чунонки муаллифон дар муқаддима қайд 

мекунанд, барои таълим «бо усули комплексӣ» таин гаштааст. Аз ин 

ҷост, ки дар ин чӣ аз фанҳои дақиқ (кимѐ, физика, табиатшиносӣ, 

набототшиносӣ ва ғ) ва фанҳои ҷамъиятшиносӣ (забон, 

адабиѐт, таърих) маълумоти мухтасар, вале ниҳоят муфид зикр 

ѐфтааст. Хонанда аз мутолиаи ин китоб дар қатори дониши фаровони 

илмӣ забонро низ меомўзад. 
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Дар таҳрир муаллифон забони содда ва шеваеро ба кор бурда, аз 

классикони адабиѐтамон шеърҳои зиѐдеро иқтибос оварданд, ки 

арзиш ва аҳамияти «Омўзиш…» дар ин боб яке ба чанд меафзояд. 

«Сарфи забони тоҷикӣ» соли 1930 таҷзия ва тасвири ҳашт навъ 

калима: исм, сифат, ҷонишин, нишондиҳанда (ҷонишинҳои 

ишоратӣ), шумора, феъл, адот (пайвандак ва пешоянду 

пасоянд), асвот (ҳиссача)-ро баѐн намудааст. Муаллиф 

хусусиятҳои муҳими ин ҳиссаҳои нутқро нишон дода ба ҳар яки онҳо 

маълумоти бикр додаст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Тӯрақул Зеҳнӣ дар роҳи шарҳи қоидаҳо танҳо ба 

маводи суннатӣ  маҳдуд намонда, балки рўйдодҳоеро 

ҳам ба эътибор гирифтааст, ки баъди инқилоб таҳти 

таъсири забони зинда дар забони адабӣ пайдо шуда 

буданд. Масалан ду навъи феълҳои намуди давомдор, 

ки яке аз феъли ѐвари истодан (хонда истодаем, хонда 

меистодам, хонда истода будам ва ғ) ва дигаре бо 

гирифтан (хондан гирифтам, хондан мегирифтам, 

хондан гирифта будам ва ғ.) сурат мебандад, аз 

ҷумлаи онҳост. 

 

 

 

Я 

К 

У 
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       Бисѐр хусусиятҳои сарфи забонамон дар ин китоб барои 

нахуст ба тадқиқ омадаанд. Як далел: Дар фасли «Исмҳои 

феъл» ба замми масдар ду навъ исм тасвир ѐфтааст: а)Исмҳое, 

ки бо пасчаспаки «-иш» сохта мешаванд: дониш, хониш, 

биниш ва ғайра; б)Исмҳое, ки аз такрори феълҳо ба воситаи 

миѐнчаспакҳои «о», «у» созмон гирифтаанд: занозанӣ, 

муромурӣ, кушокушӣ, шустушў, ҷустучў, додугирифт. 

Монанди ҳамин дар ин фасл бисѐр изҳори ҳодисаҳои сарф ба 

назар меоянд, ки дар грамматикаҳои дигар, масалан, дар 

«Сарфу наҳви тоҷикӣ»-и С.Ализода мушоҳида намекунем. 

 

Д 
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Ю 

М 
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    Унсурҳое, ки қайд кардааст, хоси забони тоҷикӣ буда, дар 

забони форсии Эрон ба кор намераванд. Чунончи дар хусуси 

феъли «мехонам» ин маънӣ мазкур аст: «мехонам дар забони 

форсӣ ҳам барои замони ҳозира ва ҳам замони ояндаи 

наздик кор фармуда мешавад. Дар замони зиндаи 

тоҷикӣ бештар барои ояндаи наздик ба кор бурда 

мешавад, барои ҳозира феъли давомдори хонда 

истодаам кор фармуда, ба ҷои хоҳам хонд, мехонам, 

мегўянд ва ҳол он ки шакли мехонам ҳаргиз маънои 

хоҳам хондро адо карда наметавонад». 

     Амали шаклҳои ҳаммаъноро ба қалам овардааст, ки дар 

боби дарки инкишофи таърихии забонамон дар заминаи 

рақобат ва задухўрди мувозаҳо (вариантҳо) дорои аҳамияти 

бузургест. Маълумоте, ки дар хусуси феъли тавоноӣ мазкур 

аст, далели муҷассами ин даво хоҳад буд. Муаллиф ин ҷо дар 

се шакл воқеъ гаштани феълҳои ин гурўҳро (тавонам дўхт, 

дўхтам тавонам, тавонам дўхтан) ягон-ягон тасвир намуда, 

дар хулоса фармудааст: «Феълҳои тавоноӣ дар забони форсии 

кўҳна ва нав ба тарзи кор фармудаи боло ба кор меравад, 

валекин дар баъзе китобҳои адабӣ ва таърихие, ки ду-се аср 

пеш навишта шудаанд, феъли тавоноӣ ҳамин тавр навишта 

мешавад: тавонам гуфтан ва ё гуфтан тавонам. Аммо дар 

миёни тоҷикони шаҳрнишин ба тарзи гуфта тавонистан кор 

фармуда мешавад» 

Устод Зеҳнӣ миѐни забони «форсии кўҳна ва 

нав» фарқи казоӣ надидааст, мисолҳои фаровони 

шеърӣ, ки дар тасдиқи матлаб аз осори 

сухансароѐни пешини адабиѐтамон дар китоб 

сабт шудаанд… дурустии ин маъниро собит 

менамоянд. 
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Бо вуҷуди ба таъсири «Сарфу наҳви тоҷикӣ»-и Саидризо 

Ализода навишта шуданаш «Сарфи забони тоҷикӣ»-и Тӯрақул 

Зеҳнӣ аз ҷиҳати тоҷикӣ шудани бисѐр истилоҳҳо, мукаммал шудани 

баъзе қоидаҳо аз китоби Саидризо Ализода фарқи намоѐн дошт. 

Барои мисол аз фасли «Исм»-и китоби Саидризо Ализода ва 

Тӯрақул Зеҳнӣ номи категорияҳои исмро зикр менамоем: 

Саидризо Ализода ба категорияҳои морфологии исм чунин номҳо 

додаст:  

Исми ом, исми зирўҳ, исми муфрад ва ҷамъ, исми тасғир, 

исми маърифа ва нақра. 

Тӯрақул Зеҳнӣ истилоҳоти мазкурро ин тавр тоҷикӣ кардааст: 

Исми ҷинс, исми ҷондор ва беҷон, исми танҳо ва бисёр, исми 

хурдӣ, исми шинос, ношинос ё номуайян. 

Чӣ тавре, ки мебинем, Тӯрақул Зеҳнӣ истилоҳоти арабиро дар 

аксари  мавридҳо тоҷикӣ кардааст, ки он дар грамматикаҳои минбаъда 

истифода шудаанд. 

Суханшиноси забардаст Фитрат аҳамияти таърихии ин китобро 

дар ҳаѐти маънавии оммаи халқ чунин тасвир карда буд:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маорифи навҷавони Тоҷикистон … дар 

масъалаи қоидаҳои забон камбудиҳои худашро 

мебинад ва чорачўӣ мекунад. Асарҳои Саидризо 

Ализода, Маҳмудӣ ва Зеҳнӣ, ки пай дар пай чоп 

шуда, ба майдони истифода даромадаанд 

далели ҳамин чорачўӣ аст. Хусусан, «Таҷрибаи 

аввалин аз сарфи забони тоҷикӣ», ки натиҷаи 

кўшишҳои дуру дарози рафиқ Зеҳнист, яке аз 

муҳимтарин қадамҳое аст, ки дар ин соҳа 

гузошта шудааст». 
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Китоби «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ», ки яке аз 

калонтарин асарҳои устод Зеҳнист, самараи паҷўҳишҳои пайгирона ва 

тўлонии ўст. Мақсад ва таълифи ин асар, ғолибан, чунин будааст: 

исботи тавлиди забони дарӣ дар хоки Мовароуннаҳр ва Хуросон, 

ҳифзи бисѐр хусусиятҳои аслии ин забони форсии Осиѐи миѐна, яъне 

забони тоҷикӣ аз рўи ин аломатҳо баръакси забони форсии Эрон 

бунѐди худ забони дарӣ бештар наздик монанди забони тоҷикӣ. Барои 

камѐбии ин матлаб муаллиф ба замми маводи ниҳоят фаровони назму 

насри классикӣ  аз сарвати забони зинда ва шохаҳои мухталифи он 

низ ҳамачониба истифода бурдааст. 

Тӯрақул Зеҳнӣ дар солҳои 30 ба хулосае омада буд, ки забонҳои 

форсии Осиѐи миѐна ва Эрон сарфи назар аз он ки фарзанди як модар 

забони форсии умумианд, бинобар таъсири ангезаҳои мухталиф 

тадриҷан як қатор хусусиятҳои фарқкунанда пайдо намудаанд. Ин 

ақида яқинан, солҳои зиѐдеро ҳамеша бо худ машғул медоштааст, 

зеро вай ҳангоми мутолиаи асарҳои илмию бадеӣ пайваста перомуни 

ин мавзўъ масолеҳи дархурро ба қайд мегирифт ва гирду ғун мекард. 

Теъдоди далелу бурҳонҳо рўзорўз меафзуданд ва ниҳоят солҳои 70 

фурсати муносибе даст дод, ки ин масъалаи муҳимро решаи таҳрир 

кашад, аз қиѐсу муқобилаи онҳо ба ҳамдигар натиҷаҳои муҳими илмӣ 

ба даст орад, ки ҷавҳари он мисоли зайл аст. 

«Забони форсии дарӣ дар давраҳои пеш дар Мовароуннаҳр ва 

Хуросон умумӣ буд, баъд аз ҷангҳои мазҳабии хонумонсўзи 

Сафавиѐну Шайбониѐн ба ду шохаи калон ҷудо шуд: Забони форсии 

Осиѐи Миѐна ва забони форсии Эрон. Дар шароити ҷудогонаи сиѐсӣ, 

иҷтимоӣ, маишӣ, ҷуғрофӣ рафта-рафта калимаи истилоҳҳо, шаклҳои 

морфологӣ, фарқҳои фонетикӣ, махсусан оҳанг, дар ҳар ду лаҳча 

(забон) зиѐдтар шудаанд. Яъне аз асри XV сар карда бо асари 

пурқиммати Абдураҳмони Ҷомӣ, Зайниддин Восифӣ «Бадоеъ-ул-

вақоеъ» ва осори шоиронае, ки дар тазкираҳои Хоҷа Нисори Бухороӣ 
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ва мутрибии Самарқандӣ (асри XVI) Малеҳҳо (асри XVII) зикр 

ѐфтаанд, инчунин тавассути «Куллиѐт»-и Саидои Насафӣ, «Таърихи 

Муқимхонӣ» (асри XVII) ва монанди инҳо забонамон аз ҷиҳати 

таркиби луғавӣ ва баѐн услуби хос касб карда, ташаккул ва такомил 

ѐфтан гирифт. Баъд аз асри XIX асари мансури пурқиммати Қози 

Абўтоҳирхўҷаи Наво (Самария) доир ба таърихи Самарқанд, девони 

Тошхоҷаи мутахаллис ба Адои Самарқандӣ, тазкираи «Тўҳфат-ул-

аҳбоб»-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳи Бухороӣ, Осори Аҳмад Маҳдуми 

Дониш, асари «Тўҳфати аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷи Бухороӣ, 

«Муқаттараҳо»-и Мулло Шамсиддини Бухороӣ дар аввалҳои асри XX, 

осори манзуми Саид Аҳмад Сиддиқи Аҷзӣ, махсусан осори манзум ва 

мансури Абдурауфи Фитрат ва дигарон воситаи инкишофу такомули 

забон ва адабиѐти тоҷик гардидаанд. 

Баъзе ашхоси зоҳирбине пайдо шуда буданд, ки бидуни санҷиши 

дуруст худбоварона ҳукм мекунанд, ки забонҳои форсию тоҷикӣ 

айнан як забонанд ва миѐни онҳо фарқҳои чамбарчас вуҷуд надоранд. 

Аммо устод Зеҳнӣ чунонки аз иқтибоси мазкур равшан мебинем, аз 

мушоҳида ва мутолиаҳои бардавом эътимоди комил ҳосил намудааст, 

ки ин ду забон на ягонаи мутлақ, балки ду шоха ва лаҳчаи як забони 

умумианд. 

Тӯрақул Зеҳнӣ баъди зикри мисолҳои бисѐре аз соҳаи луғат ва 

грамматика ва дар ин поя таин намудани умумият ва фарқҳои 

ҷудогонаи забонҳои форсию дарӣ, иброз медорад, ки дар ин масъала 

ба олими маъруфи Эрон Парвиз Нотили Хонларӣ комилан ҳамфикр 

мебошанд. Матне, ки ин донишманди фозил дар он ҳамгунӣ ва 

тафовути забонҳои мазкурро ѐдрас мешавад, ба ин сурат аст. «Тоҷикӣ 

ва форсии дарӣ яке аст. Аммо албатта, дар ҳар ду кишвар ба тариқе 

такомул ѐфта ва дорои ихтисосоте шуда, ки ин ду забонро дар баъзе 

нуқот аз якдигар мушаххас ва мутамоиз кардааст». 
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Китоби «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ» нафақат 

барои таъин намудани ҳамраъй ва тафовути забонҳои форсию тоҷикӣ, 

балки дар роҳҳои омўхтани сайри таърихии пешрафт ва такомулоти 

забонҳои форсию тоҷикӣ низ маъхази хеле беэътимод ва пурарзиши 

илмист. Далел барои тасдиқи маънии мазкур танҳо иборат аз ин нест, 

ки онро шахси олиму шоир баъди андўхтани тачрибаи фаровони илмӣ 

ҳини пирӣ эҷод кардааст, балки ин низ аст, ки маводи ин асар аз 

муътабартарин китобҳои илмию бадеии қадим дар зарфи солиѐни зиѐд 

собитқадамона ягон-ягон ҷамъоварӣ шудааст. Имрўз, ки мо дар 

мактабҳои олии ҷумҳуриятамон аз таърихи забони адабӣ китоби дарсӣ 

надорем, ин асар аз бисѐр ҷиҳат метавонад, чунин вазифаро дар ўҳда 

дошта бошад. 

Тӯрақул Зеҳнӣ аз ҷумлаи бузургтарин мутахассисони илми 

поэтика буд. Китоби маъруфи ў «Санъати сухан», ки бо каме 

тағйири ном ва васеътар шудани мавзўъ се маротиба инкишоф ѐфт. 

Самараи таҷрибаи нимасраи олим, ҳосили ковишҳои илмии 

мудаққиқона, натиҷаи созгор овардани назарияи анъанӣ бо илми 

имрўзаи адабиѐтшиносист. Тӯрақул Зеҳнӣ ба сифати аввалин 

адабиѐтшиноси тоҷик дар ин китоб поэтикаи форсу тоҷикро, ки 

таърихи куҳан ва пурмояе дорад, бо забони соддаи ҳамафаҳм ба 

сурати як қолиби мунтазам силки таҳрир кашид, шарҳу баѐни 

қоидаҳои суннатиро аз рўи далелҳои тоза аз осори қадим ва муосир 

саҳеҳтар намуд, такмил дод. 

