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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  Забон ва адабиѐти 

тоҷик 

Манзил:  Хиѐбони университет, 15,   

хонаи № 10 

4 Соҳаи таъ-

лим ва илм 

100 000-фанҳои 

гуманитарй ва санъат 

120 000-Фанҳои гуманитарӣ 

5 Шўъбаи 

таълим, курс, 

гурўҳ 

5120117-филология ва омўзиши 

забонҳо (забони тоҷикӣ) 

Гурўҳи  

301    

6 Фан 

(Соатҳои 

хониш) 

Таърихи забони тоҷикӣ Соатҳои хониш:  

Марўза – 40 соат 

Маш. амалӣ – 32 соат 

Маш.семинарӣ – 30 соат 

Корҳои муст.– 90 соат 

7 Давомнокии 

фан 

Семестри 1 6.09.2021 – 28.12.2021 

8 

Муаллим 

(лавозим 

ва унвон, 

манзили 

почтаи 

электронӣ) 

Маърузачи:  

Гулноза 

Адашуллоева 

Доктори фалсафа дар фанҳои филологӣ 

(PhD) 

 

е-mail:g-adashulloyeva@umail.uz 

Маърузачи:  

Гулноза 

Адашуллоева 

Доктори фалсафа дар фанҳои филологӣ 

(PhD) 

е-mail: g -adashulloyeva@umail.uz 

9 
Вақт ва 

ҷои дарс 

Машғулоти 

марўзавӣ 

Хиѐбони университет, 15, факултети 

филология, хонаи 3 Рўзи чоршанбе, 

ҷумъа 

Машғулоти 

амалй 

Хиѐбони университет, 15, факултети 

физика,  хонаи 3,  Рўзи  ҷумъа, ҷуфти 3 
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Вақт ва 

чои 

консулта

тсия  

Машғулоти 

марўзавӣ 

Хиѐбони университет, 15, факултети 

физика, хонаи 3, Рӯзи сешанбе 

Машғулот

и амалӣ 

Хиѐбони университет, 15, факултети физика,  

хонаи 5,  Рўзи панҷшанбе 

11 Вақти кор 

дар асоси 

жадвали 

шахсй  

Хиѐбони университет, 15, фа-

култети филология, кафедраи 

забон ва адабиѐти тоҷик, хо-

наи 225  

Рўзи панҷшанбе аз 

соати 10:00 то 13:00 

mailto:-adashulloyeva@umail.uz
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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, амиқан омўхтани 

фанҳои тахассусӣ, ташаккули таҷриба ва малакаи 

эҷодии толибилмон, тайѐр намудани мутахассисон ва 

ходимони илмӣ ва таъмини самаранокии таълими 

ҳамагонӣ арзишманд хоҳад буд.  

Дастури фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» 

таърихи ташаккул ва таҳаввули забони тоҷикӣ-форсӣ, 

хусусиятҳои асосии давраҳои тараққиѐти  онро   

меомўзад, ки хусусиятҳои умдатарини забони адабӣ, 

принсипҳо ва манбаъҳои онро рỹшан менамояд. 

Таърихи забони тоҷикӣ бо дигар забонҳои қадимаи 

гурўҳи забонҳои эронӣ дар муқоиса омỹхта шуда 

давраҳои тақсимоти он низ ба эътибор гирифта 

мешавад. 

Инчунин дар чараѐни таълими фан ба дараҷаи 

омўзиши он аз ҷониби олимони тоҷик, дохил шудани 

масъалаҳои зарурии ин фан дар барномаҳои таълимии 

забони  тоҷикӣ  дар назар дошта мешавад.  

2 Мақсад ва 

вазифаҳои 

асосии фан 

 

Мақсади омỹзиши фанни «Таърихи забони 

тоҷикӣ» ба мутахассисони забон ва адабиѐти тоҷик 

оиди таърихи ташаккул ва давраҳои таърихии 

инкишофи забони тоҷикӣ донишҳои мукаммали ба 

талаботи андозаи чаҳон мутобиқро додан ва ба онҳо 

пайванди забони тоҷикиро  бо гурỹҳи забонҳои эронй 

нишон додан, оиди хат ва имло, қонуниятҳои 

грамматикаи забони тоҷикии пешина маълумот додан 

аст. 

Вазифаи фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» аз 

зеринҳо иборат: ба мутахассисони чавон доир ба 

шакли аввалини грамматикаи забони тоҷикӣ маълумот 

додан; бо навъҳои хати пешин ошно  намудан; 
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хусусиятҳои луғавӣ, фонетикӣ, морфологӣ ва 

синтаксисии забони қадимаи тоҷикро омỹзонидан. 

Омўзиши ин фан ба воситаи истифодаи усулҳои 

анънанавию замонавии таълим, аз чумла пурсишҳои 

тестй, таълими барномави, гузаронидани сўҳбатҳо, 

коллоквиумҳо, таълими муаммовӣ, омўзиши 

осорхонаҳо, корбасти васоити техникӣ ва роҳҳу 

усулҳои дигар амалй карда мешавад.  

  

 

Талаботи 

асосӣ аз рўи 

фанни 

таълимй. 

 Дар заминаи баррасии таърихи забони тоҷикӣ ва 

таъсиррасонӣ ба ҳиссиѐти донишҷўѐн ба ташаккули 

шахсияти баркамоли накўахлоқи фасеҳбаѐну 

соҳибсалиқа кўмак расонидан;  дар бораи хусусиятҳои 

хоси забони тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он дар бораи 

забонҳои матрук ва зинда инкишофи тадричаи забон   

ба тасаввуроти муайян соҳиб бошанд; 

 - оиди қонуниятҳои дохилӣ ва инкишоф,  

омилҳои ташаккули он, дарачаи тадқиқи таърихи 

забони тоҷикӣ ва инкишофи сифатию миқдории он  

маълумоти назарй дошта бошад; 

- донишҳои назарии оиди фанни мазкур 

ҳосилкардаро, осори бадеи дар асоси матнҳои 

мухталиф таҳлил кардан  ва онро дар амал тадбиқ 

карда тавонад; 

 -  дар бораи  равобиту пайвандҳои забони тоҷикӣ 

бо забонҳои халқҳои дигар  дар чараѐни таълими фан 

истифода намудан; бо тадқиқоти илмии фанни 

мазкури мавриди назар комилан ошной доштан ва дар 

фаъолияти касбй аз онҳо самаранок истифода намуда  

малака ҳосил намоянд;   

- дар таҳлили матн аз ҷиҳати таърихи забон 

маълумоти кофй ҳосил намуда ва онҳо дар амалиѐти 

ҳаррўза ба тачрибаи кофй соҳиб шудан. 
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1.2. Дастури кории фан: 
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Рӯзмаррагии фан 

Фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» таърихи ташаккул ва 

таҳаввули забони тоҷикӣ-форсӣ, хусусиятҳои асосии давраҳои 

тараққиѐти онро меомўзад, ки аломатҳои умдатарини забони адабӣ, 

принсипҳо ва манбаъҳои онро рỹшан менамояд. Таърихи забони 

тоҷикӣ бо забонҳои дигари қадимаи гурўҳи забонҳои эронӣ дар 

муқоиса омỹхта шуда, давраҳои тақсимоти он низ ба эътибор 

гирифта мешавад. аз ин рў омўхтани таърихи забони тоҷикӣ 

рўзмаррагии фанро таъмин месозад.  

Мақсад ва вазифаи фанни таълимӣ 

Мақсади омỹзиши фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» ба 

мутахассисони забон ва адабиѐти тоҷик оиди таърихи ташаккул ва 

давраҳои таърихии инкишофи забони тоҷикӣ донишҳои мукаммали ба 

талаботи андозаи ҷаҳон мутобиқро додан ва ба онҳо пайванди забони 

тоҷикиро бо гурỹҳи забонҳои эронӣ нишон додан, оиди хат ва имло, 

қонуниятҳои грамматикаи забони тоҷикии пешина маълумот додан 

аст. 

Вазифаи фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» аз зеринҳо иборат: ба 

мутахассисони ҷавон доир ба шакли аввалини грамматикаи забони 

тоҷикӣ маълумот додан; бо навъҳои хати пешин ошно  намудан; 

хусусиятҳои луғавӣ, фонетикӣ, морфологӣ ва синтаксисии забони 

қадимаи тоҷикро омỹзонидан. 

Омўзиши ин фан ба воситаи истифодаи усулҳои анънанавию 

замонавии таълим, аз чумла пурсишҳои тестӣ, таълими барномавӣ, 

гузаронидани сўҳбатҳо, коллоквиумҳо, таълими муаммовӣ, омўзиши 

осорхонаҳо, корбасти васоити техникӣ ва роҳҳу усулҳои дигар амалӣ 

карда мешавад.  

Талаботи асосӣ аз рўи фанни таълимӣ 

Дар заминаи баррасии таърихи забони тоҷикӣ ва таъсиррасонӣ ба 

ҳиссиѐти донишчўѐн ба ташаккули шахсияти баркамоли накўахлоқи 

фасеҳбаѐну соҳибсалиқа кўмак расонидан; дар бораи хусусиятҳои 

хоси забони тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он дар бораи забонҳои матрук 

ва зинда инкишофи тадриҷии забон  ба тасаввуроти муайян соҳиб 

бошанд; 

- оиди қонуниятҳои дохилӣ ва инкишоф, омилҳои ташаккули он, 

дараҷаи тадқиқи таърихи забони тоҷикӣ ва инкишофи сифатию 

миқдории он маълумоти назарӣ дошта бошанд; 

- донишҳои назарии оиди фанни мазкур ҳосилкардаро дар амал 

тадбиқ карда тавонанд; 

- дар бораи равобиту пайвандҳои забони тоҷикӣ бо забонҳои 

халқҳои дигар дар ҷараѐни таълими фан истифода намудан; бо 

тадқиқотҳои илмии фанни мавриди назар комилан ошноӣ доштан ва 

дар фаъолияти касбӣ аз онҳо самаранок истифода намуда,  малака 

ҳосил намоянд; 
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- дар таҳлили матн аз ҷиҳати таърихи забон маълумоти кофӣ 

ҳосил намудан ва онро дар амалиѐти ҳаррўза ба таҷрибаи кофӣ соҳиб 

шудан. 

Алоқаи фанни мазкур бо фанҳои дигар ва  пайдарҳамии он аз 

ҷиҳати услубӣ 

Фанни таърихи забон яке аз фанҳои асосии мутахассисӣ буда, аз 

бисѐр ҷиҳатҳо таҳлил ва баррасӣ шуда аст. Таълими фан аз рўи 

даврабандии таърихии забонҳо аз давраи қадим то имрўз омўзонида 

мешавад. Давраи қадимаи эронӣ (аз қадим то асрҳои IV-III пеш аз 

мелод), давраи миѐнаи эронӣ (аз асрҳои IV-III пеш аз милод то асрҳои 

VII-VIII мелодӣ) ва давраи нави эронӣ (аз асрҳои VIII-IX мелодӣ то 

имрўз) дар курси сеюм дар алоқамандӣ бо фанҳои дигар хусусан бо 

забоншиносии тоҷик ва таърихи он, этнография, таърих, археология, 

муқаддимаи забоншиносӣ, хат, грамматикии забони тоҷикӣ, таърихи 

адабиѐт, фолклор, 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.   

Таълиме, ки ба ташаккули шахс равона карда шудааст. Ин шакли 

таълим барои ташаккули шахсияти тамоми иштирокчиѐни ҷараѐни таълим равона 

карда шудааст. Ин усул ҳангоми ба лоиҳа даровардани ҷараѐни таълим, барои 

шаклгирии на танҳо фарди ҷудогона, балки барои инкишофи қобилияти тамоми 

толибилмон дар асоси мақсадҳои муайяни ҷараѐни таълим ба роҳ монда мешавад. 

Муносибати системавӣ ва мураттаб. Ин сохтор тамоми унсурҳои 

технологияи таълимро дар худ бояд муҷассам кунад, мантиқияти ҷараѐни таълим, 

мураттабии тамоми қисматҳои он ва алоқаи байниҳамдигарии онҳо ва яклухтиву 

ягонагии он аст.  

Муносибате, ки ба фаъолият равона карда шудааст. Ба ташаккули 

тадриҷии шахс, таъмини фаъолии таълимгиранда, дар ҷараѐни хониш тамоми 

қобилият ва имкониятҳову ташаббускориҳои ўро ба инобат гирифтан.   

Муносибати диалогӣ. Ин муносибат зарурияти муайян кардани хонишро 

нишон медиҳад, дар асоси он худро фаъол кардани талаба, худро нишон дода 

тавонистани шахс ба таври эҷодӣ афзуда мешавад.  

Ташкили ҳамкорӣ дар ҷараѐни таълим. Демократия, баробарӣ, дар 

ҳамкорӣ таҳлил кардани натиҷаҳои ба даст даровардашуда дар ҷараѐни таълим, 

баҳо додан ба онҳо, дар ҳамкорӣ ва ҳамҷоягӣ муайян кардани мақсад ва вазифаҳо, 

ҳукм ва хулосаҳои мантиқӣ бароварда тавонистан, дар якҷоягӣ кор кардан аст.  

Таълим дар асоси гузориши муаммо. Аз ҷумлаи методҳоест, ки маводи 

таълимиро ба тарзи муаммовӣ пешниҳод мекунанд. Дар асоси он дониш ва илму 

тафаккури илмии хонанда ба тарзи объективӣ ба муаммо ва ѐ вазъияти муаммоӣ 

зид гузошта мешавад ва фаъолияти амалии талаба ба эътибор бояд гирифта шавад. 

Дар ин маврид тарзи андешаронии талаба, хулосаҳои ў, баҳодиҳии ў нисбати 

масъала ҷузъи муҳим аст.  
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Усулҳои замонавии тақдим намудани ахборот ва маълумот. Истифодаи 

васоити нави технологияҳои таълим ва воситаҳои техникии нав дар ҷараѐни 

таълим.  

Техникаи таълим ва равишҳои асосии он. Маърўза, таълими муаммоӣ, 

кейс-стади, пинборд, ҳуҷуми ақлӣ, парадокс, ба лойиҳа гирифтан, чархфалак, 

муҳокима, мулоқот, нақл, индуксия, дедуксия, сўҳбат, машғулоти амалӣ. 

Роҳ ва шаклҳои ташкили ҷараѐни таълим. Диалог, мулоқот, ҳамкорӣ, дар 

гурўҳ. 

Воситаҳои омўзиш. Шакл ва воситаҳои анъанавӣ ва ноанъанавии таълим, 

матни маърўзаҳо, китоби дарсӣ, васоити таълимӣ, материалҳои илюстративӣ, 

демонстратсионӣ, воситаҳои техникии нав. 

Усулҳои коммуникатсионӣ. Мутаносибияти методи омўзиш бо маводи 

таълим, бунѐди алоқа ва муносибатҳои зиндаву баръакс дар ҷараѐни таълим. 

Воситаҳои баръакси алоқа ва муносибат. Санҷиш, мушоҳида, саволу 

ҷавоб, луқма, блитс-пурсиш ва ғайраҳо. 

Восита ва усулҳои идора. Сохтани харитаи технологии ҳар як мавзўъ ва 

муайян кардани мақсадҳои дарс, тайѐрии психологӣ  ба ҷараѐни омўзиш, ба нақша 

гирифтани мавзўъ, назорати мунтазам ва идораи толибилмон. 

Мониторинг ва баҳогузорӣ. Дар ҷараѐни машғулотҳои дарсӣ ва дар ҷараѐни 

тамоми таълими фан дониш ва дараҷаву савияи дониши хонандагонро мунтазам 

назорат намудан, баҳо гузоштан, мушоҳида кардан, ба эътибор гирифтан. Дар 

поѐнии курси мазкур дар асоси саволномаҳо (тест ва ѐ хаттӣ) дониши ҳосилкардаи 

толибилмон ҷамъбаст карда мешавад ва ба онҳо баҳо гузошта мешавад.  