Арзиши китоби мазкурро ин ҷиҳат низ меафзояд, ки муаллиф 

ҳангоми таҳқиқ ва маънидод маънои мухталифи санъати сухан дар 

радифи мисолҳои хубу шоиста, намунаи мисолҳоеро низ зикр 

намудааст, ки бар хилофи қоидаи умумӣ воқеъ гаштаанд. Ин қабил 

мисолҳо нафақат аз осори суханварони собиқ, балки аз навиштаҳои 

адибони муосир низ ба тарзи фаровон мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. 
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Тӯрақул Зеҳнӣ яке аз фаъолтарин ва собитқадамтарин 

муборизони поки забони адабии тоҷик буд. Ў аз оғози иқдоми илмӣ то 

охири рўзҳои ҳаѐтиаш пайваста сайъу ҷадал намуд, ки забони адабии 

тоҷик аз таъсири нобаҳангоми забонҳои бегона фориғ бошад аз забони 

зинда ва шохаҳои лаҳҷавии он, ки хазинаи беохиранд, харҷи зиѐдтар 

баҳраманд гарданд. То дар ин поя рўҳ ва сабки миллии худро қавитар 

сохта хидмати офаридагори худро аз хос то ом дар ҳама соҳа осон ва 

бемамониат таъмин намояд. 

Тӯрақул Зеҳнӣ ҳосили муборизаи худ ва ҳамфикронашро дар 

роҳи таъмини озодию мустақилияти  забони тоҷикӣ ва пешрафти он 

дар зимми имконоти миллӣ охири солҳои 50 ба ин тарз ѐдоварӣ 

кардааст: «Дар забони адабии пеш аз инқилобии тоҷик таркибҳои 

изофӣ, тавсифи шаклҳои ҷамъбандии гуногуни арабӣ чунон ҳукмрон 

буданд, ки аз ғайри вуқуф ба қоидаи забони арабӣ хонда ва навиштан 

ба забони форсӣ –тоҷикӣ басе мушкил буд… Баъдҳо махсусан, баъд аз 

инқилоб дар матбуот дар соҳаи содда кардан ва мустаъқил намудани 

забон муборизаҳои дуру дарозе ба амал омада, оқибат истиқлоли 

забони тоҷикӣ таъмин шуд. 

Агар дар солҳои 20 Зеҳнӣ дар пайравии устод Айнӣ мақолаҳо 

навишта тамоюли демократӣ кардани забони адабиро тадбиқ карда 

бошад, солҳои 60-70 он солҳое, ки ҳусн ва назокати забони адабӣ дар 

хеле аз шохаҳои услубӣ коста бетабъӣ дар забон ҳукмрон шуда буд, 

барои ҳимояи тозагӣ, фасоҳат ва ғаномандии он пайгирона мубориза 

бурд ва бо мақолаҳои муҳиме аз қабили «Калимаҳои 

наздикталаффуз» (Шарқи сурх, 1956, № 11). «Бояд забонро 

меомўзем» («Газетаи муаллимон», 1957, 11, 18, 25 май). «Калимаҳои 

арабии азхудшуда» («Газетаи муаллимон», 21 январ, 4-8 феврал). 

«Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан», «Ба лаҳчаҳои хато дар забон 

роҳ намедиҳем», «Зебоии забонро нигоҳ дорем» «Чанд сухан оид ба 

забони насрӣ» (Маориф ва маданият, 1964, 3-октябр), «Ба сўи 
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сарвати забон», «Аз хатои маҳз барҳазар бошем» (Маориф ва 

маданият 1968, № 6), «Феълҳои кардан намудан ва фармудан» 

«Ҳар сухан ҷову ҳар нуқта мақоме дорад» («Маориф ва маданият», 

1971, 13 март) ва ғайра нуқсу иллатҳои забони, матбуот, радио, 

телевизион ва адабиѐти бадеиро донишмандона ошкор намуда, дар 

асоси савобдид ва тавсияҳои илм барои рафъи бисѐр камбудиҳои 

умумӣ роҳ нишон дод. Ин мақолаҳои Тӯрақул Зеҳнӣ якчоя бо қисми 

танқидии китоби ў «Санъати сухан» будани муболиға дар роҳи 

хушмандии аҳли қалам аз бетабъи ва коҳиши маданияти сухан 

таъсири амиқе гузаштанд. Аксарияти кулли олими сухандон комилан 

ҳақ буда, ў мулоҳизаҳои худро ба ҳар як рўйдоди косифу вайрон дар 

асоси далелҳои раднопазир ва забони зинда ѐ осори суханварони 

бузург ба исбот расонидааст. 

Тӯрақул Зеҳнӣ дар байни илму адаб чун қомуси зинда шўҳрат 

дошт. Пайрав Сулаймонӣ, ки чун фазилати зеҳниро хуб омўхта буд, 

дар таъкиди ин маънӣ гуфтааст:  

 Дар луғатдониат надорам шак, 

Сад қасам, сад қасам ба рўҳи «Ғиёс». 

Дониши васеи Тӯрақул Зеҳнӣ дар соҳаи луғат ва луғатсозӣ барои 

хушсифат сурат гирифтани «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (дар ду 

ҷилд) нақши намоѐне гузошт. Вай як қисми умри пурбаракати худро 

ба тартиб додани 10 ҳарф ва таҳрири такмили ҳарфҳои дигари 

фарҳанги мазкур масриф намуд. Ҳазорҳо адад рукъа (карточка), ки ин 

донишманди осори классикӣ аз асарҳои илмию бадеии қадим бо 

таснифи илмӣ тўли солиѐни дароз фароҳам овардааст, метавон гуфт, 

ки бе ҳеч муболиға дар тадвиди «Фарҳанги забони тоҷикӣ» саҳми хеле 

муҳим гузоштанд. 

Хидмати Тӯрақул Зеҳнӣ дар боби манзури умум сохтани намунаи 

ашъори сухансароѐни қадим низ зиѐд аст. Порае аз навиштаҳои 

Низомӣ, Ҷомӣ ва Ҳоқонӣ тавассути саъю кўшиши ў ба нашр расиданд. 



 97 

Китоби «Суханварони сайқали рўи замин», ки ў бо ҳамқаламии 

С.Саъдиев тартиб додаст, маҳсули паҷўҳишҳои басо ҷиддӣ ва 

бурдборона буда ва дар он роҷеъ ба ҳаѐт ва фаъолияти адабии бештар 

аз 100 суханвари Самарқанд, ки аз асрҳои VII то асри XX дар ин 

шаҳри бостони зиндагӣ ва эҷод кардаанд. маълумоти бағоят саҳеҳ ва 

пурарзиши илмӣ медиҳад. 

Тӯрақул Зеҳнӣ табиатан забоншинос буд ва ба забони модарии 

худ муҳаббат ва меҳри беинтиҳо дошт. 

Ҷавҳари мушоҳидаи олими муҳаққиқ дар хусуси забони эҷодиѐти 

лафзии халқ ба ин тарз аст: дар он бисѐр калима ва таъбирҳое 

бармехўрад, ки дар осори қадимтарини классикӣ буда, аммо дар 

забони адабии ҳозира мавриди истеъмол нестанд, ѐфтан ва тавассути 

навиштаҳои худ манзури умум сохтани чунин гавҳарҳои гаронбаҳо аз 

ҷумлаи муҳимтарин вазифаҳои аҳли қалам, ҳамчунин муассисаҳои 

махсусест, ки бо ин амр иштиғол доранд.  

Супоришот: 

1.Оиди хизматҳои Зеҳнӣ дар соҳаи офаридани китобҳои дарсӣ фикри 

худро баѐн созед. 

2.Рисолаи «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ» ва аҳамияти он дар 

илмӣ забоншиносӣ. 

3.Тӯрақул Зеҳнӣ яке аз муаллифони «Фарҳанги забони тоҷикӣ». 

4.Таснифоти ҳиссаҳои нутқ аз ҷониби Зеҳнӣ ва муқоисаи он бо 

ҳиссаҳои нутқи забони адабии ҳозираи тоҷик. 

5.Хизмати Зеҳнӣ дар соҳаи маданияти сухан ва этимология. 

Адабиѐт: 

1. Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов. Забоншиносии тоҷик (Асарҳои 

мунтахаб). - Душанбе 1970. 

2. Тӯрақул Зеҳнӣ. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. – Душанбе, 

1987. 

3. Тӯрақул Зеҳнӣ. Чанд сухани судманд. – Душанбе 1984. 
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Нақшаи машғулот: 

1.Хизматҳои Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов дар соҳаи шевашиносии  

тоҷик. 

2.Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов муҳаққиқи синтаксиси ҷумлаҳои содда. 

3.Мақолаҳои алоҳидаи Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов дар бораи забони 

тоҷикӣ  ва забоншиносони алоҳида. 

4. Савол ва супоришот. 

 

Мафҳуми асосӣ: Академик Бобоҷон Ниёзмуҳаммадов 

забоншиносӣ шинохтаи тоҷик, Ниёзмуҳаммадов яке аз 

ташкилотчиёни илми забоншиносӣ. 

 

Фаъолияти илмии академик Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов (1906-

1979) хеле васеъ мебошад. Ў дар соҳаҳои гуногуни забоншиносии 

тоҷик қалам ронда, бахшида ба забони адабии ҳозираи тоҷик, таърих 

ва шеваҳои он, забони асарҳои бадеӣ, тадқиқоти зиѐди илмӣ эҷод 

карда, ба таълифи китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои мактабҳои 

миѐна ва олӣ фаъолона иштирок кардааст. 

Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов ҳар як масъалаи забоншиносиро ба 

таври амиқ таҳлил намуда, ҳар як ҳодисаи забониро дар ҳолати 

тағйироти доимӣ  дидааст. 

Тадқиқот ва мақолаҳои забоншиносии Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов, 

дар китоби алоҳидаи ў бо номи «Забоншиносии тоҷик» нашр 

шудааст. 

Ин китоб се боб «Морфология», «Синтаксис» ва “Забон 

ва тарзи баѐни нависандагони алоҳида”-ро дар бар мегирад. 

Мавзӯи 12. Академик Бобоҷон 

Ниѐзмуҳаммадов – олими   забоншинос. 
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Қисми «Морфология» масъалаҳои умумии ҳиссаҳои нутқ, тарзи 

нави ҷамъбандӣ, зарф ва муносибати он бо исму сифат, инчунин 

пайвандакҳоро фаро мегирад. Дар ин ҷо масъалаҳои зиѐди 

мубоҳисавӣ, алалхусус, тафовути зарф аз исму сифат ва мавқеи 

истифодаи ин ҳиссаи нутқ мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифтаанд. 

Аксари мақолаҳои қисми «Морфология» ба китобҳои дарсии 

мактабҳои олӣ дохил карда шудаанд. Масалан, боби муқаддимаи он 

воҳидҳои асосии забон, бобҳои алоҳидаи грамматика, мавзўи 

морфология, сохти калима ва шаклҳои он, таркиби калима ва 

ҳиссаҳои нутқ, сарчашмаҳои забони миллиро фаро мегиранд, барои 

китоби дарсии «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» (барои 

талабагони мактабҳои олӣ) навишта шудааст. 

Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов ду тарзи ифодаи ҷамъ дар забони 

адабии тоҷикро нишон медиҳад, ки он аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат 

буда, дар забони тоҷикӣ таърихи дуру дароз дорад. Ў менависад: «Яке 

аз он тарзи ифода дар шакли ибора – бо такрори як исм ва дар шакли 

танҳо омадани исми асосӣ мебошад: вагон-вагон, ваъда, рама-рама, 

гўсфанд ва ғайра. Ин навъи ифодаи ҷамъ дар забони милли тоҷик 

ҳодисаи нав набуда, роҳи хеле дуру дарози таърихиро тай намудааст. 

Ифодаи ҷамъи мазкур дар осори Зайниддин Восифӣ «Бадоеъ-ул-

вақоеъ» низ ба кор бурда шудааст. 

Чу курси меҳр барояд ба рўи минбари кўҳ, 

Равад ба болои фано кўҳ-кўҳ резаи нон. 

Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов дар бораи зарф ва муносибат ва фарқи  

он аз исму сифат маълумоти пурра дода, дар ин масъала баҳсҳое, ки 

мавҷуд буданд, фикри аниқ ва саҳеҳи худро иброз медорад. Дар 

морфология ҳар як калима мувофиқи маъно ва вазифи худ ба яке аз 

ҳиссаҳои нутқ қатъиян вобаста буда, дар дохили ҳамон ҳиссаҳои нутқ 

вазифаҳоеро иҷро мекунад. Як калима ҳеч вақт ба ду ҳиссаи нутқ (ба 

фикри баъзеҳо калимаи хуб ҳам сифату ҳам исм будааст) тааллуқ 
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дошта наметавонад. Калимаҳои хуб, нағз, тез, бад, рост ва ғайра 

танҳо сифат буда, ба зарф ҳеч муносибате надорад. 

Қисми дигари китоб «Синтаксис» мебошад. Дар ин қисм ҳамаи 

аъзоҳои ҷумлаҳои содда ва ифодаи онҳо аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ 

як-як баѐн карда мешавад. Дар фасли «Синтаксиси ҷумлаҳои содда» 

ва дар фасли «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ» кўшиш кардааст, ки 

душвортарин масъалаҳои грамматикиро соддаву фаҳмо ифода намояд.  

Дар боби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба воситаҳои грамматикии 

алоқаи ҳиссаҳои ин таркиби синтаксисӣ бештар эътибор дода 

шудааст, ки ин табиист, чунки дар тадқиқи ҷумлаҳои мураккаб 

масъалаи асосӣ ба шумор меравад. Ҷумлаҳои соддаи тобеи сертаркиба 

ба ҳамин тариқ таҳлил шуда бошад ҳам, дар ин ҷо вобаста ба 

таркибҳои мураккабтарини синтаксисӣ асосан ба сохти онҳо эътибор 

дода шудааст, ки ин ҳолат омўзиши онҳоро то як андоза осонтар 

менамояд. 

Қисми охирини асари мунтахаби Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов ба 

забон ва тарзи баѐн, ба мавқеъ ва роли нависандагони тоҷик дар 

таркибу таҳлил инчунин инкишофи забони адабӣ ва миллии тоҷик 

бахшида шудааст. Тадқиқотчӣ дар ин ҷо ба мавқеи устодони каломи 

бадеъ Садриддин Айнӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Мирзо Турсунзода 

фикрҳои ҷолиби диққат гуфтааст. 

Қисми асосиии ин бобро мақолаҳои муаллиф оиди фаъолияти 

забоншиносӣ ва тарзи корбарии устод Айнӣ ташкил менамояд, ки 

номгўи онҳо аз зерин иборатанд:  

 Аввалин мулоқоти ман бо устод Айнӣ дар Академияи 

фанҳои Тоҷикистон; 

 Устод Айнӣ дар бораи меҳнатдўстӣ ва интизом; 

 Чанд сухан оид ба роли устод С.Айнӣ дар бораи асоси 

забони миллии тоҷик ва инкишофи он; 
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 Устод Айнӣ дар бораи забони миллии тоҷик; 

 Хизмати С.Айнӣ дар бораи аз ҳисоби забони зинда 

инкишоф додани забони адабии ҳозираи тоҷик; 

 Устод Айнӣ дар бораи хусусиятҳои забони асарҳои 

баъзе классикони адабиёти тоҷик 

 Устод Садриддин Айнӣ дар бораи хуб кардани услуби 

забони адабии тоҷик ва тозагии он ва ғайра.  

Инчунин хизматҳои Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов дар бораи 

фаъолияти Лутфулло Бузургзода аз таърихи дўстии ду халқи бародар 

(тоҷикону ўзбекон), тадқиқи лексикаи осори Аҳмади Дониш барои 

забоншиносии мо як бозѐфти пурқиммат ба шумор меравад. Бобоҷон 

Ниѐзмуҳаммадов бо тадқиқоти пурарзиши худ ва барои тайѐр 

намудни кадрҳои баландихтисос дар забоншиносии тоҷик мавқеи 

арзанда дорад ва ў аввалин касест, ки ба унвони академикӣ сазовор 

гардидааст. 

 

Китобнома: 

1. Воҳидов А. ва дигарон. Забоншиносии тоҷик дар асрҳои Х-ХYI. 

Самарқанд, 2007. 

2. Воҳидов А. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. –

Самарқанд, 2001 

3. Тӯрақул Зеҳнӣ. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. – Душанбе, 

1987. 
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Нақшаи машғулот: 

1. Ҳаѐт ва фаъолияти илмии Лутфулло Бузургзода дар Самарқанд. 

2.Мавқеи Лутфулло Бузургзода дар соҳаи офаридани китобҳои дарсӣ. 

3.Лутфулло Бузургзода муаллифи аввалин фонетикаи забони адабии 

тоҷик. 

4. Ҳизматҳои Лутфулло Бузургзода дар соҳаи филологияи тоҷик-

адабиѐт, фолклор. 

5.Савол ва супоришот. 

 

 

 

Мафуми асосӣ: Бузургзода - олим ва ҷанговар, китобҳои 

дарсӣ, фонетикаи аввалини забони тоҷикӣ, истеъдоди 

фавқулодда дар Бузургзода. 
 

Лутфулло Бузургзода соли 1910 дар деҳаи Навгилеми ноҳияи 

Исфара таваллуд шудааст. 12- ноябри соли 1943 аз тири фашизм ҳалок 

шудааст. Маълумоти аввалро дар Исфара ва Қўқанд, сипас дар 

гимназияи шаҳри Уфа мегирад. Соли 1927 дар зодгоҳаш баргашта,  аз 

соли 1929 дар мактаб, ки ҳоло номи ўро дорад, аз забон ва адабиѐти 

тоҷик дарс мегўяд. Лутфулло соли 1930 аз Исфара ба Самарқанд 

омада, ба академияи педагогӣ дохил мешавад. Соли 1932 (ҳангоми 

донишҷўи курси 2 будан) ҳамроҳи Баҳром Ҳоҷизода ва Абдуслом 

Деҳотӣ китоби дарсии «Забони модарӣ»-ро таълиф намуд, ки он 

ҳамон сол аз чоп баромад. 

Мавзӯи 13. Лутфулло Бузургзода ва 

фаъолияти забоншиносии ӯ. 
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Соли 1933 Академияи педагогӣ ба университет табдил ѐфт ва 

Бузургзода донишҷўи курси III-и университет гардиду ҳамон сол 

китоби  дарсии  «Забони модарӣ» (қисми I) ба табъ расид. 

Хониши аъло, зеҳни бурро ва табъи равону истеъдоди 

ҳайратангезашро дар назар дошта Университет ўро ба анҷумани имло 

дар шаҳри Тошкент вакил интихоб мекунад. Вай дар анҷуман 

суханронӣ карда роҷеъ ба аҳамияти таърихӣ ва илмии имлои нав бо 

ҳарорат гап мезанад. 

Соли 1935 Университетро бо баҳои аъло хатм намуда, кори 

дипломии худро тахти унвони «Шеваи тоҷикони ҷамои чилгазӣ» бо 

муваффақият дифоъ менамояд. Ба рисолаи дипломии Лутфулло 

Бузургзода устод Айнӣ ва Ғозиолим Юнусов тақриз навишта баҳои 

баланд доданд. 

Маводи рисолаи Л.Бузургзода байни солҳои 1932-1934 дар 

исфара гирд оварда, соли 1935 дар шакли китоби алоҳида ба чоп ҳозир 

карда шуд. Ин асарро метавон нахустин рисолаи шевашиносии тоҷик 

донист. Арзиши илмӣ ва таърихии асари мазкурро шарқшиноси 

машҳур Е.Э.Бертелс бамаврид фаҳмида, соли 1937 навишта буд: «Вай 

гўшу ҳуши тезу нозуке дорад ва тамоми назокатҳову вижагиҳои 

лаҳчаю шеваҳои тоҷикиро зуд эҳсос мекунад». Худи ҳамон соли 

1935 Л.Бузургзода бо ҳамроҳи ҳамкурсонаш Баҳром Ҳоҷизода ва 

Холиқ Мирзозода барои кори доимӣ  ба Сталинобод меояд. 

Солҳои 1935-1936 қисмҳои II ва III «Китоби қироат» дар 

Сталинобод ва Ленинград нашр гардид. Хонандагони синфҳои 2, 3, 4, 

бо китоб таъмин шудаанд. Солҳои 1937-1941 самарбахштарин солҳои 

фаъолияти илмӣ, адабӣ омўзгорӣ ва ҷамъиятии Л.Бузургзода буданд. 

Дар ин давр 38 асари ў доир ба шаш соҳаи филологияи тоҷик: 

шевашиносӣ, луғат, фолклор, забоншиносӣ, таърихи забон, адабиѐти 

классикии тоҷику форс ва адабиѐти муосири тоҷик ба миѐн омад. 



 104 

Соли 1938 Бертелс ба раиси Базаи тоҷикии АУ Тоҷикистон 

академик Е.Н.Павловский чунин навишта буд: «Хеле хоҳиш 

мекардам, ки аз Тоҷикистон ҷавони дорои истеъдоди модарзод 

Л.Бузургзода ба аспирантураи Институти забон ва тафаккури ба 

номи академик Марри АФ дохил шавад, зеро дар симои вай як 

олими бузурги тоҷик, балки иттиҳоди шўравиро тасаввур 

мекунад». 

«Баҳори соли 1940 асари хеле муҳими ў «Фонетикаи забони 

адабии тоҷик» аз Чоп баромад ин аввалин асари ҷамъбастаи илмии 

забоншиносии тоҷик буд» - навиштааст Н.Маъсумӣ. Муаллиф дар 

сарсухани асар таъкид мекунад, ки «То ин дам на ба забони тоҷикӣ ва 

на ба забони русӣ роҷеъ ба фонетикаи забони тоҷикӣ мисоли ин асаре 

ба майдон наомадааст. Ин асар дар ин соҳа таҷрибаи аввалин буда, 

дар асоси мушоҳидаҳои бевоситаи чандинсолаи худи муаллиф 

навишта шудааст.  

Ин асар ҳамроҳи асарҳои «материалҳо ба грамматикаи забони 

тоҷикӣ», «Таблисаҳои грамматикӣ», «Морфологияи забони адабии 

тоҷик», «Синтаксиси забони адабии тоҷик» натанҳо китобҳои асосии 

таълими дар солҳои 1940-1960 буданд балки дар таълифи китобҳои 

дарсӣ ва илмии баъдина чун маъхази асосӣ хизмат карданд. Ин ҷиҳати 

асарҳои забоншиносии Л.Бузургзодаро Н.Маъсумӣ, В.С.Расторгуева, 

М.Фозилов, В.С.Соколова, С.Ч.Арзуманов, Р.Ғаффоров, М.Қосимова, 

Ш.Рустамов, Т.Мақсудов ва дигарон эътироф ва таъкид кардаанд. 

Муҳимтарин ҷиҳати фаъолияти Л.Бузургзода шевашиносӣ буда, 

хусусияти аз ҳама фарқкунандааш ин аст, ки шева ва фолклорро 

пайваста ҷамъ мекард ва ин ду соҳаро дар робитаи қавӣ бо ҳамдигар 

меомўхт. 

Китоби дарсии морфология пеш аз ҳама аз он ҷиҳат ҷолиби 

таваҷҷўҳ аст, ки калимаҳо чунон ки имрўз ҳаст аз лиҳози маъно ва 

хосияти сарфу наҳв ба ду гурўҳи калон – гурўҳи калимаҳои 
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мустаъқилмаъно ва ѐридиҳанда тақсим шуда, пайваста бо ин 

мансубияти даҳ ҳиссаи нутқ дар забон муқаррар гардидааст. 

Асарҳои Л.Бузургзодаро ба се гурўҳ тақсим намудан мумкин аст:  

 

1 2 3 

Баъзе асарҳои 

Л.Бузургзода гум шуда, то ҳол 

ба даст надаромадаанд, аз 

ҷумла «Шеваи Ленинобод» 

соли 1937, «Зада дар забони 

адабии тоҷик» соли 1937, 

«Дар ҷустуҷўи мазори 

Рўдакӣ» соли 1940, «Намунаи 

шеваҳои води Фарғона» соли 

1939, «Харитаҳои 

диалектологии шеваҳои 

тоҷикии води Фарғона» соли 

1938, «Баъзе хусусиятҳои 

забони алоҳидаи Самарқанд» 

соли 1934. Се асари 

Л.Бузургзода «Язык является 

характерным плодом 

человеческого обшества», 

«Бўстон»-и Саъдӣ ва мақоми 

он дар адабиѐти тоҷик» ва 

«Очеркҳои мухтасари 

диалектологии тоҷик» низ гум 

шудаанд. 

Гурўҳи дигари 

асарҳо аз 

тарафи 

муаллиф 

комилан ба 

чоп тайѐр 

шуда буданд, 

вале ба сабаби 

сар шудани 

Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ онҳо 

рўи чопро 

надиданд. 

 

Гурўҳи сеюми 

асарҳои Л.Бузургзода 

чоп шудаанд, ки дар 

соҳаҳои гуногуни илм 

ва адабиѐти тоҷик 

мақоми муайяне 

доранд: «Инъикоси 

шўриши Васеъ дар 

фолклор» аз даҳони 

гўяндагони халқӣ 

6426 мисраъ, шеър, 

474 чистон, 956 

зарбулмасалу мақол, 

321 афсонаю 

ҳикматҳои халқиро 

навишта гирифтааст. 

Асари дигари ў «Халқ 

месарояд», ки 

муаллиф шеър ва 

сурудҳои халқиро 

гирд овардааст. 

 

 

Хизмати Л.Бузургзода дар соҳаи омўзиши савтиѐти забони 

тоҷикӣ ниҳоят азим аст. Ў аввалин забоншиносии тоҷик аст, ки таҳти 

унвони «Фонетикаи забони адабии тоҷик» асари махсус таълиф 

намуда, баробари таъин сохтани вазифа ва проблемаҳои ин шохаи 

илми забон масъалаҳои асосии он, аз ҷумла силсилаи садонокҳо, 
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ҳамсадоҳо, ҳичо, зада, ҳодисаҳои фонетикӣ ва амсоли инҳоро 

мавриди баррасии ҷиддӣ ва амиқ қарор додаст. 

Қоидаҳои савтиѐти забони адабии он вақт дуруст ва тасвир 

меоянд, ки талаффузи адабӣ  шакл гирифта бошад. 

«Фонетикаи забони адабии тоҷик» аз ду қисм иборат аст: 

қисми якум «Аппарати нутқ. Ташкил ёфтан ва таснифоти 

овозҳо» ном дошта, қисми дуюм фасли садонокҳо, ҳамсадоҳо, 

ташдид, ҳиҷо, зада, ҳодисаҳои фонетикиро фаро мегирад. 

Л.Бузургзода ҷуфтҳои кўтоҳ ва дарози овозҳои и ва у-ро дар забони 

адабии ҳозира пурра эътироф кардааст. Як қисми муҳими 

«Фонетикаи забони адабии тоҷик» ба масъалаи ташдид, такрори 

ҳамсадоҳо бахшида шудааст. Ин ҷо се хулосаи муаллиф басо ҷолиби 

диққат аст: 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асари дигари Бузургзода «Синтаксиси мухтасари забони 

тоҷикӣ» ном дорад, ки ба сифати китоби дарсӣ барои хонандагони 

1 

2 

3 

Ташдид дар забони тоҷикӣ асосан дар байни 

садонокҳои кўтоҳ воқеъ мешавад: бачча, барра, 

малла, пила, ғалла ва ғ. 

 

Ин ҳодисаҳои фонетикӣ гоҳо барои ҷудо кардани 

маънии калима хизмат мекунад: мода-модда , 

дара-дарра, буро-бурро, макор-маккор. 

 

Ташдид ба иқтибосот сахт алоқаманд буда, бештар 

дар калимаҳои бегона дучор мешавад.  
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омўзишгоҳҳои педагогӣ таъин шудааст. Ин асар нахустин саъйи 

ҷиддист дар роҳи тасвир ва таснифи муҳимтарин мавзўъҳои ҳар фасли 

наҳви забони адабии тоҷик –чӣ ҷумлаҳои содда, чӣ ҷумлаҳои 

мураккаб. 

Савол ва супоришот: 

1. Л.Бузургзода маълумоти миѐна ва олиро дар кучо гирифта аст? 

2. Эҷодиѐти Л.Бузургзода дар вақти донишҷỳ буданаш аз чӣ 

иборат аст? 

3. Л.Бузургзода аввалин муаллифи фонетикаи забони тоҷикӣ. 

4. Фаъолияти забоншиносии Л.Бузургзодаро мухтасар баѐн 

намоед. 

5. Аз энсиклопедияи тоҷик мақолаи Л.Бузургзодаро ба 

дафтаратон нависед. 

Адабиѐт: 

1. Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов. Забоншиносии тоҷик. «Асарҳои 

мунтахаб». Душанбе – 1975. 

2. Воҳидов А. ва дигарон. Забоншиносии тоҷик дар асрҳои Х-

ХYI. Самарқанд, 2007. 

3. Воҳидов А. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик. –

Самарқанд, 2001 
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Нақшаи машғулот: 

1. Хизматҳои Маъсумӣ дар соҳаи забон ва услуб. 

2.Маъсумӣ тадқиқгари забон ва услуби осори С.Айнӣ (Марги судхўр). 

3. Хизматҳои Маъсумӣ дар соҳаи грамматика ва маданияти сухан. 

 

Мафҳуми асосӣ: Маъсумӣ педагог ва олим. Тадқиқи 

Маъсумӣ оиди забоншиносӣ. Мақола ва рисолаҳои илмии 

Маъсумӣ. 

 

Носирҷон Маъсумӣ яке аз олимони забоншинос аст, ки дар соҳаи 

лексикаи забони тоҷикӣ тадқиқоти мукаммал ва амиқи илмӣ кардааст. 