Ҳаҷм ва мазмуни мавзўъҳо аз фанни 

Таърихи забони тоҷикӣ 

Ҳачми фан 
№ Навъи машғулотҳо Соатҳо Семестр 

1 Машғулоти назарӣ 40 V 

2 Амалӣ (семинар) 32+30              V 

3 Кори мустақилона 90 V 

4 Кори курсӣ - - 

5 Назоратҳо НМ V 

 

   Номгўи  мавзўъҳои  маърўзавӣ  

 

Давраи миѐнаи забонҳои эронӣ  ва инкишофи забон 

Маълумоти умумӣ дар бораи мавкеи чугрофй, ахволи таърихӣ, 

осори хаттӣ ва хусусиятҳои  забонии кавмҳои  эронй ва забонҳои  

эронии давраи миѐна: забони суғдӣ, форсии миѐна, бохтарӣ, 

парфиянӣ, сакӣ -хутанӣ,  хоразмӣ, фаргонӣ, аланӣ. Забони форсии 

(тоҷикии) миѐна – давоми бевоситаи забони порсии кадим. Истилои 

Искандари Макдунӣ ва аз байн рафтани давлати Хохоманишиѐн. 

Маҳалли пайдоиш, густариш ва интишори забони порсии миѐна. 
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Сарчашмаҳои  хаттӣ ва катибаҳои  мухимтарини забони порсии 

миѐна: Асарҳои  мазмуни динӣ ва шаръидошта; Андарзу пандномахо; 

Осори дорои мазмунҳои  адабӣ, хукукӣ ва таърихиву чугрофидошта. 

Адабиѐт: 
1. Оранский И.М. Иранские языки. Москва, 1965.  

2. Оранский И.М.   Введение в иранскую филологию. - Москва, 1980; 

3. Саймиддинов Д. Вожаномаи феълҳои  забони пахлавӣ. - Душанбе, 

1992; 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд, 2006; 

5. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2003; 

 

Хусусиятҳои морфологии забони порсии миѐна 
Исм дар забони порсии миѐна. Категорияҳои ҷамъбандӣ, муайянӣ 

ва номуайянӣ дар исм. Префиксу суффиксҳои  исмсоз. Дарачаҳои 

сифат. Таъғироти овозии шумораҳои  микдорӣ. Рохҳои  ташаккул  ва 

сохта шудани шумораҳои  тартибиву таркибй ва касриву ҷудоӣ. 

Ҷонишинҳои шахсӣ, саволӣ, нафсӣ, таъинӣ, манфӣ. Феъл ва зарф дар 

забони порсии миѐна. Феъл чун хиссаи нутк. Категорияҳои  шахс, 

шумора, замон, сига ва тарз дар забони форсии миѐна. Таърихи 

ташаккули масдар. Зарф. Зарфҳои  замону макон ва саволӣ. 

Адабиѐт: 
1. Сиѐев Б. Очерки таърихии феълҳои  забони тоҷикӣ. – Душанбе, 

1970.  

2. Сиѐев Б. Таърихи ҷонишинҳои  забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1972. 

3. Оранский И.М. Иранские языки. – Москва, 1963.  

4. Расторгуева В.С Среднеперсидский языки. – Москва: Наука, 1966 

5. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. – Самарқанд, 2006; 

 

Маълумот дар бораи забони парфиѐнӣ  
Грамматикаи забони парфиянй. Алифбои парфиянӣ. Фонетика. 

Ҳиссаҳои нутк. Таъғири асосхо дар исм. Дараҷаҳои  сифат. 

Ҷонишинҳои  энклитикӣ, ишоратӣ, пурсишҷонишинхо, номуайянӣ. 

Таъгироти феълхо дар забони парфиянӣ. Мавҷудияти матнхо бо 

забони парфиянй.   

Адабиѐт: 
1. Герценберг Л.Г. Додихудоев Р.Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983;  

2. Мухторов З. Таърихи забони точикй. –  Душанбе: Ҳумо, 2003; 

3. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. – Москва, 1981; 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. – Самарқанд, 2006; 

 

Забони саккоии хўтанӣ 
Грамматикаи забони  саккойии хўтанй.  Гурухи забонҳои  хутанй. 

Хусусиятҳои  забонии забони саккоии хутанй. 
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Адабиѐт: 
1. Герценберг Л.Г. Додихудоев Р.Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983.  

2. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе,«Хумо», 2003. 

3. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. Москва, 1981; 

Маълумот дар бораи забони суғдй 
Маълумот дар бораи забони суғдӣ. Худуди пахншавии ин забон 

ва минтакаҳои  асосии густариши он. Системаи хаттии забони суғдӣ. 

Сарчашмаҳои  хаттии забони суғдӣ. Гурухҳои  махсуси манбаъҳои  

хаттии забони суғдӣ. Давлати Сугд ва гузаштагони мо. Инкишофи 

сохти грамматики забони суғдӣ. Фонетикаи забони суғдӣ. Сохтори 

морфологии забони суғдӣ. Системаи феъли суғдӣ. Конунияти 

«мавзунияти асос» ва инкишофи сохти грамматикии забони суѓдй. 

Адабиѐт: 
1. Согдийский сборник.  Ленинград, 1934.  

2. Хамдамов Ж. Узбек тили тарихи (II-кисм). Самарканд, 2003. 

3. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе,«Хумо», 2003; 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

 

Маълумот дар бораи забонҳои бохтарӣ ва хоразмӣ 
Пайдоиш ва густариши забони бохтарй. Ёдгориҳои   забони 

бохтарй: Сурхкутал, Ялангтуштеппа Зартепа, ва Теппаи Шохй. 

Алифбои забони бохтарй. Хусусиятҳои  забонии забони бохтарй. 

Хиссаҳои  номии нутк. Таркиби лугавии забони бохтарй. Бохтари 

таърихй. 

Минтакаҳои  густариши забони хоразмй. Сарчашмаҳои  хаттии 

забони харазмй. Сахми Абурайхон Берунй, Замахшарй ва Мухтор 

Зохид дар омузиши забони харазмй. Фаркияти чудогонаи хусусиятҳои  

забонии забони харазмй. Системаи фонетикй ва сохтори грамматики 

забони харазмй. Тадкикодчиѐни забони харазмй. 

Адабиѐт: 
1. Хамдамов Ж. Узбек тили тарихи (II-кисм). Самарканд, 2003. 

2. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

3. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. Москва, 

1981; 

 

Забонҳои эронии давраи нав 
Маълумоти мухтасар рочеъ ба забонҳои  ин давра. Таснифоти 

диалектологии онхо: гурухи гарбй: точикй, форсй, дарӣ, тотй, толишй, 

курдй, лурй, гелонй, мозандаронй, балучй, ормурй, порочй; гурухи 

шаркй: пашту (афгонй), осетинй, ягнобй; гурухи забонҳои  помирй. 

Забонҳои  зиндаи дорои хат ва бехат. Забони давлатй ва миллй будани 

кисме аз онхо ва аз ин «неъмат» махрум будани кисми дигар.  
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Адабиѐт: 
1. Согдийский сборник. И.И. Крачковского, А. Фреймана. 

Ленинград, 1934.  

2. Хамдамов Ж. Узбек тили тарихи (II-кисм). Самарканд, 2003. 

3. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

 

Шаклгирии забони дарӣ. 

Ривочу равнақ ва мавқеи забони дарӣ дар давраи Сомониѐн. 

Васеъ гардидани доираи истеъмоли он. Ба дарачаи забони давлатй 

расидани забони дарӣ. Ташаккули  забони дарӣ дар Мовароуннаҳру 

Хуросон. Ба камоли авч расидани забони дарӣ дар давраи Сомониѐн.  

Сабаби унсурҳои забонҳои гуногунро иқтибос намудани забони дарӣ. 

Намунаҳои фарҳангии забони дарӣ. Мутобиқати сохти морфологии 

забони дарӣ бо сохти морфологии забони адабии ҳозираи точик. 

Маълумот дар бораи ҳиссаҳои номии нутқ. Синтаксиси забони дарӣ. 

Мубтадо. Ифодаи муносибатҳои мубтадо ва пуркунанда дар забони 

дарӣ.  Муайянкунанда ва ифодаи он.   

Адабиѐт: 
1. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

2. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии точик. Душанбе, 1975. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб, ч.II Забоншиносй. Душанбе, 1980. 

4. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. 

Душанбе-1959  

5. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006. 

 

Давраҳои ташаккул ва инкишофи забони дарӣ 
Маълумот доир ба масъалаҳои пайдоиши забони адабии точик. 

Чорй шудани хату алифбои  забони арабй дар Мовароуннаҳр ва 

Хуросон. Давраи аввали инкишофи забони адабии точик. Ташаккули 

забони адабии точик дар асрҳои 1Х-Х. Ба давраҳо ва марҳилаҳо чудо 

кардани таърихи забони адабй. Хусусиятҳои хоси забони адабии 

точик  дар аҳди давлати мутамаркази  Сомониѐн. Хусусиятҳои асосии 

забони назм дар асри Х. Ёдгориҳои хаттии асри Х ва мазмуну 

мундаричаи онҳо. Забони «Шоҳнома»и Абỹмансурй.  Хусусиятҳои 

луғавии «Ҳудуд-ул-олам». Тафовутҳои  семантикии калимаҳо дар 

забони адабии асри Х. 

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

3. Оранский И.М. Выдиние в иранскую филологию – Москва: Наук, 1980; 

4. Оранский И.М. Иранские языки – Москва, 1965. 

5. Т.Зеҳнй. Аз таърихи лексикаи забони точикй. Душанбе – 1987. 
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Хусусиятҳои лексикӣ ва грамматикии забони осори 

хаттии асрҳои IX-X       
Хусусиятҳои лексикии забони адабии точик дар асри Х. Таркиби 

луғавии забони адабии точик дар асрҳои IX-X ва мавқеи калимаҳои 

иқтибосй. «Луғати фурс»-и Асадии Тỹсй ва аҳамияти он. Хусусиятҳои 

грамматикии забони адабии точик дар асрҳои IX-X. Вазифаи 

грамматикии исм, сифат, шумора ва чонишин. Феъл ва хусусиятҳои 

грамматикии он дар забони адабии асри Х. Калимасозии зарф дар 

забони  адабй. Ҳиссаҳои ѐридиҳандаи нутқ ва вазифаҳои грамматикии 

онҳо дар осори адибони асрҳои 1Х-Х. 

Адабиѐт: 
1. Вохидов А. Фархангнигории точику форс. Самарканд, 2006. 

2. Т. Зехнй. Аз таърихи лексикаи забони точикй. Душанбе, Дониш, 

1987; 

3. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

4. Ашъори хамасрони Рудакй. Душанбе – 1958; 

5. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 
 

Рўдакӣ - асосгузори  забони адабии точик 
Осори Рỹдакй ҳамчун сарчашмаи ташаккули забони адабии 

точик. Рỹдакй ва хизматҳои шоѐни ỹ дар ташаккули  забони адабии 

точик. Унсурҳои нутқи гуфтугỹй дар ашъори Рỹдакй. Мавқеи 

калимаҳои иқтибосй дар ашъори шоир. Ибораҳои рехта ва таъбирҳои 

мачозй дар шеърҳои ỹ. Забон ва услуби ашъори Рỹдакй аз  дидгоҳи 

олимон. 

Адабиѐт: 
1. Вохидов А. Фархангнигории точику форс. Самарканд, 2006. 

2. Т.Зехнй. Аз таърихи лексикаи забони точикй. Душанбе, Дониш, 

1987. 

3. Ашъори хамасрони Рудакй. Душанбе – 1958. 

4. К.Мухторй.Хусусиятҳои луѓавию услубии ашъори Рӯдакӣ. 

Душанбе, 2006. 

5. А. Бухоризода. Саргузашти калимахо. Душанбе, Дониш – 2005; 

6. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

 

Мавқеи Фирдавсӣ дар инкишофи забони адабии точик 
Мавқеи Фирдавсй дар таърихи забони   адабии точик. Шоҳнома 

намунаи дурахшони ѐдгории хаттии асри Х. Корбасти вожаҳо дар 

«Шоҳнома»-и Фирдавсй. Мавқеи синонимҳо, таркибҳои феълй, 

калимаҳои гуфтугỹй-халқй, ибораҳои рехта, зарбулмасалҳои халқй ва 

хусусиятҳои онҳо дар  «Шоҳнома». 

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 
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2. Фирдавсй «Шохнома» чилди I-VIII. Душанбе, Адиб, 1987. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои  мунтахаб: ҷ. II, Забоншиносй.–Душанбе, 

1980; 

4. Ѓаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

5. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии тоҷик. Душанбе, 1975. 

 

Инкишофи забони адабии точик дар асрҳои XI-XIII ва ба 

вучуд омадани асарҳои насрй   
Ба вучуд омадани насри классикй ва аҳамияти он, дар инкишофи 

забони адабии точик. «Қобуснома» ва хусусиятҳои забонии он. 

«Сафарнома» ва махсусияти он. Хусусияти луғавии онҳо. Фонди 

асосии луғави ва сохти грамматикии забони адабии точик дар асрҳои 

Х1-Х111.  

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Ҳалимов С. С.Айнй ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии точик. – 

Душанбе. Дониш, 1976. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои  мунтахаб: ҷ. II, Забоншиносй.–Душанбе, 

1980; 

4. Вохидов А. Фархангнигории точику форс. Самарканд, 2006; 

 

Забони адабии точик дар асрҳои XIII-XV ва ба вучуд 

омадани насри содда ва мураккаб     
Мавқеи забони адабии  точик дар асарҳои Х111-ХУ. Забон ва 

услуби асарҳои насрии ин давра. Забони «Чомеъ-ул-ҳикоѐт»-и 

Муҳаммад Авфии Бухорой. Хусусияти луғавии  «Гулистон»-и Саъдии 

Шерозй ва аҳамияти он. Хусусиятҳои забони асарҳои асри ХУ. 

Аҳамияти асарҳои ин давра (асрҳои Х111-ХУ) дар пешрафти забони 

адабии точик.  

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии тоҷик. Душанбе, 1975. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб, ч.II Забоншиносй. Душанбе, 1980. 

4. Чахонбинй ва махорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

5. Ѓаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе,1995; 

6. Саъдй Шерозй. «Гулистон». Душанбе 1981. 

 

Забони адабии точик дар асрҳои XVI  ва XIX 
Забони адабии точик дар асрҳои ХVI-ХVIII. Хусусияти луғавии 

асарҳои ин давра. Махсусияти ба худ хоси забони «Бадоеъ-ул-

вақоеъ»-и Зайниддин Муҳаммад Восифй.  
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Адабиѐт: 
1. Ҷахонбинй ва махорат. Душанбе, Ирфон – 1966; 

2. Ғаффоров Р.Хошимов С.Камолиддинов Б. Услубшиносй. Душанбе, 

- 1995 

3. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии точик. 

Сталинобод-1959 

4.  Воҳидов А. Фарҳангнигории точику форс. Самарқанд – 2006; 

 

Забони назм дар охири асри ХIХ 
Афзоиши майли наздикшавй ба забони зинда дар назми асри ХIХ. Тањлили 

забон ва услуби назми адибони маорифпарвар: Шоњин, Савдо, Њайрат. 

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006 

2. Чахонбинй ва махорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

3. Ғаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф – 1995; 

4. Маъсумй Н.Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. 

Душанбе, 1959; 

5. Воҳидов А. Фарҳангнигории точику форс. Самарқанд – 2006; 

 

Вазъияти забони адабии точик дар ибтидои асри ХХ 
Шароити зиндагй ва таърихии Осиѐи Миѐна дар асри ХХ. 

Ғалабаи  равияи содданависй бар равияи душворнависии анъанавй.   

«Тўҳфаи аҳли Бухоро» -и Мирзо Сирочи Ҳаким ва «Тазҳиб-ус-

сибѐн  - С.Айнй.  
Адабиѐт: 
1. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. Душанбе, Дониш – 1988. 

2. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф – 1995. 

3. Маъсумй Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. Душанбе, 1966; 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

 

Забони асарҳои Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ. 
Адибони маорифпарвар ва хизматҳои онҳо дар инкишофи забони 

точикй.  Аҳмади Дониш ва мавқеи ỹ дар инкишофи забони адабии 

точик. Хусусиятҳои забонии  асарҳои ибтидои асри ХХ. 

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. Душанбе, Дониш – 1988. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф – 1995. 

4. Маъсумӣ Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. Душанбе, Ирфон – 

1966; 
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Забони асарҳои Аҳмади Дониш 
Забон ва тарзи баѐни адабиѐти охири асри ХIХ ва ибтидои асри 

ХХ. Мавқеи калимаҳои гуфтугỹй-халқй дар асарҳои Аҳмади Дониш 

ва аҳамияти онҳо. Истифодаи калимаҳои туркй-ỹзбекй дар осори  

Аҳмади Дониш ва сабабҳои ичтимоӣ ва таърихии он. Иқтибоси 

калимаҳои русй-интернатсионалй дар осори Аҳмади Дониш ва 

зарурати он.  Хусусиятҳои грамматикии забони осори Аҳмади Дониш. 

Хусусияти номуайянй дар байни забони адабии пешина ва ҳозираи 

точик. 

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. Душанбе, Дониш – 1988. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф – 1995. 

4. Маъсумй Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. Душанбе, Ирфон – 1966. 

 

Забони адабии тоҷик ва Садриддин Айнӣ 
Садриддин Айнй ва матбуоти точик дар солҳои 20-30. Мавқеи 

матбуоти даврй дар ҳаѐти сиѐсй, адабй ва чамъиятии халқи точик. 

Забон ва услуби матбуоти даврй ва мавқеи он дар солҳои 20. 

Хизматҳои бузурги устод Айнй дар инкишофи забони адабии  точик. 

Садриддин Айнй ва забони халқй. Гуфтаҳои устод Айнй оиди 

матбуоти даврй ва забони халқ.   

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Рауфов Х. С. Айнй ва инкишофи лексикаи забони адабии точик. 

Душанбе,  1978; 

3. С. Айнй. Намунаи адабиѐти точик. Москва, 1986. 

4. Ҳалимов С. Садриддин Айнй ва баъзе масъалаҳои инкишофи 

забони адабй. Душанбе 1976; 

5. А. Бухоризода. Саргузашти калимањо. Душанбе, 2005; 

 

Нақшаи тақвимии  мавзўъҳои назарӣ аз фанни  

«Таърихи забони тоҷикӣ» 
№ Номгỹи мавзỹъҳо соа

т 

муддати 

иҷро 

аломати  

ичро 

эзоҳ 

1 Давраи миѐнаи забонҳои эронй  

ва инкишофи забон 

2    

2 Хусусиятҳои морфологии забони 

порсии миѐна 

2    

3 Маълумот дар бораи забони 

парфиѐнӣ 

2    

4 Забони саккоии хўтанӣ 2    

5 Маълумот дар бораи забони суғдӣ 2    
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6 Маълумот дар бораи забонҳои 

бохтарй ва хоразмӣ 

2    

7 Забонҳои эронии давраи нав 2    

8 Шаклгирии забони дарӣ. 2    

9 Давраҳои ташаккул ва инкишофи 

забони дарӣ. 

2    

10 Хусусиятҳои лексикӣ ва 

грамматикии забони осори хаттии 

асрҳои IX-X       

2    

11 Рўдакӣ - асосгузори  забони 

адабии тоҷик 

2    

12 Мавқеи Фирдавсӣ дар инкишофи 

забони адабии тоҷик 

2    

13 Инкишофи забони адабии тоҷик 

дар асрҳои XI-XIII ва ба вуҷуд 

омадани асарҳои насрӣ   

2    

14 Забони адабии тоҷик дар асрҳои 

XIII-XV ва ба вуҷуд омадани 

насри содда ва мураккаб     

2    

15 Забони адабии тоҷик дар асрҳои 

XVI  ва XIX 

2    

16 Забони назм дар охири асри ХIХ 2    

17 Вазъияти забони адабии тоҷик 

дар ибтидои асри ХХ 

2    

18 Забони асарҳои Қорӣ 

Раҳматуллоҳи Возеҳ. 

2    

19 Забони асарҳои Аҳмади Дониш 2    

20 Забони адабии тоҷик ва 

Садриддин Айнӣ 

2    

Ҷамъ:  40 соат 

 

Мазмуни мавзўъҳои машғулоти амалӣ ва семинарӣ 
Дар машғулотҳои амалӣ дониши назарии бакалаврҳо дар амал  ба 

воситаи  мисолҳо ва адабиѐти бадеӣ, фарҳангҳо мустаҳкам карда 

мешавад. Талабагон  бо захираи  бои забони модарӣ  ва инкишофи 

тадриҷии он, сохти грамматикии он шинос мешаванд. Даврањои 

таърихи тараќќиѐти забонро дар амал меомўзанд.  

Донишчўѐн дар машғулоти амалй бо роҳбарии устодон дониши 

назарии худро дар амал месанчанд, яъне малакаю маҳорати худро 

зимни баѐн ва ҳаллу фасли таърихи забони тоҷикӣ зина ба зина 

дониши назарии худро дар амал тадбиқ менамоянд. Самти асосии 
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чараѐни таълими дарсҳои амалй ба он нигаронида шудааст, ки дар 

рафти машғулотҳо донишчўѐн хусусиятҳои воҳидҳои фразеологии 

забонро чуқур аз худ намуда, дар бораи қонунияти инкишофи 

масъалаҳои фразеология маълумоти саҳеҳ пайдо кунанд. Ба 

донишчўѐн барои азхудкунии мавзўоти машғулоти амалй аз чониби 

устодони кафедра васоити таълимии услубӣ, материалҳои ҷудогона, 

пешниҳод карда мешавад. Ягонагӣ ва пайвастагии доимии илми 

назарй- дониши назарй ва  амалиѐт шарти аввалиндарачаи 

донишандўзӣ, вусъати ҷаҳонбинӣ, заковат ва равнақи камолоти 

маънавй аст. 

 Дар ҷараѐни гузаштани машғулоти семинарӣ ба донишҷўѐн ѐд 

додани тарзи таҳлили матнҳо ва махсусан роҳҳои муайян кардани 

воҳидҳои фразеологӣ ҳангоми таҳлили  асари бадей маҳаки асосй 

мебошад. Дар ҳамин замина мавзўоти машғулоти семинарй барои 

шаклгирии фаъолияти мустақилонаи толибилмон ва барои инкишофи 

малакаи корҳои илмй пеш пурдани онҳо кўмак мерасонад. Мавзўъҳои 

машғулоти амалӣ ва семинарй аз рўи фанни мазкур дар қарори зайл 

аст: 

 

Машғулоти амалии 1 

Мавзўъ: Фонетикаи забони порсии миѐна 

Адабиѐт: 

1. Афсахов А. Каххоров  Х. Хат  ва пайдоиши  он. Душанбе 

«Маориф» 1994, 50 саҳ. 

2. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983. 168 сах 

3. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ. 

 

Машғулоти амалии 2 

Мавзўъ: Ҳиссаҳои номии нутқ дар забони порсии миѐна 

Адабиѐт: 

1. Оранский И. М. Иранские языки. Москва, 1963, 204 саҳ. 

2. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. Москва, Наука, 

1980, 388 саҳ. 

3. Узбекистон  Тарихи энциклопедия. Тошкент, 1997, 655саҳ. 

4. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи II кисм, Самарканд-2003, 168 

саҳ. 

5. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006. 

 

Машғулоти амалии 3 

Мавзўъ: Хусусиятҳои синтаксисии забони порсии миѐна 

Адабиѐт: 

1. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983. 168 сах 
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2. Оранский И. М. Иранские языки. Москва, 1963, 204 саҳ. 

3.  Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. Москва, Наука, 

1980, 388 саҳ. 

4. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи II кисм, Самарканд-2003 

5. Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форси миѐна. Душанбе, 

2001. 

6. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 4 

Мавзўъ: Таҳлили матнҳои катибаҳои давраи миѐна 

Адабиѐт: 

1. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983. 168 сах 

2. Оранский И. М. Иранские языки. Москва, 1963, 204 саҳ. 

3. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. Москва, 

Наука, 1980, 388 саҳ. 

4. Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форси миѐна. Душанбе, 

2001. 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 5 

Мавзўъ: Дараҷаи тадқиқи забони хоразмӣ 

Адабиѐт: 

1. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. 

Душанбе, 1983. 168 сах 

2. Оранский И. М. Иранские языки. Москва, 1963, 204 саҳ. 

3. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. Москва, 

Наука, 1980, 388 саҳ. 

4. Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форси миѐна. Душанбе, 

2001. 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 6 

Мавзўъ: Хусусияти лексикии забони асрҳои IX-X 

Адабиѐт: 

1. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии точик. Душанбе, 1975. 

2. Ашъори хамасрони Рудакй. Нашриѐти Давлатии Точикистон. 

Сталинобод – 1958. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб, ч.II Забоншиносй. Душанбе, 1980. 

4. Воҳидов А. Фарҳангнигории точику форс. Самарканд, 2006. 

5. Истамова М. Таърифи забони адабии точик. – Самарқанд, 

нашриѐти ДДС, 2006.- 128саҳ.   
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Машғулоти амалии 7 

Мавзўъ: Хусусиятҳои морфологй  ва синтаксисии забони дарӣ  

Адабиѐт: 

1. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб: чилди II, Забоншиносй. – Душанбе, 

Ирфон, 1980. 

2. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

3. Ашъори ҳамасрони Рудакй. Нашриѐти Давлатии Точикистон. 

Сталинобод – 1958. 

4. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи II кисм, Самарканд-2003, 168 

саҳ. 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 8 

Мавзўъ: Хизматҳои Рўдакӣ  дар ташаккули забони адабии  точик 

Адабиѐт: 

1. К. Мухторй. Хусусиятҳои лугавию услубии ашъори Рӯдакӣ. 

Душанбе, 2006. 

2. Т. Зеҳнй. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. Душанбе, Дониш, 

1987. 

3. Ашъори хамасрони Рӯдакӣ. Нашриѐти Давлатии Точикистон. 

Сталинобод – 1958. 

4. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

5. А. Бухоризода. Саргузашти калимаҳо. Душанбе, Дониш – 2005.    

 

Машғулоти амалии 9 

Мавзўъ: Хусусияти лексикии «Шоҳнома»-и Фирдавсй 

Адабиѐт: 

1. Фирдавсй «Шоҳнома» чилди I-VIII. Душанбе, Адиб, 1987. 

2. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб: чилди II, Забоншиносй. – Душанбе, 

Ирфон, 1980. 

3. Ғаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

4. Истамова М. Таърифи забони адабии точик. – Самарқанд,2006.-

128саҳ.  

5.  Воҳидов А. Фарҳангнинории точику форс. Самарқанд 2006. 

6. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006. 

 

Машғулоти амалии 10 

Мавзўъ: Хусусияти лексикӣ  ва грамматикии «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ 

Адабиѐт: 

1. Фирдавсй «Шоҳнома» чилди I-VIII. Душанбе, Адиб, 1987. 
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2. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб: чилди II, Забоншиносй. – 

Душанбе, Ирфон, 1980. 

3. Ғаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

4. Истамова М. Таърифи забони адабии точик. – Самарқанд,2006.-

128саҳ.  

5. Воҳидов А. Фарҳангнинории точику форс. Самарқанд 2006. 

6. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006. 

 

Машғулоти амалии 11 

Мавзўъ: Таҳлили лингвистии «Гулистон» 

Адабиѐт: 

1. Н.Маъсумӣ. Асарҳои мунтахаб. ч. II. Забоншиносй Душанбе. 1990 

2. С.Ҳалимов. Таърифи забони адабии точик. Душанбе. 1975  

3. Ғаффоров Р. Ҳалимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

4. Чаҳонбинй ва маҳорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

5. Ҳалимов С. Таърихи забони адабии точик. Душанбе, 1975. 

 

Машғулоти амалии 12 

Мавзўъ: Забон ва услуби шоирони маорифпарвар 

Адабиѐт: 

1. Сабзаев  

2. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф - 1995. 

3. Чаҳонбинй ва маҳорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

4. Истамова М. Таърифи забони адабии точик. – Самарқанд, 

нашриѐти ДДС, 2006.-128саҳ. 

5. С.Айнй. Намунаи адабиѐти точик. Москва 1986. 

 

Машғулоти амалии 13 

Мавзўъ: Махсусияти ба худ хоси забони «Бадоеъ-ул вақоеъ»-и 

Восифӣ 

Адабиѐт: 

1. Восифй. Бадоеъ-ул вақоеъ. – Душанбе, 1956 

2. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф - 1995. 

3. Чаҳонбинй ва маҳорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

4. Истамова М. Таърифи забони адабии точик. – Самарқанд, 

нашриѐти ДДС, 2006.-128саҳ. 

5. С.Айнй. Намунаи адабиѐти точик. Москва 1986. 

 

Машғулоти амалии 14 

Мавзўъ: Таҳлили забони асарҳои Аҳмади Дониш  
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Адабиѐт: 

1. Аҳмади Дониш.  «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. Душанбе, 

Дониш – 1988. 

2. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф - 1995. 

3. Маъсумй Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. – Душанбе: Ирфон, 

1966 

4. Мухторов З.  Таърихи забони  точикӣ – Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 15 

Мавзўъ: Хизматҳои бузурги устод Айнй  дар инкишофи забони 

адабии точик 

Адабиѐт: 

1. Рауфов Х. С. Айнй ва инкишофи лексикаи забони адабии точик. 

Душанбе, Дониш – 1978. 

2. С. Айнй. Намунаи адабиѐти точик.Москва, 1986. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. – 

Душанбе: Маориф, 1995. 

4. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии точик. 

Сталинобод-1959. 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти амалии 16 

Мавзўъ: Садриддин Айнӣ  ва забони халқӣ 

Адабиѐт: 

1. Рауфов Х. С. Айнй ва инкишофи лексикаи забони адабии точик. 

Душанбе, Дониш – 1978. 

2. С. Айнй. Намунаи адабиѐти точик.Москва, 1986. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф – 1995. 

4. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии точик. – 

Душанбе, 2013. 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикӣ.  Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Нақшаи тақвимии мавзўъҳои машғулоти амалӣ аз фанни 

Таърихи забони тоҷикӣ 

№ Номгỹи мавзỹъҳо соат муддати 

иҷро 

аломати  

ичро 

эзоҳ 

1.  Фонетикаи забони порсии миѐна  2    

2.  Ҳиссахои номии нутқ дар забони 

порсии миѐна 
2    

3.  Хусусиятҳои синтаксисии забони 

порсии миѐна 
2    

4.  Таҳлили матнҳои катибаҳои 

давраи миѐна 
2    
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5.  Дараҷаи тадқиқи забони  хоразмӣ 2    

6.  Хусусияти лексикии забони 

асрҳои IX-X  
2    

7.  Хусусиятҳои морфологӣ ва 

синтаксисии забони дарӣ 

2    

8.  Хизматҳои Рўдакӣ  дар 

ташаккули забони адабии  тоҷик 
2    

9.  Хусусияти лексикии «Шоҳнома»-

и Фирдавсӣ 

2    

10.  Таҳлили  грамматикии 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 
2    

11.  Таҳлили лингвистии  «Гулистон» 2    

12.  Забон ва услуби шоирони 

маорифпарвар 
2    

13.  Махсусияти ба худ хоси забони 

«Бадоеъ-ул вақоеъ»-и Восифӣ  
2    

14.  Таҳлили забони асарҳои Аҳмади 

Дониш 
2    

15.  Хизматҳои бузурги устод Айнй  

дар инкишофи забони адабии 

тоҷик 

2    

16.  Садриддин Айнй ва забони халқӣ.  2    

Ҷамъ:  32 соат 

 

Машғулоти семинарии 1 

Мавзўъ: «Катибаи Ариярамна – табақи тилло» 

Адабиѐт: 

1. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи I,II қисм, Самарканд-2003,168 саҳ. 