Мо дар ин ҷо асосан ду мақолаи ў «Дар бораи вазъият ва баъзе 

тағйиротҳо дар таркиби луғавии забони адабии тоҷик дар асарҳои X-

XIX», назаре ба забони адабии тоҷик дар охири асри XIX ва ибтидои 

асри XX-ро дар назар дорем. Инчунин дар асарҳои нисбатан 

мукаммали ў «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик», 

«Забон ва услуби Аҳмади Дониш» ба масъалаҳои лексика бобҳои 

алоҳида мавҷуд аст. 

Н. Маъсумӣ ба таърихи забон, тағйироти дар давоми асрҳо дар 

таркиби луғавии забони тоҷик рўйдодаро аз нуқтаи назари илмӣ 

таҳлил намуда, дар забоншиносии тоҷик роҳи дуруст ва илмиро пеш 

гирифтааст. 

Н. Маъсумӣ тағйироте, ки дар таркиби луғавии забони тоҷик ба 

вуҷуд омадааст, ба ду давра тақсим мекунад. 

1.Тағйироте, ки дар давоми асрҳои XI-XIX ба вуҷуд омадааст, 

мухтасар дарбар мегирад. 

Мавзӯи 14. Н.Маъсумӣ олими 

забоншинос-услубшинос. 
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Ҳангоме, ки Н.Маъсумӣ дар хусуси таркиби луғавии забони 

адабии тоҷик ва тағйиротҳои дар ин соҳа ба вуҷуд омадааст, сухан 

меронад калимаи «тағйирот»-ро маънои сифантан нав шудани забони 

тоҷикӣ ва таркиби луғавии онро ифода намекунад. 

Ин тағйирот на ба маънои аз ҷиҳати сифат тамоман нав шудани 

фонди асосии луғавӣ ва сохти грамматикии забон фаҳмида 

намешавад, балки оҳиста-оҳиста вобаста ба шароити зиндагӣ, 

ҳодисаҳои сиѐсӣ-таърихӣ, иқтисодӣ, маданӣ ва муносибатҳои 

ҷамъиятӣ-истеҳсолӣ торафт пурра шудани фонди асосии луғавӣ, 

тағйироти шаклӣ ва маъноии калимаҳо, мурдани унсурҳои кўҳна ва 

пайдоиши унсурҳои нав мебошад. 

Н.Маъсумӣ просесси дохилшавии унсурҳои забони арабиро 

нишон дода фикри худро ҷамъбаст мекунад, ки дар онҳо шароити 

таърихии иқтибоси калима ва ибораҳои арабиро ба забони тоҷикӣ бо 

далелҳои пухта нишон медиҳад. 

Дар қисми дуюми мақола «Дар бораи…» ба ҷои калимаҳои аслан 

тоҷикӣ бо зарурият ва ҳодиса-воқеаҳои таърихӣ калимаҳои арабӣ, 

туркӣ-ўзбекӣ ва тағйироти маъноие, ки дар баъзе калимаҳо ба вуҷуд 

омадаанд мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифтааст. 

Масалан калимаи «ѐл» дар Фирдавсӣ аксар ба маънои «китф» кор 

фармуда мешуд: 

Куҷо ғунчад андар ҷаҳони фароҳ, 

Бад-он фару бузу бад-он ѐлу шоҳ! 

Маънои ин калима баъдҳо тағйир ѐфт ва ба ҳайвонот хос шуда 

монд. 

Ёли асп, ѐлу дум, ѐли хар. 

Мақолаи дигаре, ки дар он масъалаҳои лексика, тағйирѐбии 

таркиби луғавии забон мавзўи баҳс қарор гирифтааст ин «Назаре ба 

забони адабии тоҷик дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX» 

мебошад. Ин мақола ҳаҷман калон буда, дар он ба ғайр аз масъалаҳои 
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лексика, масъалаҳои услуб, грамматика ва маданияти нутқ мавриди 

тадқиқ қарор гирифтааст. 

Н.Маъсумӣ яке аз он муҳақиқоне аст, ки оиди морфология 

ҳангоми таҳлили асари ин ѐ он нависанда фикр рондааст ва қоидаҳои 

грамматики забони тоҷикиро ҳартарафа таҳлил намудааст. 

Яке аз ҳиссаҳои нутқи сермаҳсул ва мураккаб боби «Феъл» ҳисоб 

меѐбад. Соли 1973 мушоҳида ва санчишҳои Н.Маъсумӣ сабаби 

навишта шудани боби «Феъл»-и «Грамматикаи забони тоҷикӣ» 

мегардад. (Душанбе, 1973) 

Ҳамаи шаклҳои феълӣ ба ду гурўҳи калон ҷудо мешаванд. Гурўҳи 

якум феълҳои тасрифӣ ном дорад. Ин гуна феълҳо бо бандакҳои 

шахсии феълӣ ва хабарӣ тасриф меѐбанд. Ба ин гурўҳ феълҳои дорои 

категорияҳои шахсу шумора, тарз, намуд, замон ва сиға дохил 

мешаванд. 

Гурўҳи дуюмро шаклҳои тасрифшавандаи феъл ташкил медиҳад. 

Ба ин гурўҳ масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол дохил мешаванд. 

Н.Маъсумӣ аввалин шуда оиди забон ва услуби асари бадеӣ 

тадқиқоти алоҳидаи илмиро офарид, ки он ба таҳлили ҳартарафаи 

забон ва услуби повести устод С.Айни «Марги судхўр» бахшида 

шудааст. Ин асари Маъсумӣ аз сарсухан ва шаш боб иборат аст. 

Н.Маъсумӣ дар муқаддимаи ин асар ба таври мухтасар бошад ҳам 

тағйиротҳои услубӣ ва луғавие, ки забони арабии тоҷик аз сар 

гузаронидааст, сухан ронда дар ибтидои асри XX дар байни 

нависандагони пешқадам пайдо шудани кўшишҳои содданависӣ, 

соддакунии забонҳо, ки асосан ба номи А.Дониш вобаста аст, қайд 

мекунад. 

Боби якум «Рол ва мавқеи С.Айнӣ дар инкишофи забони адабии 

тоҷик дар ибтидои асри XX» ном дорад. 

Дар бобати содда ва ба халқ наздик кардани забони адабии  тоҷик 

хизмати С.Айнӣ ниҳоят бузург аст. 
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Дар ин боб мазмун ва аҳамияти мақолаи публисистии С.Айнӣ, 

баромадҳои ў дар конференсия ва ҷамъомадҳо, муносибати ў ба 

забонҳои классикӣ, ба забони зиндаи халқ, лаҳча ва амсоли онҳо бо 

мисолҳо асоснок ва барҷаста таҳлилу маънидод карда шудаанд. 

Дар боби дуюм муаллиф «Марги судхўр»-ро аз ҷиҳати 

адабиѐтшиносӣ таҳлил намудааст, зеро тамоми воситаҳои забони асар 

бо мавзўъ ва ғояи интихоб кардаи нависанда алоқаманд аст. 

Боби III. Хусусиятҳои луғавии повести «Марги судхўр» ном 

дорад, ки он қисми асосӣ ва барҷастаи тадқиқоти Н.Маъсумиро 

ташкил мекунад.  

Дар ин боб муаллиф дар бораи услуб, васеъ будани доираи 

таркиби луғавии «Марги судхўр» калима ва ибораҳои таърихию 

кўҳнашуда, истеъмоли калимаҳои русӣ дар асар ва монанди инҳо 

маълумоти асосноки муфассал медиҳад. 

Н.Маъсумӣ дурдонаҳои қимматбаҳои забони – калимаҳои халқӣ-

гуфтугўиро дар повести «Марги судхўр» таҳлил намуда, вазифаи 

тасвирӣ ва услубии онҳоро нишон медиҳад. 

Дар асари Н.Маъсумӣ хусусиятҳои ибораҳои халқӣ, хел ва 

таркибҳои фразеологӣ бо вазифаҳои услубиашон ҳарҷониба эзоҳ дода 

шудаанд. 

Боби дигари тадқиқоти Маъсумӣ «Хусусиятҳои морфологии 

забони повести «Марги судхўр» ном дошта, дар бораи хусусиятҳои 

грамматикии баъзе ҳиссаҳои нутқ» маълумот дода мешавад. 

Боби охирини китоб баъзе хусусиятҳои синтаксисии забони 

«Марги судхўр» ном дорад, ки оиди ҷумла ва таркибҳои он фикрҳои 

пухта мавчуданд   

Н.Маъсумӣ дар китоби охирини асари худ дар хусуси ҷумлаҳои 

содда, сараъзо, аъзоҳои пайрави ҷумла, баѐнияҳои истисноӣ, 

ҷумлаҳои муркаакби пайваст ва тобеъ маълумот дода, бо ҳамин 

забони индивидуалии устод Айниро низ тадқиқ мекунад. 
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Н. Маъсумй забон ва услуби осори А. Донишро дар асоси 

тараққии ҷамъият пайваста шарҳ дода, чараѐни инкишофи забони 

адабиро нишон дода, ба чунин хулосаи ҳаққонй меояд, 

маорифпарварон ва сарвари онҳо А. Дониш барои кўҳна кардани 

забон кўшиш карда бошанд ҳам, ин масъаларо пурра саранчом карда 

натавонистаанд. 

Савол ва супоришот: 

1. Тадқиқоти Н.Маъсумй оиди лексикаи забони тоҷикиро номбар 

кунед. 

2. Тадқиқоти Н.Маъсумӣ оиди морфологияи ва услубшиносй. 

3. Давомдаҳандагони мактаби забоншиносии Н.Маъсумиро 

номбар кунед. 

4. Кадом мақолаҳои илмии Маъсумиро медонед? 

 

Китобнома: 

1. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунатхаб. Ҷилди 2, Забоншиносӣ. – 

Душанбе, 1982; 

2. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. -

Душанбе,  1959. 

3. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. -

Душанбе,  2013.  
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Нақшаи машғулот: 

1. Додоҷон Тоҷиев – забоншинос 

2. Масъалаҳои забоншиносӣ ва талқини он дар асарҳои Додоҷон 

Тоҷиев. 

3. Саволу супоришот 

 

Доктори илми филология, профессор Додоҷон Тоҷиев (1915-

1987) барои пешрафти илми филология ва тарбияи ҷавонон, тайѐр 

кардани кадрҳои хушихтисос дар соҳаи забон ва адабиѐти тоҷик 

саҳми арзандае гузоштааст. Пешаи омўзгориро Додоҷон Тоҷиев хеле 

барвақт интихоб кардааст. Ў соли 1930 ба омўзишгоҳи педагогии 

шаҳри Хўҷанд дохил шуда, соли 1934 онро бо муваффақият хатм 

мекунад. Роҳбарияти омўзишгоҳ қобилият ва маҳорати Додоҷон 

Тоҷиевро ба назар гирифта, ўро дар он ҷо ба кор нигоҳ медоранд.  

Забоншиноси варзида, доктори илмҳои филологӣ, профессор, 

муаллими хизматнишондодаи Тоҷикистон Додоҷон Тоҷиевич Тоҷиев  

солҳои 1953-1987 ба ҳайси мудири кафедраи забони тоҷикии 

Университети давлатии Тоҷикистон адои вазифа намудааст. Таҳти 

роҳбарии ӯ ҳашт нафар рисолаи номзадӣ ва аз ин ҷумла се нафар 

забоншиносон рисолаи докторӣ дифоъ намудаанд.  

Номбурда муаллифи асарҳои илмии ―Сифати феълӣ дар забони 

адабии ҳозираи тоҷикӣ" (1954), "Тарзҳои алоқаи муайянкунанда бо 

муайяншаванда‖ (1954), ―Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб‖ 

(1966), ―Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони 

адабии ҳозираи тоҷикӣ‖ (1971), ―Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар 

Мавзӯи 15. Додоҷон Тоҷиевв 
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забони адабии ҳозираи тоҷикӣ‖ (ҷумлаҳои пайрави ҳол) (1981), 

―Осори мунтахаб‖ (2005) ва муаллифи китоби дарсии  ―Забони 

тоҷикӣ‖ барои хонандагони синфҳои сеюму чоруми мактабҳои 

ибтидоӣ ва мақолаҳои зиѐди илмӣ ва илмию методист. 

Додоҷон Тоҷиев баъди хатми Университети Давлатии Ленинград 

фаъолияти илмӣ-педагогии худро асосан аз солҳои 50-ум шурӯъ 

мекунад. Соли 1950 бо роҳбарии яке аз эроншиносони машҳур А.А. 

Фрейман оиди муайянкунанда рисолаи номзади ҳимоя мекунад, ки он 

соли 1955 ба номи «Способы связи определения с определяемым в 

современном таджикском литературном языке» («Роҳҳои алоқаи 

муайянкунанда ба муайяншаванда дар забони адабии ҳозираи тоҷик») 

чоп мешавад. Дар ин асар хелҳои муайянкунанда, ифодаи ҳар кадоми 

онҳо бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ, тарзи ташкилшавии онҳо бо воситаи 

мухталифи алоқаҳои синтаксисӣ ниҳоят нозук ва дақиқ тадқиқ 

шудааст. Муаллиф ба қолаби муайянкунандаҳои тафсили диққати 

махсус дода, таркиби онҳоро, ки дар замини алоқаи ҳамроҳӣ, алоқаи 

изофӣ, пешояндӣ ва пасояндӣ сурат меѐбад, батафсил маънидод 

кардааст. 

Боби махсуси рисолаҳоро муайянкунандаҳое ташкил менамоянд, 

ки бо шаклҳои сифати гуногуни феълӣ ифода ѐфтаанд. Рисолаи 

мазкур дар забоншиносии тоҷик як рўйдоди муҳим ба ҳисоб меравад. 

Асари дигари Д.Тоҷиев «Сифати феълӣ дар забони адабии тоҷик» 

аст, ки соли 1954 ба табъ расида буд. Дар ин китоб бори аввал дар 

забоншиносии тоҷик хусусиятҳои морфологию синтаксисии сифати 

феълй ҳамчониба мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Аз солҳои 60-ум проф. Д.Тоҷиев ба таври чиддй ба таҳқиқи сатҳи 

баландтари синтаксис –ҷумлаҳои мураккаби тобеъ камар баст. Огоҳии 

комил аз назарияи забоншиносии имрўза, тачрибаи чандинсолаи 

таълими синтаксис дар донишкадаи олӣ нишон додан, ки бисѐр 

хусусиятҳои сохту маъно ва мавқеи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба 
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таври пурра ба таҳқиқ расида, худи ҷумлаҳои пайрав, тарзу воситаҳои 

ташаккул ва роҳу вазифаҳои онҳоро дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби 

тобеи сертаркиб ба хубӣ равшан ва ошкор карда шаванд. Натиҷаҳои 

аввалини тадқиқоти олим ба воситаи китоби ў – «Ҷумлаҳои мураккаби 

сертаркиб» соли 1966 дастраси умум гардидааст. Д.Тоҷиев дар 

забоншиносии тоҷик аввалин бор масъалаи мақоми калимаҳои 

ҳамнисбатро дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ муфассал баѐн кардааст. 

Д.Тоҷиев тадқиқу тасвири воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъро идома дода, соли 1971 рисолаҳоеро бо номи «Воситаҳои 

алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик» ба табъ 

расонид. 