2. Узбекистон  Тарихи энциклопедия. Тошкент, 1997, 655саҳ. 

3. Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, дрвнаяя и средневековая история. 

Душанбе: Ирфон, 1989, 382 саҳ. 

4. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. Душанбе, 

1983. 168 сах 

5. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ. 

 

Машғулоти семинарии 2 

Мавзўъ: Муҳокима  ва  таҳлили  матни 

«Хрестоматияи  забони  паҳлавӣ»-и  Ардашер  Каримов  

Адабиѐт: 

1. Каримов А. Хрестоматияи забони пахлавй, Душанбе, 1978, 146 саҳ. 

2. Каримов А. Таҳлил и лексикй грамматики матнҳои точикии кадим. 

Душанбе, 1986, 100 саҳ. 

3. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи I,II кисм, Самарканд-2003,  
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Машғулоти семинарии 3 

Мавзўъ: Маълумот оиди «Корномаки Ардашери 

Бобакон» 

Адабиѐт: 
1. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. Душанбе, 

1983. 168 сах 

2. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ. 

3. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи I,II кисм, Самарканд-2003,168 саҳ. 

4. Узбекистон  Тарихи энциклопедия. Тошкент, 1997, 655саҳ. 

5. Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, дрвнаяя и средневековая история. 

Душанбе: Ирфон, 1989, 382 саҳ. 

 

Машғулоти семинарии 4 

Мавзўъ: Таҳлили лексикй ва грамматикии  ҷумлаҳо дар  достони 

«Дарахти ассурик ва буз» 

Адабиѐт: 

1. Герценгберг Д. Г. Додихудоев Р. Х. Таърихи забони точикй. Душанбе, 

1983. 168 сах 

2. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ. 

3. Ҳамдамов Ж. Узбек тили таърихи I,II кисм, Самарканд-2003, 168 с. 

4. Узбекистон  Тарихи энциклопедия. Тошкент, 1997, 655саҳ. 

5. Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, дрвнаяя и средневековая история. 

Душанбе: Ирфон, 1989, 382 саҳ. 

 

Машғулоти семинарии 5 

Мавзўъ: Муҳокима ва таҳлили повести «Деваштич» 

Адабиѐт: 

1. Мешкерис В. Сокдийская терракота-Душанбе: Дониш, 1989;  

2. Каримов А. Таҳлили лексикй – грамматикии матнҳои  точикии кадим. 

Душанбе, 1986. 

3. Ҳамдамов Ж. Ўзбек тили тарихи (I-II-кисм). Самарқанд, 2003. 

4. Мухторов З.  Таърихи забони  точикй, Душанбе, 2003, 150 саҳ 

 

Машғулоти семинарии 6 

Мавзўъ: Пайдоиши забони бохтарӣ 

Адабиѐт: 

1. Ҳамдамов Ж. Узбек тили тарихи (I-II-кисм). Самарқанд, 2003. 

2. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикй. Душанбе, «Хумо», 2003. 
3. Сиѐев Б. Таърихи чонишинхои забони точикй. «Ирфон», Душанбе, 

1972, 126 саҳ. 

4. Каримов А. Тахлили лексикй – грамматикии матнҳои  тоҷикии кадим. 

Душанбе, 1986. 

 

Машғулоти семинарии 7 
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Мавзўъ: Осори хаттии забони хоразмй. 

Адабиѐт: 

1. Каримов А. Тахлили лексикй – грамматикии матнҳои  точикии кадим. 

Душанбе, 1986. 

2. Ҳамдамов Ж. Узбек тили тарихи (I-II-кисм). Самарқанд, 2003. 

3. Сиѐев Б. Очерки таърихии феълҳои  забони точикй, «Ирфон», 

Душанбе 1978. 

4. Сиѐев Б. Таърихи ҷонишинхои забони тоҷикӣ. «Ирфон», Душанбе, 

1972, 126 саҳ. 

Машғулоти семинарии 8 

Мавзўъ: Муҳокима ва фикру мулоҳизаҳо дар атрофи  китоби 

Қутбиддин Мухторй    

«Хусусиятҳои луғавию услубии ашъори Рӯдакӣ» 

Адабиѐт: 

1. К. Мухторй. Хусусиятҳои лугавию услубии ашъори Рўдакӣ. Душанбе, 

2006. 

2. Т. Зеҳнй. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикй. Душанбе, Дониш, 1987. 

3. Ашъори хамасрони Рӯдакӣ. Нашриѐти Давлатии Точикистон. 

Сталинобод – 1958. 

 

Машғулоти семинарии 9 

Мавзўъ: Осори Рỹдакй ҳамчун сарчашмаи ташаккули забони 

адабии точик. 

1. К. Мухторй. Хусусиятҳои лугавию услубии ашъори Рўдакӣ. Душанбе, 

2006. 

2. Т. Зеҳнй. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикй. Душанбе, Дониш, 1987. 

3. Ашъори хамасрони Рӯдакӣ. Нашриѐти Давлатии Точикистон. 

Сталинобод – 1958. 

 

Машғулоти семинарии 10 

Мавзўъ: «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ  ва хусусиятҳои  

забонии он. 

Адабиѐт: 

1. Фирдавсй «Шоҳнома» чилди I-VIII. Душанбе, Адиб, 1987. 

2. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб: чилди II, Забоншиносй. – Душанбе, 

Ирфон, 1980. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. Душанбе, 

Маориф, 1995. 

 

Машғулоти семинарии 11 

Мавзўъ: Забони «Бўстон»-и Саъдии Шерозӣ 

Адабиѐт: 

1. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе: Маориф, 1995. 
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2. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб: ҷилди II, Забоншиносӣ. – Душанбе, 

Ирфон, 1980. 

3. Саъдй Шерозй. Гулистон. Душанбе, 1991. 

 

Машғулоти семинарии 12 

Мавзўъ: Хусусияти луғавии  «Гулистон»-и Саъдии Шерозй» 

Адабиѐт: 

1. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. Душанбе, 

Маориф - 1995. 

2. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб: чилди II, Забоншиносй. – Душанбе, 

Ирфон, 1980. 

3. Саъдй Шерозй. Гулистон. Душанбе, 1991. 

 

Машғулоти семинарии 13 

Мавзўъ: Забон ва услуби шоирони маорифпарвар 

Адабиѐт: 

1. Рауфов Х. С. Айнӣ ва инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик. -  

Душанбе: Дониш, 1978. 

2. С. Айнӣ. Намунаи адабиѐти тоҷик. - Москва, 1986. 

3. Ҳалимов С. Садриддин Айнй ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони 

адабӣ. -  Душанбе, 1976. 

4. А. Бухоризода. Саргузашти калимаҳо. – Душанбе: Дониш, 2005.  

 

Машғулоти семинарии 14 

Мавзўъ: Забон ва услуби матбуоти даврй ва мавқеи он дар 

солҳои 20 

Адабиѐт: 

1. Рауфов Х. С. Айнӣ ва инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик. – 

Душанбе: Дониш,  1978. 

2. С. Айнӣ. Намунаи адабиѐти тоҷик. - Москва, 1986. 

3. Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони 

адабӣ. - Душанбе 1976. 

4. А. Бухоризода. Саргузашти калимаҳо. – Душанбе: Дониш, 2005. 

 

Машғулоти семинарии 15 

Мавзўъ: Садриддин Айнй  ва забони адабии  имрўзаи тоҷик 
Адабиѐт: 

1. Рауфов Х. С. Айнй ва инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик. -  

Душанбе: Дониш, 1978. 

2. С. Айнӣ. Намунаи адабиѐти тоҷик. - Москва, 1986. 

3. Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони 

адабӣ. - Душанбе 1976. 

4. А. Бухоризода. Саргузашти калимаҳо.  – Душанбе: Дониш, 2005. 
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Нақшаи тақвимии машғулотҳои семинарӣ аз фанни 

Таърихи забони тоҷикӣ 

№ Номгỹи мавзỹъҳо Соат муддати 

иҷро 

аломати  

ичро 

эзоҳ 

1 «Катибаи Ариярамна – табақи 

тилло». Таҳлили лексикй ва 

грамматикии чумлаҳои ин матн. 

2    

2 Муҳокима  ва  таҳлили  матни 

«Хрестоматияи  забони  паҳлавй»-и  

А.  Каримов. 

2    

3 Маълумот оиди «Корномаки 

Ардашери Бобакон». Таҳлили 

лексикй ва грамматикии ҷумлаҳои 

ин матн.  

2    

4 Таҳлили лексикӣ ва грамматикии 

ҷумлаҳои дар достони «Дарахти 

Ассурик ва буз».  

2    

5 Муҳокима ва таҳлили повести 

«Деваштич».  
2    

6 Пайдоиши забони бохтарӣ     2    

7 Осори хаттии забони хоразмӣ.  2    

8 Муҳокима ва фикру мулоҳизаҳо дар 

атрофи  китоби Қутбиддин Мухторӣ  

«Хусусиятҳои луғавию услубии 

ашъори Рўдакӣ» 

2    

9 Осори Рỹдакӣ ҳамчун сарчашмаи 

ташаккули забони адабии тоҷик. 
2    

10 Шоҳнома»-и Фирдавсӣ  ва 

хусусиятҳои забонии он. 
2    

11 Забони «Бўстон»-и Саъдии Шерозй  2    

12 Хусусияти луғавии  «Гулистон»-и 

Саъдии Шерозӣ» 
2    

13 Забон ва услуби шоирони 

маорифпарвар 
2    

14 Забон ва услуби матбуоти даврй ва 

мавқеи он дар солҳои 20 
2    

15 Садриддин Айнӣ  ва забони адабии 

имрўзаи тоҷик 
2    

Ҷамъ:  30соат 

Тарзи ташкили корҳои мустақилонаи толибилмон ва мазмуни 

онҳо 

Сари вақт ва пухта ичро намудани корҳои мустақилона талаботи 

чиддист, ки дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти 

донишчў муайян мегардад. Устод аз сифати ичрои кори мустақилона 
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фаҳмида метавонад, ки толиби илм вазифаи тавсияшударо ба кадом 

дарача аз худ кардааст. Дар чараѐни ичрои кори мустақилона ба 

инобат гирифтани шаклҳои зерини кор тавсия карда мешавад. 

-дар асоси китобҳои дарсй ва васоити таълимй боб ва мавзўъҳои 

фанро аз худ кардан; 

- дар асоси материалҳои иловагии пешниҳодшуда қисматҳои 

маърўзаро аз худ намудан; 

- аз рўи адабиѐти махсус дар болои қисмат ва мавзўоти фан кор 

кардан; 

- аз услуби таълиму тадриси фаъол ва проблемавй истифода 

бурдан; 

- ташкил намудани дарсҳои экскурсионй ба хонамузейҳои аибон; 

- сохтани картотекаҳо аз рўи адабиѐтҳои мавчуда.  

Яке аз талаботи муҳимтарини «Дастури миллии тайѐр кардани 

кадрҳо» дар баробари ташаккул ва такмили дониши назарию амалии 

мутахассисон, аз рўи тахассуси худ  инкишоф додани фаолияти 

мустақилонаи толибилмон, дониш ва малакаи онҳро тадриҷан такмил 

додан, оиди соҳаи худ вазъиятҳои муаммоиро дуруст ҳаллу фасл 

намудан, бобати падидаҳои гуногун қарор қабул карда тавонистан ва 

ҳукм баровардан, малакаи  таҳлили ҳолат ва ѐ ҳодиса, дар шароити 

имрўзаи бозоргонӣ ва тағъиротҳои замон бо тезӣ мусоидат намудан,  

ба ҳар як масъала ба таври эҷодӣ муносибат карда тавонистанро бояд 

шакл гиронд. Бо як сухан моҳияти асосии корҳои мустақилона ба 

фаолияти эҷодиву ташаккули шахсияти онҳо равона карда шудааст.  

Аз ҷониби дигар дар шароити тезии сурати тараққиѐт ва 

пешравии ҷамъияту замон тамоми маълумотҳо ва донишҳоро оиди ин 

ѐ он масъала дар ҷараѐни машғулотҳои дарс ва ѐ маърўза ба 

толибилмон расонидан аз имкон берун аст.  

Мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо собит мекунанад, ки донишҷў дар 

асоси мунтазам машғул шудан ва ба тарзи мустақилона фаолият 

кардан дониши амиқу чуқур мегирад. Дар асоси машғулотҳои 

мустақилона ва ѐ корҳои мустақилона дониши назарии донишҷў, 

малакаву маҳорат ва таҷрибаҳои ў  мустаҳкамтар, пурратар ва 

комилтар мегардад, қобилияти ба тарзи мустақилона кор бурдани ў 

ташаккул меѐбад.  

Бинобар ҳамин ба тарзи мустақил ва беиштироки муаллим 

омўхтани дарс дар шахси толибилм бояд такмил дода шавад. Дар ин 

ҷараѐн ҳам аз услубҳои замонавӣ ва нав ва ҳам аз тамоюлоти 

анъанавӣ-таърихӣ бояд андозаҳо бардошт. Аз ин лиҳоз яке аз 

вазифаҳои муҳимтарин дар донишгоҳ ва дар ситемаи таълими олӣ ба 

роҳ мондани фаолияти мустақилонаи донишҷўѐн ва имкониятҳои 

заруриро барои онҳо фароҳам овардан аст. Инчунин ҷараѐни таълими 

имрўза тақозо менамояд, ки дар баробари омўхтани донишҷўѐн дар 

шахси онҳо худомўзиро низ такмил дод. Роҳҳои донишомўзиро ва 
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заруратҳои табииву объективии омўхтани илму фанро нишон дод. Аз 

ин ҷиҳат дар маркази диққати ҳар як муаллими фан бояд ба донишҷў 

додани дастуруламалҳо, маслиҳатҳои услубӣ, раҳнамун кардани онҳо 

ба донишомўзӣ қарор гирад.  

Кори мустақилона кор ва ѐ лоиҳаи ба нақша гирифташудаест, ки 

дар асоси он донишҷў супоришоти кафедра (муаллим) -ро дар асоси 

донишу маҳорату малакаи худ, бе иштироки муаллим ҳаллу фасл 

менамояд ва дар асоси он хулосаҳои мантиқиву илмии хешро баѐн 

месозад.  

Вазифаҳои асосии кори мустақилона: 

 вусъат додани дониш ва амиқ гардондан онҳо; 

 ташккули фаъолияти эҷодии донишҷў; 

 фаро гирифтани услубҳои таълимгирӣ; 

 фаҳмиш ва тафаккури мантиқиро инкишоф додан. 