Дар ин асар ҳамаи воситаҳои алоқаи грамматикии ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ аз назар тоза, бо факту далелҳои боэътимод ба 

тадқиқ расидаанд. 

Д.Тоҷиев дар солҳои 60-70 оид ба масъалаҳои гуногуни ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ зиѐда аз  20 мақола ва тезиси маърўзаҳо чоп намуда, 

дар бисѐр ҷамъомад симпозиум ва конференсияҳои республикавию 

байналхалқй аз рўи масъалаҳои муҳими ин соҳа маърўзаҳо кардааст. 

Соли 1981 асари калонҳаҷму ҷамъбасти Д.Тоҷиев «Ҷумлаи 

мураккаби тобеъ» аз чоп баромад, ки дар забоншиносии тоҷик 

ҳодисаи муҳим буд. Бо таълифи монографияи мазкур проф. Д.Тоҷиев 

принсипи сохту маъно таснифи ҷумлаҳои пайрав дар забоншиносии 

тоҷик комилан устувор гардид. 

Узви вобастаи АФ Гурҷистон, проф. Л.И.Кобидзе хизматҳои 

Тоҷиевро қадршиносӣ намуда, чунин навиштааст: «Асарҳои Тоҷиев 

Д.Т. барои мо, эроншиносони гурҷӣ як навъ китоби 

дарсианд, як навъ роҳнамоянд оид ба омўзиши масъалаҳои 

ҷумлаҳои мураккаби забонҳои тоҷикӣ ва эронӣ». 
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Д.Тоҷиев зиѐда аз 100 адад мақолаю китобҳо навиштааст, ки 50 

адади он асари илмӣ, дастури таълимӣ, дастури таълими программаю 

китобҳои дарсӣ мебошад. 

Савол ва супоришот: 

1. Фаоълияти забоншиносии Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадовро мухтасар 

баѐн намоед. 

2. Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов асосан дар кадом бахшҳои забоншиносӣ 

тадқиқот бурдааст? 

3. Д.Тоҷиев оиди синтаксиси забони тоҷикӣ чӣ гуна  тадқиқот дорад? 

4.Мақолаҳои Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов ва Д.Тоҷиевро аз 

энсиклопедия мутолиа намудан. 

Адабиѐт: 

1. Ниѐзмуҳаммадов Б.Н. Забоншиносии тоҷик (Асарҳои 

мунтахаб). – Душанбе, 1970. 

2. Тоҷиев Д. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар 

забони адабии тоҷик. – Душанбе, 1974. 

3. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1989. 
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Маърўзаи 13 

Нақшаи машғулот: 

1. Р.Ғаффоров тадқиқотчии услуби забони тоҷикӣ. 

2. Омўхтани лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ аз тарафи Р.Ғаффоров. 

3.Хизматҳои Р.Ғаффоров дар соҳаи омўхтани забон ва услуби 

нависандагони алоҳида. 

 

Мафҳуми асосӣ: Р.Ғаффоров педагог ва олим. 

Ҳизматҳои Р.Ғаффоров дар соҳаи забоншиносӣ. Офарида 

шудани ибора ва хелҳои он аз тарафи Р.Ғаффоров ва 

хусусиятҳои алоҳидаи ин рисола. 

 

Раззоқ Ғаффоров соли 1932 дар деҳаи Хўҷағуломи ҷамоаи 

Хаймари ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд дар оилаи косиби 

зингар таваллуд ѐфтааст. Баъди таҳсили маълумоти миѐна соли 1947 

ба шўрои забон ва адабиѐти тоҷикии Донишкадаи омўзгории тоҷикӣ, 

ки аз ҷониби ҷумҳурияти Тоҷикистон дар Самарқанд таъсис шуда буд, 

дохил гардида дар соли 1949 онро хатм менамояд. Солҳои 1949-1951 

дар мактабҳои миѐнаи деҳаи Чоркўҳи Исфара (собиқ вилояти 

Ленинобод) ва Оҳалики ноҳияи Самарқанд (мактаби № 18) аз фанни 

забон ва адабиѐти тоҷик дарс гуфтааст. Бо мақсади такмили дониш ва 

ихтисос соли 1951 ба Донишгоҳи омўзгории Хўҷанд шомил гардид ва 

соли 1953 онро ба итмом расонида ба зодгоҳаш Самарқанд 

бармегардад ва дар шўъбаи маъорифи ноҳияи Самарқанд ба вазифаи 

инспектори ифои кор мекунад. Соли 1954 ба риштаи тоҷикии 

Донишгоҳи Омўзгории шаҳри Самарқанд ба кор даъват мешавад 

(соли 1956 Донишгоҳи омўзгорӣ ва Университет ҳамроҳ карда 

Мавзӯи 16. Раззоқ Ғаффоров – 

забоншинос 
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мешавад) ва дар давоми қариб 7 сол дар ин ҷо аз фанни забон ва 

адабиѐти тоҷик дарс дода, сарнавишти баъдии худро ба ҳамин соҳаи 

илму адаб алоқаманд месозад. Аввалин мақолаҳои илмию танқидию 

методии вай дар ҳамин давр ба майдон омадааст. 

Раззоқ Ғаффоров соли 1959 бо давлати маъмурияти Институти 

забон ва адабиѐти ба номи Рўдакӣ ба Душанбе меравад ва дар шўъбаи 

забони адабии тоҷик ба сифати ходими хурди илмӣ кор мекунад. Ин 

ҷо ба ў тадқиқи масъалаҳои забони адабиѐти бадеиро месупорад. 

Р.Ғаффоров пас аз ҷустуҷўи панҷсола рисолаеро перомуни забон ва 

услуби асарҳои Раҳим Ҷалил сомон медиҳад ва дар соли 1964 дар 

дифои он чун диссертатсияи номзадӣ дастѐб мегардад. Ҳарчанд 

минбаъд ў тибқи шароит ва талаби забон бо мавзўъҳои илми забон 

шуғл варзидааст, аммо омўзиши забон ва сабки асари бадеӣ ҳамеша аз 

соҳаҳои асосии фаъолияти илмии ў маҳсуб мешавад. Р.Ғаффоров соли 

1965 мудири шўъбаи лаҳчашиносии (дертар шўъбаи лаҳчашиносӣ ва 

таърихи забон) Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакӣ таъин 

мегардад. Дар зарфи қариб 30 сол – солҳои 1965-1991 ў мудири 

бебадали ин шўъба буд. Таҳти раҳбарӣ ва ширкати бевоситаи 

Р.Ғаффоров дар боби фароҳам овардани маводи луғавию грамматикаи 

тамоми шеваҳои забони тоҷикӣ таҳлилу таҷзияи онҳо корҳои зиѐде 

анҷом пазируфта, бисѐр асарҳои ҷиддии илмӣ таълиф ѐфтанд. 

Тадқиқоти худи ў –«Омўзиши қиѐсии наҳви шеваҳои забони тоҷикӣ», 

ки дар ҳаҷми бештар аз 25 ҷузъи чопӣ нашр шудааст, аз тарафи 

мутахассисони забардасти ин соҳа барои додани дараҷаи доктори илм 

ба муаллифаш муносиб дониста шуд. Ин воқеа соли 1980 ба амал 

пайваст. 

 Р.Ғаффоров чй тавассути силсилаи мақолаҳо ва чӣ бо роҳи 

суханронӣ дар маҳфилу кунгураҳои илмӣ ва радиою телевизион дар 

баҳсу мулоқотҳо фаъол иштирок намуд ва дар қатори як даста 

ҳамкасбони худ бо таълифу нашри мақолаҳои зиѐд ва суханрониҳо 
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тавассути расонаҳои оммавӣ зарурати амалии озодонаи забони 

тоҷикиро чун забони давлатӣ ба исбот расонид. Замоне, ки ҳукумати 

Тоҷикистон барои таъин намудани ҳадди амалии ҷамъияти забони 

русию тоҷикӣ ва андаке дертар тарои тартиб додани Қонуни забони 

Тоҷикистон комиссияи калон ва хурд (комиссияи корӣ) тартиб дод. 

Пас аз қабули қонуни мазкур Шўрои вазирони Тоҷикистон соли 1989 

силсилаи тадбирҳо андешид ва барои тадбиқи пайгиронаи онҳо 

комиссияи махсуси бонуфузе тартиб дод, ки раиси он Р.Ғаффоров 

таъин гардид. Дар худи ҳамон солҳо дар бораи як забон ѐ се забон 

будани забонҳои форсӣ, тоҷикӣ, дарӣ баҳсҳои ҷиддӣ ба миѐн омаданд.  

Р.Ғаффоров бо супориши роҳбарияти АФ Тоҷикистон дар ин мавзўъ 

бо номи «Як забон ѐ се забон», «Се қаринаи як забон» (маҷалаи 

«Адаб», 1992, № 1-3) мақолаҳо навишт. 

Р.Ғаффоров барои фаъолияти пурсамар дар соҳаи шевашиносӣ ва 

нашри асари панҷҷилдаи «Шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ», ба 

сифати яке аз муаллифон ва муҳаррири масъули ин асари бузург соли 

1989 ҳамроҳи иддае аз ҳамкорон ва шогирдонаш сазовори Ҷоизаи 

давлатии ба номи Абўалӣ Сино дар соҳаи илм ва техника гардид. Дар 

солҳои 80 бори нахуст «Грамматикаи илмии забони адабии тоҷик» 

таълиф ѐфт. Р.Ғаффоров яке аз муаллифон ва муҳаррирони масъули 

ин асари сеҷилда буд. 

Солҳои 1989-1993 Р.Ғаффоров вазифаи раиси Шўрои дифои 

диссертатсияҳои докториро дар зима дошт, ки дар ҳузури Институти 

забон ва адабиѐти АФ Тоҷикистон амал мекард. Солҳои 1992 

маъмурияти Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ 

Р.Ғаффоровро барои таҳкими шўъбаи филологияи тоҷик ба кор даъват 

намуд. Ў ин ҷо 4 сол чун профессори кафедраи забони тоҷикӣ иҷрои 

вазифа намуд ва соли 1996 мудири кафедраи мазкури ҳамин 

дорилфунун интихоб гардид. Ба ин ваҷҳ соли 1986 ба дарѐфти 

профессори Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ва соли 1992 ба 
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гирифтани мукофоти «Аълочии халқи ҷумҳурияти Тоҷикистон» 

шарафѐб гардид.  

Р.Ғаффоров яке аз сермаҳсултарин забоншиносони тоҷик ба 

ҳисоб меравад, ки ў бештар аз 300 номгўи  мақола ва рисолаҳои илмӣ 

мансубанд. Ў муҳаррири илмии бештар аз 20 китоби илмӣ, муаллифи 

китобҳои дарсии барои мактабҳои миѐнаву олӣ, яке аз муаллифони 

асосӣ ва муҳаррирони масъули китоби сеҷилдаи «Грамматикаи илмии 

забони адабии тоҷик» мебошад. Таҳти роҳнамоии Р.Ғаффоров аз 

ҷониби олимони ҷавон 12 диссертатсияи номзадӣ ва 1 диссертатсияи 

докторӣ дифоъ шудааст. Мақолаҳои вай «Дар бораи забони достони 

«Асрор»-и Ғаффор Мирзо соли 1957, Калимаҳои гуфтугўӣ-халқӣ дар 

романи «Одамони ҷовид»-и Раҳим Ҷалил соли 1961, «Барои нафосат 

ва зебоии забон» соли 1965, «Тасниф дар бораи «Одамони ҷовид» 

соли 1961, «Чанд мушоҳида оид ба персонажҳои манфии романи 

«Ғуломон» соли 1966, «Забон ва очерки қаҳрамони халқи тоҷик 

Темурмалик» соли 1970, Чанд мушоҳида оид ба нутқи персонажҳои 

мусбати романи «Ғуломон» соли 1971, «Сухансанҷ ва суханвар»  ва 

мисли онҳо мансуб ба ҳамин гурўҳанд. Ковишҳои илмӣ ва маводи 

фароҳам овардани Р.Ғаффоров ва ҳамкорон ва шогирдони ў фақат бо 

ин арзиш маҳдуд намешавад, балки аҳамияти амалии онҳо низ бузург 

аст.  

Р.Ғаффоров ба таълифи диссертатсияи доктории худ дар мавзўи 

«Тадқиқи қиѐсии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ» ақидаҳои анъанавиро дар 

ин хусус, ки синтаксиси шеваҳо гўѐ фарқи миқдорӣ дошта бошанд, 

шикаст ва исбот намуд, ки категорияи синтаксисии шеваҳо дар бобати 

сифат низ фарқҳои асосӣ доранд. Ў аз як тараф, ба навиштани 

мақолаҳои сершумор доир ба нуқсу иллатҳои забони матбуот ва 

қаламкашҳои алоҳида барои ислоҳи он ѐрмандӣ карда бошад, аз 

ҷониби дигар бо таълифи мақолаҳои назарӣ кўшиш намудааст, ки 

асосҳои илмии маданияти суханро муқаррар намояд.  
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Офаридаҳои илмии Р.Ғаффоров шомили забони адабӣ, қоида ва 

қонуниятҳои онҳоянд. Ин  масъалаҳо ҳам дар навиштаҳои оиди 

забони адабиѐти бадеӣ ва ҳусни сухан ҷо-ҷо мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд ва ҳам дар мақола ва асарҳои вай, ки бевосита ба 

қисамтҳои алоҳидаи забон дахл доранд бо тадқиқ омадаанд. 

Таълифоти ў доир ба ибора, хабар, муайянкунанда, ҳиссачаҳо, ки дар 

китобҳои дарсии мактабҳои олӣ ѐ грамматикаи академияи мазкуранд, 

аз ҳамин ҷумла ба шумор мераванд. Р.Ғаффоров дар иншои ин 

ҳиссачаҳои грамматикӣ ба интихоби мисолҳо ҷиддан эътибор дода, 

мисолҳоеро хостааст, ки умумӣ ва шоиста буда, маҳсули қалами 

сухансароѐни моҳир ва шинохтаанд. Соли 2000 китоби ў «Забони 

адабии ҳозираи тоҷик» (Хелҳои ибора) нашр гардид, ки чун воситаи 

омўзиш барои донишҷўѐни шўъбаи филологияи донишгоҳҳои олӣ 

таъин шудааст. 

Забон асоси ҳастӣ ва ҳуввияти миллат аст. Р.Ғаффоров аз кадом 

ҷанбаи забон сўҳбат орояд саъй менамояд, ки ин мояи маданӣ ва 

ифтихори миллии халқ, соф ва тавоно бошад, аммо хусусан адибон, ки 

посбони ҷонсўзи забонанд, онро эҳтиѐт намоянд, ҷиҳати сарватафзои 

минбаъдаш ҳиссагузори ҳақиқӣ бошанд. 

   Савол ва супоришот: 

1. Р.Ғаффоров фаъолияти худро дар мактаби олӣ кай шурўъ 

намудааст? 

2. Барои чӣ мо Р.Ғаффоров услубшинос мегўем? 

3. Р.Ғаффоров кадом шеваи забони тоҷикиро тадқиқ кардааст? 