Мазмун ва ҳаҷми корҳои мустақилонаи толибилмон. 
Т Мавзўи корҳои мустақилона Супоришот муддати 

иҷро 

ҳаҷми 

кор 

1 Катибаҳои муҳимтарини давраи 

миѐна 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

1,2 

ҳафта 

6 

2  «Деваштич» ва аҳамияти он дар 

таърихи забони тоҷикӣ 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

2,3 

  ҳафта 

8 

3 Системаи фонетикӣ ва сохтори 

грамматикии забони бохтарй 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

3,4  

ҳафта 

8 

4 Таркиби луғавии забони адабии  

асрҳои IX-X ва ҷилоҳои 

семантикии он 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

5,6    

ҳафта 

10 

5 Хусусиятҳои луғавии ашъори  

Рӯдакӣ 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

7,8  ҳафта 8 

6  Таҳлили хусусиятҳои забонии 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

иҷрои вазифа 9,10  

ҳафта 

8 

7 «Қобуснома» ва хусусияти 

забонии он 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

11,12  

ҳафта 

8 

8 Хусусияти луғавии «Гулистон»-и 

Саъдии Шерозй 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

13,14  

ҳафта 

8 

9 Забони «Бадоеъ-ул вақоеъ»-и 

Восифӣ 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

14, 15  

ҳафта 

8 

10 Забони «Наводир-ул вақоеъ»-и 

Аҳмади Дониш 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

15,16  

ҳафта 

8 

11 Хизматҳои бузурги устод Айнӣ 

дар инкишофи забони адабии 

тоҷик 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

17 ҳафта 10 

Ҷамъ: 90 соат  

 

Воситаҳои дидактикӣ 

Дар ҷараѐни таълими фанни мазкур истифодаи воситаҳои ахбори замонавӣ ва 

технологияи нави педагогӣ тақозо карда мешавад. Таълими фанни мазкур 

тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва таҷрибаҳои нави дар соҳаи таълим мавҷуда, 

аз қабили саволу ҷавоб бо усули тест, муқоиса намудани хусусиятҳои забонии 
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давраҳои мухталифи эронӣ, ѐдрас намудани лаҳзаҳо аз воқеаҳои таърихӣ, 

намоишномаҳо, истифодаи воситаҳои техникӣ, аз қабили видео ва аудиотехника, 

видеопроекторҳо, таҷҳизоти аудио ва видео, компютер ва мултимедияҳо, ба 

воситаи методҳои наву ноанъанавӣ, усулҳои интерфаъол ва ғайраҳо амалӣ 

мегардад.  

Тавсияҳо дар бораи ташкили ҷараѐни таълим ва гузаронидани он 

Таълими фанни мазкур тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва 

таҷрибаҳои нави дар соҳаи таълим мавуда, аз қабили саволу ҷавоб бо 

усули тест, муқоиса намудани асарҳо ва ѐ симоҳои ҷудогона бо 

асарҳо ва ѐ нақшҳои ба донишҷўѐн аз таърихи забони тоҷикӣ шинос; 

ѐдрас намудани лаҳзаҳо аз филмҳо, намоишномаҳо, ташкили дарсҳои 

экскурсионӣ ба музейҳои таърихӣ, истифода ва намоиши нусхаҳои 

дастхатии катибаҳо, истифодаи воситаҳои техникӣ, аз қабили видео 

ва аудиотехника, вохўриҳо бо шарқшиносону эроншиносон, олимон 

ва ғайраҳо.  

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 тақдимотӣ ва 

демонстратсионӣ - электронӣ-дидактикӣ истифода мегардад. 

- дар ҷараѐни таълими фанни мазкур аз методҳои интерфаъол; аз 

қабили ҳуҷуми ақлӣ, тафаккури гурўҳӣ, пинборд, конференсия, 

мулоқот, мунозира, баҳсҳои гурўҳӣ, муҳокима тавассути материалҳои 

иллустратсионӣ 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. 

 

Мезони баҳогузории рейтингӣ ба дониши толибилмон  

аз рўи фанни «Таърихи забони тоҷикӣ» 

Аз фанни Таърихи забони тоҷикӣ тамоми ҳаҷми мавзўъҳо, 

шумораи назоратҳои ҷорӣ, марравӣ, ниҳоӣ, муддати гузаронидани 

онҳо, баллҳои максималӣ, минималӣ, меъѐрҳои баҳогузорӣ дар 

машғулоти аввал эълон карда мешавад. 

Барои муайян кардани дараҷаи дониш, савия, малака ва маҳорати 

толибилм инчунин мутобиқати он ба Стандарти давлатии таълим 

назоратҳои зерин гузаронида мешавад. 

 назорати марравӣ (НМ) - дар давоми семестр (дар асоси 

якчанд мавзўъҳои ҳамтип), поѐнии қисмат ва ѐ параграфҳои муайяни 

маводи таълимӣ барои санҷиши дониши назарии талаба ва малакаи 

амалии ў гузаронида мешавад. назорати марравӣ дар як семестр ду 
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маротиба дар шаклҳои хаттӣ, даҳонӣ, тест ва ғайраҳо дар асоси ба 

инобат гирифтани ҳаҷми умумии соатҳои фан гузаронида мешавад. 

 назорати ниҳоӣ (НН) - дар поѐни семестр барои санҷиши 

тамоми дониши назарии толибилмон, малакаву таҷрибаҳои амалии 

онҳо ташкил карда мешавад. Назорати ниҳоӣ дар асоси силсила- 

саволномаҳои такявӣ дар шакли кори хаттӣ гузаронида мешавад. 

НМ бо пешниҳод ва иштироки комиссияи аз таркиби кафедра 

ташкилкардашуда ва назорати мунтазами онҳо бояд гузаронида 

шавад. Натиҷаҳои назорати марравӣ аз ҷониби ин комиссия бекор 

карда шуданаш мумкин аст. Дар ин ҳол он бояд аз нав гузаронида 

шавад. 

Бо нишондод ва фармони ректори донишгоҳ ва раҳбарияти он, 

комисияи назорати дохилӣ тарзи гузаронидани назорати ниҳоиро 

идора мекунад ва ин ҷараѐн омўхта мешавад. Дар ҳолати вайрон 

кардани қоидаҳо ин шакли назорат аз нав гузаронида шуда, натиҷаҳои 

қаблии он бекор карда мешавад.   

Дониш, малака, маҳорат ва савияи донишҷӯ дар асоси системаи 

рейтинг аз рўи фан бо баллҳо ифода карда мешавад. Аз рўи фанни 

«Таърихи забони тоҷикӣ» дониши хонандагон дар асоси 5 баҳо 

муайян карда мешавад.  

Ҷадвали  табдили баҳои шкалаи “5”-ӣ ба тарзи баҳогузорӣ ва 

шкалаи  100 балӣ. 
Шкалаи 

баҳои “5”-ӣ 

Шкалаи 

100 балӣ 

 Шкалаи 

баҳои “5”-ӣ 

Шкалаи 

100 балӣ 

 Шкалаи 

баҳои “5”-ӣ 

Шкалаи 

100 балӣ 

5,00-4,96 100 4,30-4,26 86 3,60-3,56 72 

4,95-4,91 99 4,25-4,21 85 3,55-3,51 71 

4,90-4,86 98 4,20-4,16 84 3,50-3,46 70 

4,85-4,81 97 4,15-4,11 83 3,45-3,41 69 

4,80-4,76 96 4,10-4,06 82 3,40-3,36 68 

4,75-4,71 95 4,05-4,01 81 3,35-3,31 67 

4,70-4,66 94 4,00-3,96 80 3,30-3,26 66 

4,65-4,61 93 3,95-3,91 79 3,25-3,21 65 

4,60-4,56 92  3,90-3,86 78  3,20-3,16 64 

4,55-4,51 91  3,85-3,81 77  3,15-3,11 63 

4,50,4,46 90  3,80-3,76 76  3,10-3,06 62 

4,45-4,41 89  3,75-3,71 75  3,05-3,01 61 

4,40-4,36 88  3,70-3,66 74  3,00 60 

4,35-4,31 87  3,65-3,61 73  Аз 3,00 кам Аз 60 кам 
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Балл Баҳо Дараҷаи дониши талаба 

90-100 «5» Аъло Қабул карда тавонистани қарор ва хулоса 

баровардан. Тафаккури эҷодӣ. Мушоҳидаҳои 

мустақилона ва фардӣ, дар амал татбиқ кардани 

донишҳои худ, донистан, гуфта додан, ба 

тасаввуроти муайян соҳиб будан.  

80-89,9 «4»Хуб  Мушоҳидаҳои мустақилона ва фардӣ, дар амал 

татбиқ кардани донишҳои худ, Фаҳмонидани 

моҳияти масъала, Донистан, гуфта додан, ба 

тасаввуроти муайян соҳиб будан. 

60-79,9 «3»Қаноатб

ахш  

Фаҳмонидани моҳияти масъала, Донистан, гуфта 

додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб будан. 

0-59,9 «2» Ғайри-

қаноат 

Ба тасаввуроти дуруст соҳиб набудан, надонистан 

 

Аз рўи фан бали интихобӣ-минималӣ – 3 баҳо (60 балл) аст. 

Балли аз ин меъѐр поѐн дар дафтари рейтинги толибилм қайд карда 

намешавад. 

Ҳиссаи корҳои таълими мустақилонаи толибилмон дар ҷараѐни 

назорати ниҳой дар асоси супоришоти муаллимон бояд ба инобат 

гирифта шавад.  

Агар талаба аз натиҷаҳои назоратҳо норизо бошад, дар муддати 

як шабонарўз ба деканат бо ариза муроҷиат мекунад. Дар ин ҳолат дар 

асоси тақдимномаи декани факультет бо фармони ректори донишгоҳ 

комиссияи аппеллятсионӣ (на камтар аз се нафар аъзо)  ташкил карда 

мешавад. 

 Комиссияи апелалятсионӣ дар як рўз бояд хулосаҳои хешро ба 

донишҷў маълум кунад.    

 Баҳогузорӣ ва тартибу интизоми он аз ҷониби декани факультет, 

мудири кафедра, шўъбаи корҳои услубӣ-таълимӣ инчунин назорати 

дохилӣ ва корҳои мониторингӣ назорат карда мешавад. 

Мезони баҳогузорӣ ба «Корҳои хаттӣ» -и назорати ниҳоӣ 

Назорати ниҳоӣ агар дар шакли хаттӣ муқаррар карда шуда 

бошад, назорат дар асоси силсиласаволномаҳо ва вариантҳои 

мухталиф гузаронида мешавад. Ҳар як вариант аз ду саволи назарӣ ва 

се саволи характери амалидошта бояд таркиб ѐбад. Саволҳои назарӣ 

дар асоси ибораҳо ва истилоҳоти такявии фан сохташуда, тамоми 

мавзўъҳои назариро бояд фаро гирад. 

Тамоми баллҳое, ки донишҷў дар асоси назорати хаттии ниҳоӣ 

фаро гирифтааст, ҷамъ карда шуда балли умумии ў аз назорати ниҳоӣ 

муайян карда мешавад. 
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Маълумотҳои назарӣ оиди фан: 

 

Мавзӯъ: Давраи миѐнаи забонҳои эронӣ  ва инкишофи 

забон   

 

Нақша: 

1. Маълумоти умумӣ оиди оғози давраи миѐна ва интиҳои давраи 

бостон. 

2. Хусусиятҳои забонии қавмҳои  эронӣ ва забонҳои  эронии давраи 

миѐна. 

3. Хат дар давраи миѐна. 

4. Мавқеи ҳетерограмма ѐ ҳузворишҳо дар давраи миѐнаи эронӣ. 

 

Давраи миѐнаи забонҳои эронӣ аз қарнҳои IV-III пам. То 

футуҳоти арабро фаро гирифта, таърихи ҳазорсола дорад. 

Дар натиҷаи ҳуҷуми юнониѐн ва барҳам хўрдани империяи 

Ҳахоманишиҳо (соли 331 пам.) дар Эронзамин анъаноти маданӣ, аз 

ҷумла адабиѐт, системаи хат ва умуман истеъмоли забон то андозае 

қатъ мегардад. Баъди вафоти Искандар империяи бузурги ў ба қисмҳо 

ҷудо шуд. Дар Эронзамин низ баъди солиѐни зиѐди ҳукмронии 

ворисони ў давлатҳои гуногуни халқҳои эронинажод аз қайди 

мақдуниѐн халос мешаванд. Ва истеъмоли забонҳои гуногуни эронӣ 

ривоч мегирад. Дар асари тамаддун ва забони юнонӣ як маданияти 

муштараке бо номи эллинӣ ба миѐн омад, ки аз сад то сесад сол идома 

намуда, дар тамоми ҷабҳаҳои инкишофи мардумони эронинажод, хоса 

забон, таъсири куллӣ расонид.  

 Дар ин давра забонҳои давраи қадим оҳиста-оҳиста ҷои худро ба 

забонҳои нав доданд. Дар асоси чаҳор забони ба мо маълуми давраи 

қадими эронӣ дувоздаҳ забони давраи миѐна ташаккул ѐфт ва шояд 

забонҳои дигаре низ вуҷуд доштанд. Вале мо дар бораи онҳо чизе 

намедонем. Чаро ки манбаъҳои то ҳол бадастомада ба мавчудияти 

забонҳои зерин далолат менамояду бас: 

 1. Забони паҳлавй, ки онро солҳои охир донишмандон порсии 

миѐна, ѐ точикии миѐна низ меноманд. 

 2. Забони парфиѐнӣ (портӣ) ѐ par  ava, ки онро паҳлавии ашконй 

низ меноманд. 

 3. Забони суғдӣ, ки бо он мардумони водии Қашқадарѐ ва 

Зарафшон гуфтугузор менамуданд. 
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 4. Забони хоразмӣ. Забони мардуми аслии замини Xvarasmiya 

(Хоразм) мебошад, ки зиѐда аз се ҳазор сол (аз нимаи якуми ҳазораи 

дуввуми пам. то садаи XV мелодӣ) бо лаҳчаҳои гуногуни ин забон 

муомилот доштанд.  

 5. Забони сокӣ-хутанӣ  

6. Забони сокӣ-тумшуқӣ дар заминаи забони қадимаи сокй (saka) 

ба вуҷуд омадаанд. Ин ду забон бо ҳам қаробати наздик доштанд. 

 7. Забони бохтарӣ. Бо ин забон дар давраҳои қадим ва миѐнаи 

инкишофи забонҳо мардумони миѐнаву болооби дарѐи Аму, яъне 

ҳудуди аз қаторкўҳҳои Ҳисор то Ҳиндукуш муомала мекарданд. 

Алифбои бохтариҳо дар асоси хати юнонӣ ташаккул ѐфтааст. 

 8. Забони яфталӣ ѐ эфталӣ (эфталитӣ). Бо ин забон як қатор 

мардумони Осиѐи Миѐна то ислом муомила мекарданд. 

 9. Забони олонӣ забони қадимаи осетинист, ки дар давраҳои 

қадиму (скиф) миѐна (олон –алан) дар ҳудуди аз Кавкози шимолӣ то 

манотиқи Русияи ҷанубӣ доман густурда буд. Бисѐре аз донишмандон 

пайдоиши калимаи ―олон‖-ро аз airya медонанд. 

 10. Забони фарғонӣ (parkāna) дар ҳудуди водии Фарғонаи ҳозира 

роиҷ буда, аз он ягон манбаи дурусте боқӣ намондааст. 

 11. Забони тахорй (tuaxār) забони вилояти Тахористони Қадими 

Афғонистон буда, дар бораи он дар дасти эроншиносон маълумоти 

ноқисе мавчуд аст.  

 12. Забони дарии миѐна. Дар бораи ин забон дар бобҳои баъдина 

муфассал таваққуф хоҳем кард. 

 Аз забонҳои дар боло овардашуда порсии миѐна, парфиѐнӣ ва 

дарии миѐна ба гурўҳи забонҳои ғарбӣ ва боқӣ ба гурўҳи шарқӣ 

шомил мебошанд.  

Дар давраи миѐна сохти грамматикй (низоми дастурй) ва 

тағироти сарфии забонҳо нисбат ба давраи қадим ба куллй дигаргун 

шуд. Вале то ҳол барои донишмандон ва эроншиносон сабабҳои ин 

тағироти ҷиддӣ, хоса аз байн рафтани системаи падеж маълум нест. 