4. Дар солҳои охир Р.Ғаффоров чӣ гуна тадқиқоти алоҳида 

офарид? 

Адабиѐт: 
 

1. Раззоқ Ғаффоров. Сухансанҷ ва  суханвар. – Душанбе, 1999. 

2. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. – Москва, -1969. 

3. Ҷỹраев Ғ. Олими пуркор ва мураббии ғамхор. – Душанбе, 1992. 
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Нақшаи машғулот: 

1. Ба майдон омадани аввалин сарфу наҳви забони тоҷикӣ ва аҳамияти 

он дар забоншиносии тоҷик. 

2. Саидризо Ализода муаллифи аввалин сарфу-наҳви забони тоҷикӣ. 

3. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ аз тарафи Саидризо Ализода. 

4. Таъсири сарфу-наҳви забони тоҷикӣ дар офаридани грамматикаҳои 

минбаъда.  

 

Мафуми асосӣ: Ализода муаллифи аввалин грамматикаи 

забони тоҷикӣ. Истилоҳоти грамматикӣ дар сарфу наҳви 

забони тоҷикӣ. Аҳамияти сарфу наҳви С.Ализода дар 

забоншиносии имрўза. 

 

Саидризо Ализода 15-уми феврали соли 1987 дар Самарқанд, дар 

оилаи колинбоф ба дунѐ омад.  Падараш Мирмахсум ном дошта аслаш 

аз Эрон буд. Модараш Хадичабегим аз Озарбайҷон аст. Пас аз шаш 

соли хониш дар мадраса ва хатми он дар 13-солагӣ ба нашриѐт ва 

сифати шогирди ҳуруфчин ба кор шурўъ мекунад. Соли 1906 

С.Ализода дар Самарқанд мактаби «Ҳаѐт»-ро бо усули нав кушод ва 

худаш дар он аз таърих, чуғрофия, забонҳои арабию русӣ ва 

кайҳоншиносӣ (коинот) дарс мегуфт. Ин мактаб борҳо аз тарафи 

ҳукуматдорон баста шуда, ҳар бор бо роҳу номҳои гуногун эҳѐ мешуд. 

Соли 1905 дар «Муроҷиат ба зиѐиѐн», ки дар Самарқанд нашр шуд, 

вай мактабҳоро бо усули нав ҷонибдорӣ ва ташвиқ мекард. Инчунин, 

масъалаи босавод кардани мардуми мусулмонро мебардошт. Соли 

1906 барои фарзандони деҳқон мактаб кушод. Вай муаллифи 12 

китоби дарсӣ оид ба сарфу наҳви забони тоҷикӣ, арабӣ, ҳисоб, таърих, 

ҷуғрофия, геометрия, кишваршиносию кайҳоншиносӣ ва барномаҳои 

таълимӣ мебошад. Аввалин алифбои забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ ба 

Мавзӯи 17. Хизматҳои Саидризо 

Ализода дар сарфу наҳви тоҷик. 
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калимаи Саидризо Ализода мансуб аст. Вай аз соли 1924 то соли 1934 

китобҳои дарсии ҷуғрофияи П.Иванов, геометрия А.Аноков, алгебраи 

С.Киселѐв ва ботаникаро аз русӣ ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. 

Худи Саидризо Ализода ба қатори забонҳои тоҷикӣ, форсӣ, 

русию ўзбекӣ, боз 14 забонро медонист ва бо бисѐр мамлакатҳо 

мукотибаҳо дошт, ки намунаи равшани он фаъолияти тарҷумонии ўст. 

Шояд бисѐр забонро донистани С.Ализода яке аз сабабҳои ҷосуси 

хориҷӣ эълон шудани ў бошад. Тарҷумаи «Духтари капитан», 

«Дубровский», повестҳои «Беркин», «Борис Годунов»-и А.С.Пушкин, 

«Ревизори»-и Гогол, «Якшанбе»-и А.Толстой, «Пўлот чӣ тавр обутоб 

ѐфтааст?»-и Н.Островский, «Сад фоиз»-и Синклер Эптон (англисӣ), 

«Пашка»-и Г.Мопассан инчунин, назми Молйер, масъалаҳои 

А.Крилов, «Семент»-и Ф.Гладков, «Заминҳои корамшуда»-и 

М.Шолохов, «Каждум аз меҳроб»-и адиби ўзбек Абдулло Қодирӣ ба ў 

тааллуқ дорад. Ғайр аз инҳо С.Ализода «Таърихи давлати Русия»-и 

Карамзин, «Туркистон»-и В.Бартолд, «Таърихи умумии Аврупо», 

«Таърихи чапон» аз русӣ ба форсӣ аз асарҳои Сино, Фирдавсӣ, 

Низомӣ, Фузулиро аз аз тоҷикию форсӣ ва ўзбекӣ ба русӣ тарҷума 

кардааст. Инчунин се асари мутафаккир оид ба дини ислом, яъне 

«Асри саодат», «Маданияти ислом» инчунин «Муросилот», «Илм дар 

бораи коинот», «Соли нахустин» ҳамагӣ даҳ номгўи асари ў аз соли 

1925 то 1934 ба забони форсӣ дар Лохур нашр шудааст. 

Саидризо Ализода муаллифи асарҳои илмии «Қонуни дин», 

«Таърихи Туркистон», «Таърихи ислом» ва яке аз муаллифони 

аввалин ва муҳаррири луғати русӣ ба тоҷикӣ мебошад, ки 61000 

калимаро дар бар мегирифтааст. 

Аз соли 1933 то соли 1937 С.Ализода дар Донишгоҳи давлатии 

Самарқанд аз забонҳои форсӣ ва арабӣ дарс гуфтааст. 

Саидризо Ализода дар асоси тўҳмат ҳамчун аъзои фаъоли 

ташкилоти зидди инқилобии «Шўрои ислом» ва «Миллий иттифоқ» 
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инчунин чосуси хоричй 3-юми феврали соли 1938 ҳабс шуд. Мебоист 

мўҳлати ҷазо 4-уми феврали соли 1943 ба поѐн расад. Аммо ба сифати 

унсури хавфнок лозим дониста шуд, ки ў то хотимаи ҷанг (ҷанги 

дуюми ҷаҳон) дар ҳабс нигоҳ дошта шавад. 

10-уми июли соли 1944 Саидризо Ализода аз ҳабсхонаи Тоболск 

ба Владимир кўчонидаанд, ки вай ба бемории сахт дучор шуда буд. Аз 

ин сабаб, ўро ба камераи табобати ҳабсхона ҷой дода буданд ва ў дар 

ҳамин ҷо фавтид. Фардои маргаш ўро дар қабристони маҳаллӣ 

гўронида ба оилааш хабарномаи маргаш (хати сиѐҳ)-ро равон карданд 

аммо бо сабабҳои номаълум он баъд аз 32 сол ба дасти наздиконаш 

расид. 

«Боре хобе дидам, ки маро ба як хонае дар Самарқанд роҳнамоӣ 

кард, то ки аз он ҷо ҳуҷҷатеро оид ба тақдири бобоям ҷустуҷў кунам, -

гўѐн нақл карда буд Фарҳод Ализода, - набераи Саидризо Ализода дар 

яке аз мулоқотҳоямон. Дар ин ҳавлӣ ду маротиба шудаам, - афзуд ва 

тасодуфан аз байни китобҳо, ки варақгардон мекардам, ҳамон 

огоҳиномаи фаври ўро, ки соли 1945 аз ҳабсхонаи Владимир ирсол 

шуда буд, дарѐфт кардам. Сабаби дар ин хонадон маҳфуз мондани ин 

ҳуҷҷат то имрўз муаммост». 

Бу вуҷуди он бояд таъкид кард, ки то соли 1977 ҳарчанд бегуноҳ 

будани Саидризо Ализода исбот шуда ба пайвандонаш хати сафед 

ирсол шуд, ҷои дафнии ў барои наздикону ҳамватанонаш номаълум 

буд. 

Бо сайъи Фарҳод Ализода кори ҷиноии бобояш омўхта ва қабраш 

дарѐфт ва соли 1986 бо риѐзиѐти ҳукуматдорони шаҳрӣ ҷисми 

Саидризо Аализода ба Самарқанд оварда дар қабрисони Панҷоб ба 

хок супорида шуд. Дар Самарқанд бо қарори ҳукумати Ўзбекистон 

кўча, мактаб ва маҳаллае, ки он ҷо Саидризо Ализода зиста буд, номи 

ўро дорад. Дар саҳни мактабе, ки номи ўро дорад, нимпайкараи 

ҷисмаш гузошта шудааст. Дар даромади ҳавлиаш, ки аз соли 1998 ба 
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хона-музей табдил шудааст ва роҳбарии онро Фарҳод Ализода 

набераи ў дар ўҳда дорад, лавҳае сохта шудааст. Барои тармими хона-

музейи ў аз ҷониби ҳукумати Эрон маҷмўаи публисистӣ ва 

мукотиботи Ализода бо олимону адибони Аврупо ва Осиѐ тақдим 

карда шудааст. Алҳол кори тадқиқотӣ оид ба мероси бои Саидризо 

Ализода бурда мешавад. Дар хона-музей аз мамолики гуногуни дунѐ 

чун Фаронса, Амрико, Олмон, Инглистон ва Ҷопон мактубҳо меояд… 

Дар соли 20-ум ба роҳ мондани таълими забони модарӣ, пеш аз 

ҳама, китобҳои дарсӣ, китобҳои алифбо, грамматикаи забони тоҷикӣ 

зарур буд. 

Аввалин шахсе, ки барои ба вуҷуд овардани китоби алифбо 

камари ҳиммат баст, ин Саидризо Ализода буд. Ализода забонҳои 

русӣ, форсӣ, франсавӣ, туркиро ба хубӣ медонист ва бо китобҳои 

дарсии ин забонҳо ошноӣ дошт ва ин ба ў имконият дод, ки соли 1920 

китоби алифбои забони тоҷикиро бо номи «Соли нахустин» нашр 

намояд. 

Баъди чанд соли дигар (1926) С.Ализода китоби «Сарфу наҳви 

тоҷикӣ»-ро нашр намуд, дар таърихи таълифи китобҳои дарсии 

забони тоҷикӣ  қадами  нахустинро гузоштааст. 

«Сарфу наҳви тоҷикӣ»-и С.Ализода ҳангоме ба майдон омад, ки 

дар мактабҳои ибтидоӣ ва миѐна оиди грамматикаи забони тоҷикӣ 

дигар дастуре мавҷуд набуд, зарурияти грамматикаи забони тоҷикиро 

дар вақташ устод С.Айнӣ низ қайд карда буд. 

С.Ализода тамоми умр ба масъалаҳои илми забоншиносии тоҷик 

алоқаманд буда, хиштҳои аввалини грамматикаи забони тоҷикиро 

гузоштааст. Китоби «Сарфу наҳви тоҷикӣ» барои синфҳои IV 

пешбинӣ шуда, дар он масъалаҳои алифбо, хат, морфология, 

калимасозӣ, синтаксис ва аломатҳои китобӣ дар бобҳои алоҳида дода 

шудааст. Чӣ навъе, ки маълум аст, то солҳои 30-юм хати мо дар пояи 
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алифбои арабиасос буд ва корҳои маъорифу маданият пурра бо ин хат 

саранҷом меѐфт. 

С.Ализода оиди алифбо боби махсус ҷудо намуда, ба ҳар як 

истилоҳи грамматикӣ шарҳу эзоҳи алоҳида медиҳад: Чунончӣ, 

алифбо, ҳарф, ҳуруфи мунфасила (дар нашри дуюм, ҳарфҳои 

ҷудогона) сукун, ташдид, вови маъдула, ва ғ. Аз ҷумла, ба алифбо 

чунин таъриф дода шудааст: мачмўаи ҳарфҳо як ҷо алифбо гўянд, ба 

ҳарф таърифи зерин дода шудааст. «Ҳарф, шакли овозест, ки аз 

даҳон шунида мешавад». 

Хусусияти ба худ хоси «Сарфу наҳви тоҷикӣ»-и С.Ализода дар он 

аст, ки муаллиф шумораи умумии ҳарфҳои забони тоҷикиро, ки 

иборат аз 32 аст, нишон дода баробари ин ҳарфҳои хоси арабиро низ 

номбар мекунад. С.Ализода оиди овозҳои садонок ва ҳамсадо низ 

сухан ронда, садонокҳоро бо истилоҳи «Ҳарфҳои овоздор» номбар 

мекунад, ки онҳо о, у, и,  буда ҳар кадоми он садоноки дарозро ифода 

мекунанд. Инчунин дар ифодаи садонокҳои кўтоҳ ҳаракатҳои забар, 

зер, пешро нишон медиҳад. 

Таснифоти ҳиссаҳои нутқ дар забоншиносии тоҷик яке аз 

масъалаҳои умда ба шумор меравад. То солҳои 20-ум грамматикаи 

забони тоҷикӣ асосан бо қоида, қонунҳои грамматикаи арабӣ вобаста 

карда омўхта мешуд. 

С.Ализода ба чунин хулоса омад, ки грамматикаи тоҷикиро 

мисли забони арабӣ ба се ҳиссаи нутқ тақсим намудан ба мақсад 

мувофиқ нест. Аз ин рў вай ҳиссаҳои нутқро ба 9 қисм чудо кард: 1-

исм, 2-сифат, 3-адад, 4-замир, 5-феъл, 6-зарф, 7-адот (пешоянд), 8-

робита (пайвандак), 9-асвод (нидо). 

Чунон, ки дида мешавад, дар китоби С.Ализода аз он ҳиссаҳои 

нутқе, ки дар китобҳои имрўза дида мешавад фақат ҳиссачаҳо дода 

нашудааст. Бинобар ин мо таснифоти ҳиссаҳои нутқро, ки аз тарафи 

С.Ализода муайян шудааст, дар таърихи забоншиносии тоҷик аввалин 
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гуфта метавонем. Албатта баъд аз Ализода дигар олимон таснифоти 

ҳиссаҳои нутқро боз пурра карданд.  

С.Ализода категорияҳои грамматикии исмро ба тариқи зер 

муайян мекунад: исми хос ва ом (ҷинс); исми зот ва маънӣ; исми 

ҷондор ва беҷон; исми муфрат ва ҷамъ. Инчунин ба ҳар яки ин 

категорияҳои грамматикӣ шарҳу эзоҳ медиҳад. Масалан, исми хос он 

аст, ки ба як шахс ва ѐ ба як чизи муайян ва махсус далолат кунад: 

Баҳром, Самарқанд… Исми Ом ва ѐ исми ҷинс он аст, ки ба ҳамаи 

шахс ва ѐ чизҳои ҳамҷинс далолат намояд: монанди мард, шаҳр. 