Маълумоти дардастдоштаи мо иборатанд аз фарзияҳову халос. Чаро 

ки аз як давраи тулоние, ки дар он забон ба тағироти ҷиддӣ дучор 

гардид (аз қарни III пам. то садаи III мелодӣ) то ба даврони мо 

маълумоту манбаъҳои дурусте дар дасти донишмандон нест, ки барои 

қазоват кифоят кунад. Яъне агар навиштаҳои порсии қадим дар аҳди 

Ҳахоманиш бо сохти тасрифй нигошта шуда бошад, пас матнҳои 

давраи миѐна нишон медиҳад, ки дар баъзе аз бахшҳои калом, хоса 

исмҳо ва ҷонишинҳо, низоми тасрифй (падеж), шумораи тасния ва 
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ҷинсият комилан аз байн рафтааст. Дар низоми феъл низ тағироти 

ҷиддӣ пеш омада сохти он соддатар шудааст ва теъдоди сиғаҳои он, 

ки аз бандакҳои мутааддиде иборат буд, коҳиш ѐфтааст. Асоси замони 

гузашта, ки аз асоси замони ҳозира ба воситаи афзунаи (аугмент) а 

сохта мешуд, матрук шуда, вазифаи онро комилан сифати феълӣ иҷро 

менамуд. 

Фарзияе вуҷуд дорад, ки давраи гузариш ҳанўз аз садаи панчуми 

пам. оғоз шуда буд ва анчомаҳо ба таври суннатй навишта шуда бархе 

аз онҳо хонда намешуд. Бархе аз донишмандон яке аз сабабҳои аз 

байн рафтани системаи падежро дар задаи таърихӣ мебинанд, ки он 

асосан рўи ҳиҷои дуввум аз охир меомад.    

Дигар аз сабабҳои аз байн рафтани системаи падеж ин буд, ки дар 

матнҳои авестоӣ ва порсии қадим ба ғайр аз падеж пешоянду 

пасояндҳо истифода бурда мешуданд, ки ин хоси бисѐр забонҳост. 

Рафта-рафта дар калимасозии давраҳои охири порсии қадим нақши 

пешоянду пасояндҳо нисбат ба анчомаҳои падежӣ бештар гардид. Ва 

забон аз системаи синтетикӣ ба аналитикӣ мубаддал гашт. 

Ғайр аз ин шояд сабабҳои дигаре ҳам вуҷуд дошта буданд, ки 

зери таъсири онҳо системаи падеж аз байн меравад. Лекин мо дар 

бораи онҳо чизе гуфта наметавонем.  

Ҳамин тариқ, раванди тағироти забонй дар гурўҳи забонҳои 

эронӣ оҳиста-оҳиста аз ғарб ба шарқ таҳмил ѐфт. Чуноне ки машҳуд 

аст, дар забонҳои эронии ғарбӣ, аз ҷумла порсии қадим агар ин чараѐн 

агар дар қарнҳои V-III пам. сурат гирифта бошад, пас дар забонҳои 

шарқи дертар анчом пазируфт. Масалан, забони суғдӣ то авохири 

давраи миѐна хусусияти флективии худро нигоҳ доштааст. Яъне дар 

ин забон низоми тасриф нисбат ба забони порсии қадим қариб ҳазор 

сол пойдор мондааст. 

 Дар таҳаввули эронии қадим ба миѐна тағироти савтӣ 

(фонетикӣ) низ воқеъ шудааст, аз қабили табдили дифтонгҳо ба 

садонокҳои дароз мисли ai ба ē ва au ба ō.  Дар ин давра дар охири 

калимот низ тағироти ҷиддӣ рух дод. Дар давраи қадим калимаҳо бо 

садонок хотима меѐфтанд ва бо таъсири задаи таърихӣ, ки аз охир дар 

ҳиҷои дуввум меистод, бандакҳои гуногуни падежӣ ҳазф шудан 

гирифтанд ва шакли калимаҳо ҳам ихтисор ва ҳам ба ҳамсадо 

мубаддал шудан гирифт. Вале дар забонҳои шарқи эронӣ ин тағирот 

ба амал намеомад. Бад-ин минвол миѐни шеваҳои ҳам гурўҳи ғарбӣ ва 

ҳам шарқӣ, ки тафовути ночизи овозӣ ва дастурӣ доштанд, 

гуногуншакли ба амал омад ва фарқият боризтар шуда, рафта-рафта 
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ҳар як аз ин лаҳчаҳо ба забони алоҳида мубаддал шуданд. Яъне агар 

то садаҳои охири ҳазораи якуми пам. сокинони Порсу Мод ва Балху 

Суғд тақрибан ба забони ба ҳам наздику мафҳум гап мезаданд, пас дар 

авохири ҳазораи аввали мелодӣ байни ин забонҳо тафовут ба дараҷае 

расид, ки масалан суғдиѐн барои он ки матнҳои порсии миѐнаро, аз 

қабили паҳлавӣ, портӣ, ѐ монавиро бихонанд, маҷбур шуданд 

фарҳангу луғатҳо тадвин кунанд.   

Хат дар давраи миѐна 
Нахустин хати овозие, ки дар таърихи инкишофи забони тоҷикӣ 

маъмул буд, хати мехӣ (алифбои фонавӣ, клинопис) аст. Хати мехӣ 

дар давраи шоҳаншаҳони Ҳахоманишӣ истифода шуда, то ҳол маълум 

нест, ки он ихтирои худи эрониҳост, ѐ аз ягон халқ иқтибос шудааст. 

Хати мехӣ ҳиҷоӣ буда, бештари катибаҳои бо ин хат навишташуда ба 

VII-IV пам. тааллуқ дорад. 

 
 

Намунаи хати мехӣ дар харобаҳои Тахти Чамшед 

Азбаски хондану навиштани системаи хати мехй мушкил буд, он 

дар давраи империяи Ҳахоманишҳо на он қадар ривоҷ ѐфтааст. Бо ин 

хат бештар дар ҳудуди ҷанубтари Эрони ҳозира менавиштанд. Ва 

барои идора намудани як империяи бузург ва равобити дипломатӣ бо 

кишварҳои ҳамсоя шоҳони ҳахоманишӣ хат ва забони оромиро қабул 

намуданд. Хати оромӣ ба системаи хати сомии қадим вобаста буда, 
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дар он давраҳо хеле инкишоф ѐфта буд. Сомиҳо дар навбати худ ин 

хатро аз сохти хати иероглифии Мисри Қадим иқтибос карда буданд.  

Дар давраи миѐна дар асоси системаи хати оромӣ як шохаи 

бузурги хатҳои эронӣ ба вуҷуд омад. Ба истиснои мардумони саккоӣ, 

ки алифбои онҳо дарасоси хати бараҳманӣ ва тахориву ҳайтолиѐн, ки 

алифбояшон дар асоси хати юнонӣ мураттаб шуда буд, дигар тамоми 

халқиятҳо алифбоҳояшонро дар асоси хати оромӣ тартиб даданд. Хати 

олониҳо тавассути қабули дини насронӣ тағир хўрдааст. Яъне 

олониҳо дар садаи V бо баробари қабули дини насронӣ алифбояшонро 

низ дар асоси хати юнонӣ тағир доданд. Ҳамин тариқ, дар давраи 

миѐнаи инкишофи забонҳои эронӣ се гурўҳи хат ба вуҷуд омад: 

гурўҳи хатҳои оромиасос, гурўҳи хатҳои юнониасос ва гурўҳи хатҳои 

ҳиндиасос.  

Роиҷтарин гурўҳ оромӣ буд, ки ҳанўз дар давраи Ҳахоманиш дар 

муомилоти дипломативу иқтисодӣ истифода мешуд ва тадриҷан пас аз 

суқути ин империя истифодаи хат ва забони оромӣ вусъат ѐфт. Дар 

давраи миѐна як қатор калимаҳо шакли навишти сомии худро нигоҳ 

доштанд, ки теъдоди онҳо беш аз 1000-тоанд. Ин қабил калимотро дар 

эроншиносӣ ҳетерограмма ѐ ҳузвориш меноманд. Далелҳои зерин 

гувоҳӣ медиҳанд, ки аксаран ҳитерограммаҳоро дар матнҳои порсии 

миѐна чун калимаҳои эронӣ мехондаанд: 

1. Дар як қатор матнҳои порсии миѐна ҳам тарзи навишти савтӣ 

ва ҳам ҳитерографй истифода шудааст. 

2. Дар баъзе матнҳо, аз ҷумла матнҳои монавӣ, ягон 

ҳитерограмма дучор намешавад ва тамоми калимаҳо ба тарзи 

фонетикй китобат шудаанд. 

3. Дар бисѐр мавридҳо ҳитерограммаҳо анчомаҳои порсй қабул 

кардаанд. 

4. Ҳанўз дар давраи зинда будани забонҳои порсии миѐна, як 

қатор луғатҳое вуҷуд доштанд, ки дар онҳо тарзи навишт ва хондани  

ҳетерограммаҳо дарч гардида буд ва қисме аз онҳо то даврони мо 

омада расидааст.  

5. Ибни Муқаффаъ ва чанде дигарон дар асарҳои худ дар бораи 

мавчудияти ҳетерограммаҳо дар забонҳои миѐнаи порсӣ маълумот 

додаанд.  

Азбаски забони арабӣ як шохаи забони оромӣ асту забони тоҷикӣ 

таркиби луғавии худро аз ҳисоби ин забон хеле ғанӣ гардонидааст, 

барои хонандаи тоҷик дарѐфти маънии ҳетерограммаҳо мушкилие 

пеш намеорад. Мутазаккир бояд шуд, ки ҳангоми овонависӣ 



39 
 

(транскрипсия) намудани матнҳои порсии миѐна ҳетерограммаҳо бо 

ҳуруфоти калони лотинӣ навишта мешаванд. Дар поѐн барои намуна 

чанде аз ҳетерограммаҳоро бо шарҳу эзоҳашон меорем:  

Калимаҳои 

порсии миѐна 

Тарҷумаи 

тоҷикӣ 

Ҳитеро

грамма 

Шакли 

арабй 

Калимаҳои 

иқтибосй 

Andar 

ātaš//āδar 

drōd 

har 

zan 

vas 

namāz 

šab 

šāh 

xānag 

čašm 

panj 

ēn//īn (парф.) 

may 

naγn 

(ан)дар 

оташ 

дуруд 

ҳар 

зан 

бас, бисѐр 

намоз 

шаб 

шоҳ 

хона 

чашм 

панч 

ин 

май 

нон 

BYN 

NUR

 

šLM 

KL 

NYšН 

KBYR 

’SGDH 

LYLY

 

MLK 

BYT 

’YNH 

H’MšY

 

LZNH 

XMR 

LĤM 

 بين

 نور

 سالم

 كل

 نيسا

 كبير

 سجده

 ليلى

 ملك

 بيت

 عين

 خمسة

 لزنه

 خمر

 لحم

байн, мабайн 

нур, нор, нир 

салом, аслам 

кулл, куллиѐт 

нисо, муаннас 

кабир, кибор 

сачда, саччода 

лайл, лайлия 

малик, мулкдор 

байт 

айн, айнак 

хамса, мухаммас 

лазанна, ҳозо 

хамр, хаммор 

лаҳм… 

Вобаста ба забонҳо тарзи навишти баъзе ҳетерограммаҳо аз ҳам фарқ 

мекард, ки инро дар мисоли ишораҷонишинҳо дида мебароем: 

 

Ишораҷо-

нишинҳо 

Тарҷума                   Ҳ е т е р о г р а м м а ҳ о 

Порсии миѐна Парфиѐнӣ суғдӣ 

Īm Ин LZNH ZNH  

Awē Он ’LH  ZKY 

Дар давраи миѐна дар забонҳои сокӣ, ки алифбояш дар асоси хати 

ҳиндии қадим ва бохтарй, ки дар асоси хати юнонӣ тартиб ѐфта буд, 

ҳетерограммаҳо истифода намешуд. 

Адабиѐт: 

1. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Хумо, 2003. 

2. Оранский И.М. Иранские языки. –  Москва, 1965.  

3. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. – Москва, 

1980; 



40 
 

Мавзӯъ: Хусусиятҳои морфологии забони  

порсии миѐна 

Нақша: 

1. Забони порсии миѐна(паҳлавӣ) – забони адабиву хатии даврони 

салтанати Сосониѐн. 

2. Осори хаттии забони порсии миѐна. 

3. Фонетикаи порсии миѐна. 

4. Ҳиссаҳои номии нутқ дар забони порсии миѐна. 

 

Дар миѐни тамоми забонҳои эронии миѐна порсии миѐна ѐ 

паҳлавй забонест, ки аз он миқдори зиѐди санаду далоил боқӣ 

мондааст. Аз ин замон теъдоди зиѐди сиккаҳои навиштадор, ки дар 

садаи дуввуми пам. ба дасти подшоҳони Порс забт шудаанд, як қатор 

сиккаҳои аҳди Сосон (асрҳои III-VII), катибаҳои рўи сангу зарфҳо, 

мўҳру сангҳои қиматбаҳо ва монанди инҳо ба дасти олимон 

расидааст. Аз ҷумла катибаҳои зиѐде аз асрҳои III-V мелодӣ, ки 

подшоҳони сосонӣ ва ашхоси сиѐсиву мазҳабй дар рўи сангҳо 

кандаанд аҳамияти хос дорад. Ҳамчунин адабиѐти зиѐди мазҳаби 

зардуштй ва ғайримазҳабӣ, ки дар давраи салтанати Сосониѐн ва 

солҳои аввали аҳди Ислом таълиф шудаанд, дастраси эроншиносон 

гаштааст, ки ҳама ба анвоъи мухталифи хутут ба забони паҳлавй 

(порсии миѐна) навишта шудаанд.  

Ва боз метавон асноди монавиро ѐдовар шуд, ки дар ибтидои 

қарни XX дар воҳаи Турфон (Туркистони Шарқӣ) пайдо шудаан, ки 

таърихи нигориши онҳо ба асрҳои VII-IX тааллуқ дошта, ба забонҳои 

порсии миѐна, портй ва суғдӣ навишта шудаанд ва аз аҳамият холй 

нестанд.  

Дар даврони салтанати Сосониѐн забони порсии миѐна, ки забони 

расмии давлатӣ ва забони рўҳониѐни зардуштӣ ба шумор рафта, 

ҳудуди аз марзҳои вилояти Порс то ба шимолу шимоли шарқии 

Эронзаминро фарогир шуда буд, тадричан ҷонишини дигар забон ва 

лаҳачоти эронии миѐна гардид. Баъзе аз ин забонҳо комилан аз байн 

рафтанд ва бархе аз онҳо ба таври гўишҳои маҳдуди маҳалле боқӣ 

монданд. Ҳамин тариқ дар арафаи Ислом забони порсии миѐна як 

бахши бузургеро, ки аз қаламрави Эрони кунунй, Афғонистон ва 

Осиѐи Миѐна иборатанд, фарогир шуд. Аз ин рў забони порсии миѐна 

дар ҷараѐни густариши худ баъзе вижагиҳои овозӣ, лексикӣ ва 
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сарфиву наҳвии забонҳои бумии ин кишварҳоро, хоса шарқи 

Эронзаминро қабул ва сохти забонии паҳлавй мувофиқ кардааст. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки порсии миѐна дунбола ва идомаи 

забони порсии қадим буда, аксар хусусияти овозиву лексикӣ ва сохти 

забонии давраи қадимро нигоҳ доштааст ва дар навбати худ вобаста 

ба маҳалли густаришаш такмил ѐфтааст. Вале ин хулосаи мо он 

маъниро надорад, ки ин забон давоми бевоситаи катибаҳои давраи 

Қадими порсй аст. Баръакс, порсии миѐна идомаи гўиши дигаре аз 

давраи порсии қадим аст, ки ба забони ин катибаҳо наздик буд. Яке аз 

фарқҳои чиддии ин ду забон дар фонетикаи таърихӣ ва сохти 

ҷонишинҳо зоҳир мешавад, ки мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. 

Фонетикаи порсии миѐна 

Садонокҳои порсии миѐна. Азбаски системаи хат дар давраи 

миѐнаи инкишофи забонҳои эронӣ хеле мураккаб буда, як қатор 

аломатҳо ду ѐ зиѐда садоро ифода менамуд, ҳамчунин бештари 

забонҳо дорои ҳетерограммаҳо буданд, барои муайян намудани 

системаи фонетикии давраи миѐна олимонро мушкилиҳои зиѐде пеш 

омад. Сабаби дигар дар он буд, ки ба соҳаи китобати матн ва 

навиштани номаву ҳуҷҷатҳо дар давраи миѐна як гурўҳи хурди 

дабирон ва мубадон машғул буданд ва тарзи китобати қадим маъмул 

буда, аз забони зинда фарқи ҷиддӣ дошт. 