С.Ализода дар бораи калимасозии исмҳо истода онҳоро ба 

исмҳои рехта, сохта, содда, пайваста ҷудо мекунад: Исме, ки аз ду 

калима ѐ бештар омехта бошад, онро исми пайваста номанд, монанди 

корхона, рўзнома. Муаллиф дар бораи категорияи шумора, дар исмҳо, 

ки яке аз категорияҳои муҳими исм аст, таваққуф менамояд: исмҳо ба 

исми муфрад ва ҷамъ ҷудо мешаванд. Муфрад он аст, ки як шахс ѐ 

чизи танҳо далолат кунад; ҷамъ он аст, ки шахсҳо ѐ чизҳои бисѐр(ро) 

далолат намояд. Инчунин оиди исмҳои маъруф (муайян) ва накарда 

(номуайян) маълумот медиҳад. С.Ализода сифатро чунин таъриф 

кардааст: «Сифат калимаест, ки ҳолат ва чигунагии касе ѐ чизеро 

мефаҳмонад». Бинобар ин С.Ализода ба хусусияти морфологии сифат 

низ эътибор дода, дорои дараҷаҳо будани онро таъкид кардааст: 

«Сифат се дараҷа ҳаст оддӣ, тафзилӣ ва олӣ. Дараҷаи оддӣ ҳамон 

ҳолати аслии сифат аст: бузург, гарм. Дараҷаи тафзилӣ фузунтар 

будани сифати чизеро аз чизҳои дигар мефаҳмонад. Аломати ин лафзи 

«тар» аст. Дараҷаи тафзилӣ фузунтар будани сифати чизеро аз чизҳои 

дигар мефаҳмонад.  Аломати ин лафзи «-тарин» аст.  

Дар китоби С.Ализода ба шумора таърифи зер оварда мешавад: 

―Шумора калимае аст, ки шумораи касе ва ѐ чизеро бифаҳмонад, як 

мард, се гов. Шумораҳо аз рўи маъно ба шумораҳои аслӣ (миқдорӣ), 
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тартибӣ, касрӣ, тавзеҳӣ, (тақсимӣ) ҷудо карда шуда, дар бораи онҳо 

маълумот дода мешаванд.  

Ҳамин тариқа, оиди ҷонишинҳо, хелҳои он феъл ва ифодаи 

грамматики он, асосҳои феъл шахсу шумора, сиғаҳои феълӣ ва ғайра 

маълумоти мухтасар зикр карда мешавад. Оиди зарф, хелҳои он: 

зарфи макон, зарфи замон, зарфи кайфият, сабаб ва мақсад, миқдор ва 

ғайра  маълумот дода, ҳар кадоми онҳо мисолҳо оварда мешавад. 

Инчунин дар бораи ҳиссаҳои номустақили нутқ: адот (пешоянд), 

робита (пайвандак) маълумоти мухтасар мавҷуд аст. 

Дар китоби С.Ализода як қатор истилоҳоти забоншиносӣ 

истифода шудааст, ки он ба фарқи мо бевосита ба таъсири ислоҳсозии 

забони арабӣ ба майдон омадааст: ҳарф, ҳуруфи мунфасила, ҳуруфи 

муттасила, ҳуруфи мусаввата (садонокҳо), ҳуруфи сомита 

(ҳамсадоҳо),  ҳичо,  ҳаракатҳо: сукун, ташдид,  ҳамза,  алфия ва ғ. 

Дар боби морфология низ як қатор истилоҳҳо истифода шудаанд, 

ки аз истилоҳи имрўзаи забони тоҷикӣ фарқ мекунанд: сарф, ақсоми 

калима, исми ом, исми зот (исми конкрет) исми зирўҳ (исми ҷондор), 

исми берўҳ, исми берўҳ, исми муфрад, исми муштарак (исми сохта), 

исми басит (исми содда), исми накарда (ношинос, номуайян), исми 

маъруфа (исми шинос, муайян) ҳолати исм (яъне ба кадом вазифа 

омадани исм), фаъолият ба вазифаи мубтадо омадани исм, мафъулият 

(ба вазифаи аъзои пайрави ҷумла омадани исм), мафъули бавосита 

(пуркунандаи бевосита), мафъули бевосита (пуркунандаи бевосита). 

Аз мисолҳои болоӣ маълум мешавад, ки истилоҳҳои 

интихобшудаи С.Ализода каме душвор буда, он бевосита ба таъсири 

забони арабӣ ба майдон омадааст. Бисѐрии истилоҳҳоро муаллиф дар 

нашри дуюм (соли 1927) ислоҳ ва соддаю осонтар карддаст. 

С.Ализода дар нашри дуюм нисбат ба нашри якум дар соҳаи 

истеъмоли истилоҳҳои грамматикӣ тағйиротҳои зиѐде ба кор бурда, аз 
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истифодаи арабизмҳо хеле дур шудааст ва дар нашри дуюм 66 

истилоҳро ба тоҷикӣ иваз кардааст.  

Хизмати Ализода дар забоншиносии тоҷик фарҳангнигорӣ 

(лексикография) низ кам нест. Ў яке аз фаъолони аввалин луғати 

дуҷилдаи русӣ-тоҷикӣ, ки дар солҳои 1933-1934 нашр шудааст, 

мебошад. Дар ин луғат истилоҳҳои касбу корҳои гуногун хеле зиѐд 

истифода шудаанд ва дар ҷамъ намудани он ҳиссаи С.Ализода хеле 

калон аст. Дар ин хусус меҳнати С.Ализодаро Абдусалом Деҳотӣ дар 

яке аз ѐддоштҳои худ ба тариқи зер меорад. «Нағз ба хотир дорам, ки 

яке аз тартибдиҳандагони он луғат Саидризо Ализода, муаллифи 

аввалин «Сарфу наҳви тоҷикӣ» кўча ба кўча, дар ба дар гашта, бо аҳли 

ҳар касб: деҳқон, боғдорон, оҳангарон, қассобон ва ғайра муроҷиат 

карда, истилоҳот ва таъбирҳои халқиро ҷамъ мекард». 

Китобҳои дарсии «Сарфу наҳви тоҷикӣ»-и С.Ализода дар соҳаи 

ба майдон омадани китобҳои дарсии грамматикаи забони тоҷикии 

минбаъда ҳамчун дастури раҳнамо хизмат кардааст. 

Савол ва супоришот: 

1. Аввалин сарфи забони тоҷикӣ аз тарафи кӣ нависта шудааст? 

2. Саидризо Ализода барои инкишофи забоншиносии тоҷик чӣ 

гуна ҳидматҳо кардааст? 

3. Фарқи истилоҳоти забоншиносии солҳои 20-ум бо 

забоншиносии имрўзаро дар асоси  мисолҳо фаҳмонед. 

Рўйхати адабиѐт: 

1. Саидризо Ализодаи Самарқандӣ Сарфу наҳви забони тоҷикӣ. 

-  Душанбе, 2008. 

2. Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов Забоншиносии тоҷик. (асарҳои 

мунтаҳаб). -  Душанбе, 1970. 

3. Энсиклопедияи тоҷик. ҷилди 1. -  Душанбе, 1978. 
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Луғатсозӣ ѐ фарҳангнигорӣ, ки онро ба истилоҳи Аврупо 

лексикография мегўянд, як соҳаи бисѐр муҳим ва деринаи 

забоншиносии тоҷик ба шумор меравад. Дар асоси як байти устод 

Рўдакӣ гуфтан мумкин аст, ки луғатсозӣ ва фарҳангнигорӣ баробари 

забону адабиѐти форсии дарӣ (тоҷикӣ) таърихи қадима дорад. Дар ҳар 

ҳол намунаи аввалини луғат, аниқтараш, луғати тафсириро ба шакли 

манзум устод Рўдакӣ ба вуҷуд овардааст. Бинобар ин бунѐдгузори 

забону адабиѐти нави форсии дариро дар асри Х асосгузори 

фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ ба шумор овардан мумкин аст. Рўдакӣ 

дар он байт гуфтааст.  

В-агар паҳлавонӣ надонӣ забон, 

Варазрудро Моваруннаҳр хон. 

 Дар ин ҷо ҳадафи мо баѐни таърихи фарҳангнигорӣ ва шарҳи 

арзишу аҳамияти он нест. Вале танҳо таъкиди ҳамин нуктаро зарур 

медонем, ки агарчи ташаббуси устод Рўдакӣ дар офаридани луғати 

забони форсии дарӣ баъд аз ў аз тарафи адибону донишмандоне чун 

Асадии Тўсии соҳиби фарҳанги машҳури «Луғати Фурс»-асри ХI 

пайгирӣ гардид,  аммо ривоҷу  равнақи бесобиқаи он ба сабабҳои 

маълум дар Ҳиндустони асрҳои  ХVII-XIX  даст дод. 

 Аммо омўзишу пажўҳиши луғатҳои ҷудогона ва умуман 

таърихи фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ бо номи донишмандони  

забоншиноси тоҷик алоқаманд гардидааст. Дар солҳои 60-70 асри 

гузашта як иддаи начандон бисѐри забоншиносони тоҷик, аз қабили 

В.А.Капранов Ҳ.Рауфов, А.Сангинов, А.Воҳидов, Ҳ.Аҳадов ба 

омўзишу пажўҳиши фарҳангҳои пешина машғул шуда, асосан дар 

ҳамин соҳаи забоншиносӣ  тахассус пайдо карданд. Гарчи 

донишмандони мазкур дар илм номи баланд надоранд, аммо дар 

ташаккул ва рушди луғатшиносӣ чун як риштаи муҳимми 

забоншиносии тоҷик хидматҳои арзишманде ба ҷо овардаанд. Дар 

фаъолияти илмии онҳо фарҳангшиносӣ на танҳо чун як соҳаи 

забоншиносии тоҷик арзи вуҷуд кард, балки дар рушду токомули худ 

қадамҳои устувор гузошт. Рисолаҳои илмии онҳо доир ба фарҳангҳои 

Мавзӯи 18. Фаъолияти забоншиносии  

Амон Воҳидов ва Марҳабат Истамова 
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ҷудогонаи пешина яке аз паси дигаре чоп шуда мебаромаданд, 

тадқиқоти онҳо дар ин соҳа ба шакли рисолаҳои диссертасионӣ ҳимоя 

мешуданд.  

Ҳоло аз поягузорони номбурдаи илми луғатшиносии тоҷик 

проф. А.Воҳидов дар қайди ҳаѐт аст, ки имрўзҳо 80-солагии зодрўзи 

муборки ўро доираҳои илмию маърифӣ ва фарҳангии Самарқанд ҷашн 

мегиранд. Ин ҷашни аҳли илму маърифати на танҳо Самарқанд, балки  

Душанбешаҳр низ ба шумор меравад, ки он ҷо А.Воҳидов солҳои 

бисѐр дар Институти забону адабиѐти ба номи Рўдакӣ чун 

мутахассиси ҷавон асосҳои илми забоншиносиро омўхтааст, чун 

мутахассиси соҳаи луғатшиносӣ ба камол расидааст, ҳам он ҷо 

рисолаи номзадии худро доир ба «Ғиѐс ул-луғот», машҳуртарин 

луғати форсӣ-тоҷикӣ ҳимоя кардааст, ҳамчун олими луғатшиноси 

варзида шинохта шудааст. Аз ин рў ўро яке аз поягузорони илми 

нисбатан нави луғатшиносии тоҷик шумурдани мо аз рўи даъво ѐ 

муболиға нест.  

Бедарак нест, ки мавсуф ҳанўз дар солҳои аввали фаъолияти 

илмии худ дар Душанбе ба тартиб додани «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

ҷалб карда шуда, дар ин кор фаъолона саҳм гирифта аст ва чун яке аз 

тартибдиҳандагони ин фарҳанги машҳур шинохта шудааст.  

Фаъолияти илмии фарҳангшиносии А.Воҳидов хусусан баъди ба 

кор гузаштанаш ба Донишгоҳи Самарқанд хеле авҷ гирифт. Бештар аз 

40 сол аст, ки ў баробари тадрис дар бахши суханшиносии тоҷикии 

Донишгоҳи Самарқанд пажўҳишоти худро доир ба фарҳангнигории 

тоҷикӣ давом дода меояд. Дар давоми ин солҳо бисѐр мақолаҳои 

зиѐди илмию оммавӣ, рисолаҳо ва китобҳои ҷудогонаи услубию 

таълимии ў доир ба масъалаҳои гуногуни фарҳангнигории форсу-

тоҷик ва таърихи он ба чоп расидаанд. Доираи тадқиқоти ў асосан 

омўзиши фарҳангҳоро дар бар мегирад. А.Воҳидов аз ҷумлаи 

олимонест, ки аз оғози фаъолияти илмии худ то охир ба як риштаи 

илм содиқ монда, масъалаҳои онро фарогир ва дақиқ ҳал менамояд. 

Бинобар ин ҳар сухане, ки олим доир ба масъалаҳои хурду бузурги 

риштаи тадқиқотии худ мегўяд навгонӣ аст. Агар ҳадаф ва вазифаи 

илм ошкор намудани чизу ҳодисаҳои номаълум бошад, ки роҳу 

равиши чун А.Воҳидов олимоне имтиѐз дорад, ки дар як риштаи илм 

тадқиқот мебаранд, аз як соҳа ба соҳаи дигари илм ―намеҷаҳанд‖ 

онҳое, ки дар чандин соҳаҳо ѐ проблемаҳои илмӣ қалам меронанд, 

одатан сухани нав фикри тозае гуфта наметавонанд, навиштаҳояшон 

ҳама рўякию саросарӣ ва такрори фикрҳои маълум аст. 
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Корҳои зиѐди доир ба луғатшиносӣ анҷом додаи А.Воҳидов  дар 

ҳақиқат ҳама аз тозагӣ ва навгониҳо иборатанд. Нишон додани ин 

тозагию навгониҳо дар ин мақола намеғунҷад. Аммо вақташ меояд, ки 

онҳо аз тарафи мутахассиси луғатшинос мавриди баррасӣ қарор 

мегиранд. 

А.Воҳидов бештар аз 40 сол дар соҳаи луғатшиносӣ заҳмат 

мекашад. Чи дар Ўзбекистон ва чи дар Тоҷикистон ў дар ин соҳа чун 

босалоҳияттарин мутахассис ба мақоми олӣ соҳиб шудааст. Гузашта 

аз ин ў дар Самарқанд мактаби илмии луғатшиносиро ба вуҷуд 

овардааст. Шогирдони ин мактаби илмӣ ҳамон толибилмони бахши 

тоҷикии факултаи суханшиносии донишгоҳи Самарқанд мебошанд, ки 

дер боз ҳар сол як-ду нафар бо тавсия ва таҳти роҳбарии луғатшиноси 

маъруф дар мавзўъҳои гуногуни ин риштаи забоншиносӣ рисолаҳои 

дипломӣ ва хатмӣ навишта омадаанд. Теъдоди шогирдони ў то ба 

имрўз тақрибан ба 60-70 нафар мерасад, ки ҳамаи онҳо дар мавзўъҳои 

луғатшиносӣ рисолаҳо навишта, дифоъ кардаанд. Дар таҳияи ин 

рисолаҳои шогирдона хидмати раҳбари илмӣ калон аст. Ба воситаи 

тавсияи мавзўъи навбанави забоншиносӣ ва нишондоди роҳи ҳалли 

онҳо пажўҳишоти луғатшиноси А.Воҳидов дар кори илмии шогирдон 

низ идома ва тавсиа ѐфтааст. Бо ин роҳ дар кафедраи забону адабиѐти 

тоҷикии донишгоҳи Самарқанд маводи бисѐри илмӣ доир ба 

луғатшиносӣ фароҳам омадааст, ки маҳсулоти мактаби илмии 

луғатшиносӣ ба вуҷуд овардаи проф. А.Воҳидов мебошад. Пас, 

маҳсули илмии мактаби луғатшиносии Самарқанд на фақат 

пажўҳишоти бонии худ, балки корҳои илмии бисѐри шогирдони ўро 

низ фаро мегирад. Корҳои зиѐди илмии дар ин мактаб анҷом гирифта 

барои ба вуҷуд овардани таърихи фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ 

маводи заруриро муҳайѐ сохтааст. Мақолоти луғатшиносии 

А.Воҳидов он қадар бисѐр, фарогир ва бисѐрмавзўъ мебошанд, ки дар 

асоси онҳо ва рисолаҳои шогирдонаш таърихи илмию 

фарҳангнигории форсӣ-тоҷикиро ба вуҷуд овардан мумкин аст. Барои 

офаридани таърихи фарҳангнигорӣ аз тарафи проф. А.Воҳидов ва 

мактаби илмии ў заминаи мустаҳкам ҳозир карда шудааст.  

  Марҳабат Джураевна Истамова дар деҳаи Ашўрчиркини канори 

Самарқанд ба дунѐ омада, соли 1959 мактаби рақами 22-ро бо баҳои 

аъло хатм кардааст. Ҳамон сол ба шўъбаи филологияи Донишгоҳи 

давлатии  Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ дохил шуда, соли 1964 

онро бо муваффақият хатм мекунад. Солҳои 1964–1969 ба  ҳайси  
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омўзгор ва мудири қисми таълимии мактаби миѐнаи рақами 21 

фаъолият менамояд. Аз соли 1975 то 1981 дар Донишгоҳи омўзгории 

Самарқанд ба номи Садриддин Айнӣ муаллимӣ  карда, солҳои 1982–

1991 ба ҳайси муаллими калони ҳамин муассиса фаъолият менамояд. 

Солҳои 1991-1992 ў дар вазифаи декани факултети забон ва адабиѐти 

тоҷики Донишгоҳи омўзгорӣ дифои вазифа намуда, аз соли 1992 ба ин 

тараф  ҳамчун ҷонишини декани факултети забон ва адабиѐти  тоҷики  

Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ ва аз соли 

2003 то 2018 дотсенти кафедраи забон ва адабиѐти тоҷики  ҳамин 

муассиса кор мекунад. 

Дар паси ин сатрҳои тарҷумаиҳолии муаллимаи азизи мо заҳмати 

панҷоҳсолаи кас дар самти  таълиму тарбия  пинҳон аст. Хидмати 

нимасраи муаллима дар кори душвори таълиму тарбия  ва  илму 

забоншиносӣ ба гуфтан осон аст. Солҳои сипаришуда  саҳифаҳои  

китоби  пурарзиш ва бобаракати  фаъолияти омўзгорӣ ва олимии 

муаллимаро дар худ ҳифз кардаанд,  ки  боиси  ифтихор  аст. 

 Воқеан ҳам ин модари меҳрубону донишманд чароғи илму  

маърифатро мемонад, ки  бо хислатҳои неки инсонӣ, малоҳати гуфтор,  

ширинии сухан ва  кирдори нек дар ҷомеа  обрўю эътибори шоиста  

пайдо карда, дар соҳаи таълиму тарбия,  таҳқиқ ва тарбияи шогирдон  

комѐбиҳои назаррас ба даст овардааст. Нимаср  умри як  инсон  аст.  

Муаллима беҳтарин  рўзҳои  зиндагиашро  сарфи касби дониш, таҳқиқ 

ва  таълиму тарбия  карда, қудрати ақлу ҷисм ва  зеҳнияташро сарфи 

таълиму тарбия ва раҳнамоиҳои фарзандони диѐр кардааст. 

Марҳабат Ҷўраевна  ба фаъолияти таълимиву таҳқиқӣ аз соли 

1964  оғоз  кардааст. Вай  баъди  хатми шўъбаи забон ва адабиѐти 

тоҷики Донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд ба номи Алишер  

Навоӣ  муддате дар мактаби миѐнаи рақами 21-и  шаҳри Самарқанд  

омўзгорй карда, сипас фаъолияташро ба сифати омўзгори кафедраи 

забон ва адабиѐти тоҷики Донишгоҳи омўзгории Самарқанд  ба номи  
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Садриддин Айнӣ идома медиҳад. Дар ин муддат  омўзгор дар кори 

худ  устод ва  муҳаққиқи забоншинос, дотсенти баобрўи Донишгоҳ  ба 

камол расида, дар байни ҳамкорон  соҳиби обрўву иззати хос 

гардидааст. 

Соҳибназаре мефармояд, ки   «Омўзгорӣ  шуғл  нест, ишқ аст. 

Агар онро ба унвони  шуғл  пазируфти  раҳо кун, аз баҳраш  гузар, 

агар чун  ишқ  қабулаш  кардаӣ,   муборакат бод!».  Ин  ҳарфҳо  маҳз 

барои муаллимаи азизу меҳрубон ва   иззатманди  мо гуфта  шудаанд,  

зеро он кас  ошиқи касби  хеш  буданду ҳастанд ва  дар ин ҷода  бо 

сафои рўҳ,  ҷўяндагию фидокорй  ва сабру таҳаммули ба худашон хос 

фаъолияти босамар ва дар  ѐдҳо   монданй   кардаанд. Дар тўли солҳои 

сипаришуда фаъолияти омўзгории муаллима  аз кори таҳқиқ ва  

роҳнамоии шогирдон дар роҳи мактабу маориф ва илм ҷудо 

набудааст. Аз ин ҷиҳат соли 1982 барои  Марҳабат  Истамова  

азизонашон   ва  ҳамкорон соли  бахосият буд. Зеро он кас  зери 

роҳбарии  донишманди   соҳибэътибор  Насриддин   Шарофов  пас аз 

ҷустуҷўҳои  илмӣ   дар  мавзўи  «Лексикаи  дўзандагӣ ва ирокидўзии 

шеваи тоҷикони Самарқанд» дар яке аз марказҳои бонуфузи илми  

забоншиносии  шаҳри Душанбе рисолаи номзодӣ  ҳимоя намуданд. 

Пас аз дифои рисолаи  номзодӣ  ба  ҳавзаи   илмӣ  ва таълимии  

Самарқанд баргашта,  бо ихлосу иродат ва фидокорӣ дар заминаи  

забони  тоҷикӣ ва  усулҳои таълимии  он курсҳои   муҳимеро   анҷом  

додаанд.   

Аввал дар Донишгоҳи омўзгорӣ,  баъд дар Донишгоҳи  давлатии 

Самарқанд  фаъолияти меҳнатии муаллима дар ду самт  ҷараѐн 

меѐбад. Аз як тараф ба дарсҳо  тайѐрӣ  дидан  ва  аз тарафи дигар,  ба 

омўзиш ва таҳқиқи илмӣ машғул шуданд. Фаъолияти илмии муаллима 

низ аз самти таълиму тарбия ҷудо  набуда  бевосита  ба чараѐни 

омўзиши  илмии  усулҳои таълими забони тоҷикӣ  дар  мисоли  

мактабҳои Самарқанд алоқаманд буд. Ҷараѐни таҳқиқи илмро  ба 
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самти таълим  пайвастани муаллима аз муҳаббати ў ба касби омўзгорӣ  

маншаъ  мегирад. Зеро дар тамоми солҳои фаъолияти босамараш вай, 

пеш аз ҳама  омўзгори муваффақ будааст. 

Марҳабатро агар мо гўем, ки фарзанди содиқ  ва  ҳоло  баркамоли  

низоми мактабу маорифи  Донишгоҳи омўзгорӣ буду баъд  

Донишгоҳи имрўзаи давлатӣ саҳв нахоҳем кард.  Низоми маориф ва  

даргоҳи  ин ду  Донишгоҳ барои ў муқаддас аст. Тамоми умр онро 

хонаи дуввуми худ  шуморида,  қадр  карда ва азиз  медонад ва барои  

обрў ва пешрафти он қувваи  худро  дареғ  надошта,  заҳмат 

кашидааст. Муаллимаи азизи мо аз соли 1967  фаъолияташро  аз 

ассистенту муаллими калон  сар карда, то ба дараҷаи  дотсент  

расидааст. Самти фаъолиятҳои ҷамиятиаш  низ бо  самар будааст. Дар 

тўли ин солҳо  вай дар вазифаи мудири   кафедраи  забон ва адабиѐти 

тоҷик,  декан, ҷониши декан,  узви  шўрои  илмӣ, раиси  шўрои  

занону духтарон ва ғайра  кору  фаъолият намуда, ба обрўву  эътибори  

хос ноил гардидааст.  Муаллима   ҳар  вазифаеро,  ки ба ўҳда  

гирифтааст,  бо ихлос  ва содиқона иҷро  кардааст. Бинобар  ин ҳам  

дар пешрафти  мактабу маорифи кишвар  ба хусус  низоми таҳсилоти 

олӣ саҳми муаллима арзишманд аст.  Вай нимаср боз аз  фанни  

забони точикӣ, предметҳои  гуногуни илми  забоншиносӣ,  аз қабили   

сарфу  наҳв, услубшиносӣ, лексикология  ва усули таълими он ба 

шогирдон  дарс мегўяд ва ҳам  дар ин самт машғули   тадқиқоти илмӣ 

мебошад. Дарсҳои ў дар сатҳи  баланди  илми   забоншиносӣ  ва 

маҳорати  омўзгорӣ  мегузаранд. Бахусус  курсҳои назарӣ ва  амалии 

таълими баъзе масъалаҳои забони тоҷикӣ, фразеология ва 

хусусиятҳои  он   хеле  ҳам  пураҳамаятанд. Дарсҳои назарӣ ва амалии 

муллима дар ин замина дар сатҳи баланди илми забоншиносӣ ва 

методӣ  қарор  доранд. 

Ба ҳамагон  маълум аст, ки  шогирдон  танҳо бо шунидани 

суханрониҳои (лексияҳои) устод дониши дилхоҳ гирифта 
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наметавонанд. Дониши  амиқ ва ҳаматарафаро  донишҷў ба воситаи  

худомўзй, дар натиҷаи  мутолиаи  китобҳои дарсӣ, васоити  ѐрирасони  

таълимӣ, асарҳои роҳнамои илмӣ гирифта метавонад.  Фанни таълимӣ 

бояд барнома, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълим, воситаҳои 

ѐридиҳанда,  маҷмўаи  машқҳо  дошта бошад. Дотсент  Марҳабат 

Истамова  чун устоди  ботаҷриба ва собиқадор  инро  хуб  мефаҳманд,  

аз ин  рў китобҳои  дарсиву  васоити  таълим мураттаб  сохта, ҳамеша 

дар ин самт ба шогирдон раҳнамоӣ кардаанд.  Китобҳои  «Методикаи 

таълими забони тоҷикӣ»,  «Забоншиносӣ  ва фанҳои  табиӣ», 

«Таърихи забони адабии  тоҷик»,  «Забони адабии ҳозираи  тоҷик», 

«Услубиѐти таълими забони тоҷикӣ»  ва  ғайра  гувоҳи  ин  самти 

фаъолияти босамари  илмӣ ва  омўзгории  муаллима  мебошанд. 

Дотсент Марҳабат Ҷўраевна  зери раҳбарии  бевоситаи  шодравон   

Н.Шарофов ба таҳқиқи яке аз масъалаҳои муҳим ва омўхтанашудаи  

забоншиносии тоҷик истилоҳоти  касбиии  дўзандагии  тоҷик   ва  

ироқидўзии шеваи тоҷикони  Самарқанд  пардохта дар замина  кори  

шоистаеро  анҷом дод, ки барои   илми  забоншиносӣ  арзиши назарӣ 

ва амалӣ дорад.  Зимнан бояд гуфт, ки минбаъд  ҷузъияти ин  масала 

низ мавриди  омўзиш ва  арзѐбии муҳаққиқ қарор гирифт, ки 

тадқиқотҳои «Калимасозии лексикаи  дўзандагӣ», «Ибораҳои 

фразеологӣ дар таркиби лексикаи  дўзандагӣ», «Аз таърихи инкишофи 

лексикаи бофандагӣ ва дўзандагӣ», «Калимасозии соҳавии дўзандагии 

шеваи тоҷикони  Самарқанд», «Тарзи таълими лексикаи касбӣ-соҳавӣ 

дар машғулиятҳои  факултативй»  ва ғайраҳо натиҷаи ҳамин гуна 

ҷустуҷўҳост.  

Дарвоқеъ, дотсент Марҳабат Истамова яке  аз шахсиятҳои   

тавонои илмию маънавии рўзгори  мо ҳастанд, ки нақди  умр  дар  

омўзиши забон ва таълиму тарбияи  шогирдон  масраф  кардаанд.  

Тадқиқотҳои он  кас  доир  ба  масоили  назарӣ  ва амалии  

забоншиносӣ,  ба хусус  лексикология  ва усулҳои  таълим  бо гузашти 
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замон арзиши худро   беҳтар  аз пештар ҳифз кардааанд,  яъне 

ҷустуҷўҳо  ва  бозѐфтҳои илмии  муаллима  ҳамчунон  ҳамсафар  ва 

хидматгузори  имрўзиѐну  баъдиниѐн  хоҳад  буд. 

Муаллима  маънии зиндагии хешро  дар   омўхтан,  донистан ва  

навистан  медонанд. Ҳамеша ҳамқадами  замон будаанд,  соате, лаҳзае  

аз таълиму тарбия ва омўзишу  паҷўҳиш ва  таълифу  тасниф  ғофил  

набудаанд. Далели ин гуфтаҳо  таълифотҳои  дар замони  истиқлоли 

кишвар нашр кардаи муаллимаанд, ки муҳимтарин масоили 

забоншиносӣ ва усули таълими фанро дар бар мегиранд. 

Муаллима беш аз он чӣ  гуфтан соҳиби  сарвате  ҳастанд,  ки   ба 

ҳеч  чиз  наметавон  иваз кард. Яъне  он  кас соҳиби сиришти  нек  ва  

фарҳанги олии инсонӣ  мебошанд  ва меҳрубониву шафқат ва  

накўкориро  рисолати аслии  инсонӣ  ва ҳадафи  зиндагии  хеш қарор 

додаанд. 

Ба назари ман муваффақияти инсон дар зиндагии шахсӣ ва 

иҷтимоӣ, ки ҳар ду ҳам ба ҷомеа марбут мешавад, ба шарофати 

инсонии  ў  вобастагӣ дорад. Дар ин самт муаллимаи мо,  маваффақ  

ҳастанд. Ман дар бораи фаъолияти пурсамари  илмӣ ва омўзгориашон 

ишораҳои  мухтасаре доштам. Вале паҳлўи дигари зиндагии 

шарафмандонаашонро наме-тавонам фурўгузор  кунам. Ин  зиндагии  

хонаводагии   муаллима аст,  ки барои  худи  он  кас  ва бештар  барои  

ҷомеа   камаҳамият  нест.  
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