Вале матнҳои монавӣ, ки ба системаи хати дақиқтар нигошта 

шуда буд, хусусияти фонетикии порсии миѐнаро қариб пурра ифода 

менамуд. Аз ин рў олимон бо такя ба матнҳои монавӣ системаи 

овозии паҳлавиро барқарор намудаанд. Дар бобати муайян намудани 

садонокҳои ин давра байни олимон ихтилоф низ вуҷуд дорад. Баъзе 

забоншиносон баландиву пастии садонокҳоро ба назар гирифта 

миқдори садонокҳоро 10-то ва қисми дигар бе ба назар гирифтани 

дарозӣ ва кўтоҳии садонокҳо 8-то муайян намудаанд: 

a   i   u   e   o 

ā   ī   ū   ē   ō 

Панҷ садоноки дароз - ā   ī   ū   ē   ō ва се садоноки кўтоҳ - a   i   u 

.  Ҳамсадоҳои забони порсии миѐна 24-то буданд: бечаранги зич p, t, 

k; чарангдори зич b, d, g; аффрикатҳо (чарангдор ва бечаранг) č, j;  

роғи бечаранг f, s, š, x, h; роғи чарангдор β, v, δ, z, z, γ; сонантҳо m, n, 

r, l, y. 

Ҷои зада дар забони порсии миѐна устувор гардида буд. Зада 

ҳамеша дар охири калима гузошта мешавад.  
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ҲИССАҲОИ НУТҚ 

Забони порсии миѐна ба забонҳои типи аналитикӣ шомил аст. 

Шакли флективии забонҳои қадимаи эронӣ дар забони порсии миѐна 

пурра аз байн рафт. Ба ҷои ҳашт падежи забони порсии қадим дар 

забони порсии миѐна ду падеж - мустаким ва ғайримустаким монд. 

Илова бар ин тасрифи падежҳои мазкур дар исмҳо ва сифатҳо бо 

шумораи танҳо ва дар ҷонишинҳои шахси якуми шумораи танҳо боқӣ 

мондаасту халос. Тамоюли фаро гирифтани ҷои падежи 

ғайримустақим бо падежи мустақим дар исму сифат амиқ мушоҳида 

мешуд. Танҳо дар ҷонишин ба ҷои ҷонишини шахси якуми танҳо дар 

падежи мустақим (аz) шакли падежй ғайримустақим устувор шуд. 

Нишондиҳандаҳои шумораи ҷамъ пурра мансуби исм шуданд 

(қисми ҷонишинҳо), сифат дар ҳолати субстантиватсия шудан онҳоро 

қабул мекунад. Нишондиҳандаи дигари исм артикли номуайянии « -е» 

гардид. Ҷонишинҳо чун дар дигар забонҳои ҳиндуаврупоӣ шаклу 

хусусиятҳои гуногунро доро буданд. Баъзе ҷонишинҳо (har, hec) ба 

тағйирот дучор нашуданд. 

Системаи феъл нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ мураккабтар ва 

дорои категорияҳои фарқкунандаи махсус, аз қабили шахс, шумора, 

замон, шакл, намуд, сиға ва монанди инҳо буд. Ба ғайр аз асоси 

замони ҳозираи феъл, ки аз забонҳои қадимаи эронӣ боқӣ монда буд, 

шакли дигари он - асоси замони гузашта, ки аз шакли ғайрифаъоли 

сифати феълии замони гузашта ташаккул ѐфта буд, дар забони порсии 

миѐна инкишоф ѐфт. Шаклҳои аналитикии феъл (сифати феълӣ бо 

феълҳои ѐвар) густариш ѐфт. 

Зарф ба тағйироти зиѐд дучор нашудааст. Зарфҳо асосан аз исм ва 

сифат бо ѐрии пасванди ihа» сохта мешуданд.  

 

ИСМ 

Дар забони порсии миѐна артикли номуайянӣ мустаъмал буд, ки 

дар охири калима меомад: - ѐ / < ѐу < порсии қадим aiva - як. 

Артикли номуайянӣ барои ҷудо кардани як мафҳум аз байни кулл 

ва ѐ далолат кардан ба номуайянии предмет истифода мешавад.  

Барои ифодаи категорияи ҷамъ суффиксҳои «-ān» ва «-īhā>> 

истифода мешуд. Пасванди «-аn» хеле маъмул ва мустаъмал буд, вале 

пасванди «-īha» банудрат истифода шудааст ва он ҳам бошад дар 

даврони хеле дертари навиштаҳои паҳлавӣ ба мушоҳида мерасад. 
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Чунончи: рitarān- падарон, dānākān- доноѐн, gōspandān 

- гўспандон, āpān – обҳо. 

 
СИФАТ 

Дар забони порсии миѐна сифат низ чун исм дар ду падеж – 

мустақим ва ғайримустақим тасриф мешавад. 

Дар сифат се дараҷа маъмул буд: дараҷаи муътадил, дараҷаи 

қиѐсӣ ва  дараҷаи олӣ 

 
 

Дараҷаи муътадил ба асоси худи сифат баробар аст: saxt- сахт, 

sapuk –сабук. 

Дараҷаи қиѐсӣ бо пасванди «-tar» ифода мешавад: saxttar - 

сахттар, sapuktar- сабуктар. Ҳамчунин дараҷаи қиѐсй бо роҳи 

флексияи дахили ифода мешавад: kam-кам-kem - камтар, vas - 

беш(бисѐр) -vas -бештар(бисѐртар), vah- хуб - veh - хубтар. 

Дараҷаи олӣ бо пасванди «-tum»: хиаštum - беҳтарин, 

rimtum -бадтарин ва пасванди «-išt»: masišt - 

калонтарин, bališt - баландтарин ифода мешавад. 

 

ҶОНИШИНҲО  

Дар забони порсии миѐна ҷонишини шахси якуми шумораи танҳо 

дар ду шакл истифода мешуд: az- ман - падежи мустақим ва man - ман 

(аз mana- аз они ман, падежи Gen. порсии қадим). Аммо исгеъмоли 

шакли «az» ниҳоят маҳдуд буд ва ҷои онро бештар ҷонишини «ман» 

мегирад. 

Ҷонишинҳои шахси 2-юми шумораи танҳо – to-ту, шахси дуюми 

шумораи ҷамъ -šmah ва шахси 1-ум, шумораи ҷамъ - amāh - мо дигар 

шаклҳои падежй надоштанд. 

СЕ ДАРАЧАИ 

СИФАТ 

ДАРАҶАИ  

МУЪТАДИЛ 

ДАРАҶАИ  

ҚИЁСӢ 

ДАРАҶАИ  

ОЛӢ 
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Ҷонишини шахси сеюми шумораи танҳо ба ишораҷонишини ō (у) 

- ў, вай, он ва шумораи ҷамъ дар шакли ōšan- онҳо, эшон ифода 

меѐбад. 

Ба ғайр аз ин ҷонишинҳои шахсй дар забони порсии миѐна 

ҷонишинҳои энклитикӣ низ вуҷуд доранд: 

 

Шумораи танҳо Шумораи ҷамъ 

1-         -m -mān 

2-           -t -tān 

3-          -s - sān 

 

 Ҷонишинҳои энклитикӣ бо калима якҷоя навишта мешаванд.  

Дар забони порсии миѐна ҳамчунин ҷонишинҳои ишоратии en, e 

(t) -ин, ān- он, ōy - он/уй, im - ин, ҳамин мустаъмал буданд. Ҷонишини 

ишоратии оу(ўй, он) шакли ҷамъ низ дошт: ōyšan (онон, эшон). 

Ҷонишинҳои ишоратӣ маъмулан пеш аз муайяншаванда меомаданд. 

Ҷонишинҳои саволии ke - кӣ?, če - чӣ?, katam - кадом?, 

čand - чанд' истифода мешуданд. Ҳамчунин, ҷонишинҳои нафсии 

хuаt - худ ва хuеš - хеш». Ҷонишинҳои номуайяни har-ҳар, heč-ҳеч, 

ham - ҳам, hamāk - ҳама, visp-ҳар, ҳама ва як ҷонишини нисбӣ дар 

шакли i (аз порсии қадим -hya) - он ки, кадом ки, ки мавҷуд буданд. 

ШУМОРАҲО 

Шумораҳои забони порсии миѐна ба таври зайл буданд:  

Воҳидҳо Даҳиҳо Садиҳо Ҳазор 

evak-як 

dō-ду 

se- се 

cahār- чор 

panj-панч 

šaš-шаш 

haft-ҳафт 

hašt-ҳашт 

nah-нўҳ 

 

Dah-даҳ  

Vīst-бист 

Sīh-сй 

čihil-чил 

Panjāh - 

панчоҳ 

šast-шаст  

haftāt-

ҳафтод  

hastād-

ҳаштод 

nahvat-навад 

-sat-сад  

duvest-дусад  

sesad-сесад 

hazar- ҳазор  

dō hazar - ду ҳазор  

se hazar - се ҳазор  

yazdah - ѐздаҳ  

duvazdah - дувоздаҳ  

panzdah - понздаҳ 
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Ф Е Ъ Л 

Феъл дар забони порсии миѐна ду асос дошт. Яке аз он асосҳо 

шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи амрй ва сиғаи шартии 

хоҳишмандй месохт ва дуввуми он барои сохтани шаклҳои феълии 

замони гузашта ва масдар истифода мешуд: šаv-шав, šut-шуд. 

Асосҳои замони ҳозираи феъли забони порсии миѐна аз асосҳои 

замони ҳозираи феъли забони порсии қадим, ки ба синфи феълҳо 

мутааллиқ буд, таҳаввул ѐфтааст. 

Асоси замони гузаштаи феъл дар забони порсии миѐна аз шакли 

ғайрифаъоли сифати феълии замони гузаштаи эронии қадим бо илова 

шудани пасванди «-tа» ба миѐн омадааст. Суффикси мазкур дар 

забони порсии мйѐна дар шакли «-t» истеъмол мешуд: хuаг - хўр, хuаrt 

- хўрд; šutan - шудан napištan - навиштан.  

Замони гузаштаи феъл дар забони порсии миѐна шакли 

аналитйкй дошт ва аз сифати феълии замони гузашта бо феъли 

ѐридиҳанда созмон меѐфт. 

Калимасозии феъл яке аз бахшҳои фаъоли инкишофи феъл дар 

забони порсии миѐна мебошад.  

«Дар сохтори забони порсии миѐна феъл аз ин чанд роҳ ташаккул 

ѐфтааст:  

а) тавассути пешвандҳо;  

б) пайдоиши феълҳои номӣ;  

в) ташаккули феълҳои таркибии номӣ бар усул ва ѐ равиши 

нигорши қолабҳои фразеологӣ» (Саймиддинов, 2001, 152). 

Дар забони порсии миѐна феълҳо бо пешвандҳои зерин сохта 

мешуданд: 

abar, ul, fraz, frōd, andar, abaz, be, ab, han, fra, gu, ni, 

pad, par, wi, ōh … 
Мисол: 

abar - abarmadan - баромадан, abarasidan- расидан, 

наздик шудан; 

frāz – frāzburdan – пеш бурдан; 

fra - framudan- фармудан;  
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Анҷомаҳои феълӣ дар забони порсии миѐна ба таври зайл буданд: 

 

 Шумораи танҳо Шумораи ҷамъ 

Шахси якум - аm - em 

Шахси дуюм -ѐ(h) -ѐt 

Шахси сеюм - аt (-ѐt) - and// - ѐnd 

 

Шакли пурраи масдар ба асоси замони гузашта бо пасванди «-аn» 

|kartan| мебошад. Масдар дар забони порсии миѐна бидуни пасванди «-

аn», дар шакли баробар боа соси замони гузаштаи феъл омада 

метавонист ва дар чунин маврид бо феълҳои дигар ва ғолибан бо 

феълҳои модалй меомад: каrt арāуitan - бояд кард (ан).  

3 А Р Ф 

Дар забони порсии миѐна зарф аз сифат ва исм бо пайваст 

шудани пасванди «-iha» ташаккул меѐфт: 

гаstiha - рост, дуруст; 

xipiha - хуб; 

datiha - тибқи қонун, қонунй, ба таври қонунӣ. 

Ҳамчунин зарфҳои мустақил дар шакли зерин вуҷуд доштанд: 

араr - дар болои, аз болои; ul - боло; etar- ин ҷо; peš - 

пеш; раs-Пас; be-азберун, берун; yut-алоҳида, ҷудогона; frāč - 

пеш, аз пеш, боло; арāč - аз пас, пушт.  

 

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд,  2006; 

2. Оранский И.М. Иранские языки. – Москва, 1963.  

3. Расторгуева В.С Среднеперсидский языки. – Москва, Наука, 1966 

4. Сиѐев Б. Очерки таърихии феълҳои  забони тоҷикӣ. – Душанбе, 

1970.  

5. Сиѐев Б. Таърихи ҷонишинҳои  забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1972. 
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Мавзӯъ: Маълумот дар бораи забони парфиѐнӣ 

Нақша: 

1. Маълумоти умумӣ дар бораи забони парфиѐнӣ. 

2. Дараҷаи омўзиши  забони парфиѐнӣ 

3. Осори хатии забонҳои парфиѐнӣ 

4. Грамматикаи забонҳои парфиѐнӣ 

 

То солҳои наздик дар илми эроншиносӣ баъзан байни 

истилоҳҳои порсй ва паҳлавй ихтилофоте чой дошт ва онҳоро як 

забон ҳам мешумориданд. Аммо ҳар дуи инҳо ба этнотопонимҳои 

Рагvava ва Рагsа тааллуқ доранд. Азбаски дар асрҳои миѐна ба чои 

«порсии миѐна» «паҳлавй истифода мекарданд, ин анъана то кунун 

давом кард. Дар асл бошад, «паҳлавй» < Раhlavik < рагvаvа ва 

пасванди -ik ва «порсии миѐна» раrsi - раrsik ном доранд. Забони 

парфиѐнӣ ба гурўҳи шимолию ғарбии эронӣ дохил шуда, чунонки дар 

боло зикр шуд, Раrvavа - Парфия ватани портҳо ва макони аввалини 

паҳншавии забони парфиѐнӣ буд. Он яке аз музофоти шарқии 

империяи Ҳахоманишиѐн (558-330 п. аз м.) ба шумор мерафт. Парфия 

дар қисмати ҷануби шарқии баҳри Каспий чойгир буда, дар ғарб бо 

давлати Мод дар шимол бо Хоразм, дар шарқ бо Марғиѐн, боз 

шарқтар аз он бо Бохтар ҳамсарҳад буд. То ташаккули империяи 

Ҳахоманишиѐн Парфия яке аз музофоти дурдасти подшоҳии Мод ба 

шумор мерафт. Ҳудудҳои имрузаи он бо музофоти шимолию шарқии 

Эрон - Хуросону Мозандарон инчунин як қисми ҷанубию ғарбии 

Туркманистон рост меояд. Пойтахти он Арсака (мавзеъҳои имрўзаи 

шимоли Хуросон) буд, ки боқимондаҳояш аз шимоли Ашқобод пайдо 

шудаанд.Аз рўи гуфтаи баъзе муаррихон (Страбон) Парфия давлати 

хурдакаки кўҳии бо анбўҳи дарахтон пўшидае будааст. Аз он ду роҳи 

барои он замон муҳим аз Мод ба Бохтария ва аз Гиркания ба Арея 

бурида мегузаштавд. Пас аз ҳучуми Искандари Мақдунй (с.330 п. аз 

м.), ба ҳайати империяи бузурги  Юнониѐн дохил шуда, дар солҳои 

312 - 215 п. аз м. ба ҳайати давлати Селевкиҳо дохил мешуд. 

Парфия дар аҳди Аршакиҳо (с.250 п. аз м. -224м.) давлати 

мустақил гардида, подшоҳони парфиѐнӣ ин мустақилият ва 

васеъшавии ҳудудҳои давлати худро дар мубориза бо Селевкиҳо ба 

даст оварданд. Баъдтар сарзамини ҳукмронии Матрадати I (174-

136п.а.м) Мидия, Атропотен, Элам, қисми Байканнаҳрайну Бобул, 

Арман, Марғиѐн ба ҳайати он ворид гардида сарҳадоти он дар шарқ аз 
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Ҳиндукуш то Еврат-ба ғарб, дар шимол аз Арман то Гулўгоҳи Форс ба 

ҷануб тўл мекашид. Пойтахташ ба ғарб аввал ба Екбатан, сипас ба 

Тайсафун (нимаҳои асри II п.а.м.) - ҳудудҳои имрўзаи Бағдод 

кўчонида шуд. Равобити тичоратии Парфия хеле васеъ гардида 

корвони парфиянҳо ба Чину Ҳинд, Арману Палмир, Миср рафтуомад 

мекард. Давлати Парфия бештар аз 400 сол арзи вучуд карда буд. 

Шикасти он бо арзи вучуд кардани сулолаи Сосониѐн (224-651) 

алоқамандй дорад. Парфия ва парфияниҳо дар нигоштаҳои аввали 

Сосониѐн баробари Порсу порсиѐн ѐд карда мешаванд. 

Дар бораи давраи қадимаи забони парфиѐнӣ маълумоте дар даст 

нест. Аз давраи салтанати Ҳахоманишиѐн осори хаттии парфиѐнӣ 

боқи намондааст. Пас аз забти Эрон аз ҷониби Искандари Мақдунй ва 

дар давраи Селевкидҳо забони расмӣ юнонӣ, будааст. Ҳатто дар 

давраҳои аввали ҳукмронии Аршакиҳо низ ин мақоми забони юнонӣ 

нигоҳ дошта шудааст. Дар сангнавиштаҳои Бесутун бо тасвири 

шоҳони парфиѐнӣ низ забони юнонӣ дида мешавад. Ду катибае, ки 

дар Авроман (кўҳҳои Загрос) ѐфт шудаанд, яке ба соли 88 п. аз м., 

дигаре солҳои 22 - 21 п. аз м. тааллуқ доранд, низ бо забони юнонӣ 

навишта ҳатто, ба гуфтаи Плутарх дар давраи Ороди I фочеаҳои 

Эврипид ба забони юнонӣ ба саҳна гузошта мешудаст. Ин далели 

бартарияти забони юнонӣ дар Парфия аст. Танҳо аз асри I милодй сар 

карда навиштаҳои парфиѐнӣ дар тангаҳо ба назар мерасад. Аз давраи 

ҳукмронии Аршакиҳо деворнавиштаҳое, ки тақрибан ба асри I рост 

меояд, аз Сарпул, ба соли 215 аз Суз, ба нимаи аввали асри Ш аз дараи 

Қалъаи чанггоҳ, ба нимай аввали асри Ш рост меоянд, аз Дура - 

Европос ѐфт шудаанд. Бо сарварии М. Е. Масона экспидитсияи 

археологияи шўравй (солҳои 1948 - 1954) ҳангоми ҳафриѐти шаҳри 

Нисо пойтахти қадимаи Парфия (дар шимоли Туркманистон, дуртар 

аз Ашқобод) дар ҳачми 2000 нусха ҳуҷҷатҳои хоҷагидорӣ болои 

сафолпораҳо ѐфт шуданд, ки бо хатти оромӣ ва идеограммаҳои хеле 

зиѐд навишта шудаанд. Дар натичаи баҳсҳои зиѐд  олимон М.М. 

Дяконов, И.М.Дяконов, В.А.Лившитс, В.Б.Ҳеннинг парфиѐнӣ будани 

онро муқаррар намуданд. Ба ақидаи олимон давраҳои аввали 

ҳукмронии Сосониѐн забони парфиѐнӣ ҳанўз васеъ истеъмол 

мегардид. Мавчудияти матнҳо ба забони парфиѐнӣ (дар баробари 

порсии миѐна ва юнонӣ) дар Нақши Рустам, Нақши Рачаб (дар 

баробари порсии миѐна), дар Хочиобод ва Нарс онҳоро ба чунин 

хулоса оварда буд. Пас аз омўзиши ѐдгориҳои номбурда (дар охири  

асри XIX) забони ҷудогона будани парфиѐнӣ муқаррар шуд. То кунун 
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олимон онро варианти навишти форсии миѐна мепиндоштанд. 

Инчунин дар солҳои 1893 - 1911 аз Туркистони Шарқӣ пораҳои матни 

монавй ба забони порсии миѐна, парфиѐнӣ ва суғдӣ аз ҷониби 

олимони рус В.И.Гоборовский ва П.К.Нозлов,  Н.Н.Каков 

экепедитсияи археологҳои олмон, англис пайдо карда шуданд,  ки 

аксарияташон дар Берлин, Лондон ва Санкт-Петербург маҳфузанд.  

Осори монавии парфиѐнӣ бори нахуст аз ҷониби Ф.Мюллер с. 

1904 ва минбаъд Фонле Кок, К.Г.Залеман, В.Ҳеннинг дар байни 

солҳои 1909-1947 нашр карда шудаанд. Дар ин чода, бахусус, 

заҳматҳои Ф.Мюллер, ФАндреев ва В.Ҳеннинг бузург аст. 

 

ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ ПАРФИЁНӢ 

То кунун сохтори грамматикии яклухти забони парфиѐнӣ 

барқарор карда нашудааст. Аммо доир ба фонетика, лексикология ва 

грамматикаи он корҳои зиѐде анчом дода шудаанд.  

Тадқиқоти ҷудогона доир ба   феъл (Гилиан, 1939),  

ҳиссаҳои номии нутқ (Скалмовский, 1967), 

баъзе масъалаҳои наҳв (М.Бойс, 1964, Бранер, 1974)-и 

забони парфиѐнӣ анҷом дода шудаанд.  

Мавқеъ нишонаҳои хоси фонетикии забони парфиѐнӣ дар байни 

забонҳои эронӣ дар муқоиса бо забонҳои порсии миѐна аз ҷониби 

П.Тедеско (1921), минбаъд аз ҷониби В.А.Лившитс (1962), Оранский 

(1963) нишон дода шуда буданд. 

Дар матнҳои то имрўз боқимонда забони парфиѐнӣ танҳо давраи 

миѐнаро тачассум мекунад.Он аз забони қадимаи умумиэронӣ хеле 

дур буда категорияи ҷинс, падеж надорад, сохти феъл тамоман дар он 

ба тағйирот дучор шуда, шакли синтетикии флективии замони 

гузашта ба шакли аналитикии бо сифати феълии замони гузашта (бо 

пасв.-tа) сохташаванда табдил ѐфтааст. 

Дар сохтори фонетикӣ низ чунин тағйирот кам нестанд. 

Ҳамсадоҳои зичи бечаранги р, t, k ва аффрикатаи c-и матнҳои давраи 

аввали забони парфиѐнӣ дар давраи минбаhда β, δ, (вариантҳои b, d) g 

ва z табдил меебанд. 

Забони парфиѐнӣ дар асрҳои V - VI аз байн рафтааст. Агарчи 

баъзе шеваҳои забонҳои гурўҳи марказии эронӣ нишонаҳои ҷузъи 

фонетикии онро нигоҳ дошта бошанд, ҳам идомаи бевоситаи забони 

парфиѐнӣ нестанд. 
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АЛИФБОИ ПАРФИЁНӢ 

Алифбои парфиѐнӣ 22 ҳарф дошта, асоси худро аз хатти оромӣ 

мегирад, ки дар транслитератсия чунинанд:  a, b, g, d, h, w, z, h, t, y, k, 

l, m, n, s, ',  p, s, q, r, š, t. .  

     Ҳарфҳои s,  ', s, q танҳо дар идеограммаҳо истифода мешуданд. Дар 

осори давраи пешинаи парфияни ҳарфи t.-ро дар идеограммаҳо баъзан 

t иваз мекард: ВТL- идеограмма барои tusik - холй ва инчунин. btl, ТВ 

– nev - хуб, TVR- kōf-кўҳ. 

Баръакси забонҳои порсии миѐна ва суғдӣ дар забони парфиѐнӣ 

ҳарфи š на танҳо ҳамсадои роқ инчунин африкатаи č -ро ифода 

мекард: šurk/širak whwmny šk|wahmaničak 

Ҳарфи h низ дар ях қатор сарчашмаҳои давраи аввали парфиѐнӣ 

дар идеограммаҳо ҳам истифода мешуд, аммо дар ҳама маврид /h/-ро 

ифода мекард. Илова шудани Н (h) баъзан номи занона будани онро 

мефаҳмонд: ВRВУТН - wisduxt - ҳдухтар. 

Шаклҳои ҳуруф дар гурўҳи осори боқимонда то андозае аз ҳам 

тафовут дорад. Шакли ҳуруфи осори аз Нисо, Кунис, Қўшшатеппа 

пайдошуда ба асоси араменашон хеле монанданд. Инчунин тарзи 

навишти баъзе ҳарфҳо бо ҳам шабеҳанд. b ва w, z  ва у, р ва t ба ҳам 

монанданд. Бахусус, монандии d ва r хонишро хеле душвор 

мегардонад. Дар хатти парфиѐнӣ ҳангоми навишт ҳарфҳо бо ҳам 

намечаспанд. Идеограммаҳо дар осори хаттии парфиѐнӣ ниҳоят 

зиѐданд. Онҳо калимаҳои серистеъмолтарин - ҷонишинҳо, пешоянду 

пайвандак, феълҳо, исмҳои исгилоҳро ифода мекарданд. 

 

ФОНЕТИКА 

Садонокҳо:  Дар системаи хатти парфйянй ду гурўҳи зерини 

фонемаҳои дарозу кутоҳ мавчуд буданд: a – ā, i - ī,   u – ū,  e – ē,  o – ō. 

Ҳамсадоҳо:  Таърихи омўзиши осори хаттии парфиѐнӣ ду давраи 

инкишофи системаи ҳамсадоҳои забони мазкурро нишон медиҳад. 

Давраи аввал аз осори аз шаҳри Нисо, пергаментҳои Авроман, 

катибаҳои Аршакиҳо, инчунин иқтибосоти парфиѐнӣ дар забони 

арманй, даврай охир, аз матнҳои монавй муқаррар карда мешавад. 

Ҳамсадоҳои давраи аввал аз нигоҳи миқдор аз ҳолати қадимаи 

давраи умумиэронӣ чандон фарқ намекунад. 

Фонемаи /v.|-и давраи аввал, дар давраи охир дар мавқеи пеш ба 

фонемаи /s/ табдил меѐбад, дар мавқеи қафо ба /h/ ва /v.г/ ба /hг/. 

Фонемаи г вобаста ба мавқеаш танҳо бо садонок истифода 

мегардид ва  мавқеи ҳичосозиашро аз даст дод. ur, ir, ri. 
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Фонемаи z. аз J давраи қадим инкишоф ѐфта хеле васеъ дар давраи 

охир истеъмол мегардид.  Ҳамсадои J танҳо ҳамчун варианти z. пас аз 

овози /n/ боқӣ монд. 

Фонемаи нави/1/ дар калима ниҳоят кам дучор мешавад. 

Фонемаи лабишудаи пасизабонии хv. ба сифати фонемаи махсус 

боқӣ монд. Ба ин тариқ ҳамсадоҳои давраи аввалй парфиѐнӣ аз инҳо 

иборат буданд: ҳамсадоҳои зичи бечаранг: р, t, k; зичи чарангдор b, d, 

g ( бо аллафонҳои β, δ, γ аффрикатаи с.: ва роғи бечаранг f, s, š, x, xv, 

h(v.); роғи чарангдор v, z, z., (j), димоғии n, m,  ларзони r. 

 

ҲИССАҲОИ НУТҚ 

Исм 

Дар забони парфиѐнӣ тағйири асосҳо дар исм аз забонҳои 

эронии қадим хеле фарқ мекунанд. Категорияи ҷинсият аз байн рафта 

ҷамъбанди бо пасвандҳои аглютанитивии - ān, -in (аз — ānan, - inām 

падежи Genitiv) сурат мегирифт. dev-devān, murg -murgān. Дар 

асосҳое, ки бо садонокҳои -a, -ā, -i, -ī   -u, -ū,   ба анчом мерасиданд, ин 

овозҳо афтида хамсадоҳо боқӣ монданд: kām < умумэронӣ - kāma, 

авастой - kāma, порсии қадим - кāmа - ком, мурод; gāh < умумэронӣ - 

gavu, авастой - gātu, дорбии қадим - gāvu - ҷой, тахт, ҷоҳ. 

 

АРТИКЛ ДАР ИСМҲО 

Артикли номуайянии -`ev (-'yw) < умумиэрони аiva - як, касе, 

йнчунин маънои ягонагиро низ доро буд. Ба сифати артикли муайянӣ 

ҷонишини ишоратии hо (дар шумораи ҷамъ - havin), ш (шумораи ҷамъ 

- imin) ҳангоми такроршавй ud истифода мешуд. 

 

СИФАТ 

Сифатҳои умумиэронии қадим дар забони парфиѐнӣ садоноки охири 

даро афтондаанд: rošt (rwšsn) - равшан, < умумиэронӣ – rauxšna, 

авастой –raoxsna. 

Сифат дцр забони парфиѐнӣ гоҳо ҷамъ баста мешавад, гоҳо не: 

isnasagan mardohman - одамони донишманд, do carag wuzurgan - ду 

чароғи бузург. 

Дараҷаи қиѐсии сифат бо пасвандҳои –estar, -istar, (ystr) сохта мешуд: 

wuzurg - wuzurgustar - калонтар. 

Ба пасвандҳои сермаҳсули исм – īft (исми маънисоз), -išt (исми 

aмалсоз) ва пасвандҳои сермаҳсули исму сифатсоз -аg, - āg, -gаr, 
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сифатсоз -ig, -ēn дохил мешуданд: pavēgift - тозагй аз раvēg -тоза; 

vuzurgift- бузургй, аз vuzurg – бузург/ 

Пешвандҳои а-; аn- маънои инкорӣ доштанд: abyād - хотир, ѐд, 

anabyād   - фаромушшуда, азѐдрафта. 

Пешванди аbe- набудани аломату сифатро нишон хмедиҳад: abeyāstar 

-беайб, abēnang - бегуноҳ. 

Пешванди ham- исми ҳамроҳӣ, умумият месозад: hamābraz –

xaмшарик. 

Пешванди hu- аломати мусбатро ифода мекард: huzihr - зебо, 

huframan- хубфармондиҳанда. 

Пешванди duš аломати манфӣ: dušfar - бaдбахт. Усули мураккабшавии 

калимаҳо низ дар забони парфиѐнӣ хеле маъмул буд: xušboy-хушбўй, 

hazārcašm - ҳазорчашм. 

 

Шумораҳо 

ēv-1 , dō-2, hrē -3, čatas - 4, раnj-5, šoh -6, haft-7, hašt -

8, (9 - ?), das -10, . ēvandas -11. aēvandasa 12, haštād-80. 
 

Шумораҳои тартибӣ бо пасванди -um сохта мешаванд: hastum 

 

Ҷонишинҳо 

Ҷонишини шахсӣ 

 Танҳо                                                  ҷамъ 

Шахси якум:    аz; man-ман               amāh-мо 

Шахси дуюм: tū|to - ту                       ašmā(h) -шумо 

Барои ҷонишини шахси сеюми танҳо ҷонишини ишоратии ho/hav в 

havin - шумораи ҷамъ, истифода мешуд. 

 

Ҷонишини энклитикӣ 

1 - m            1 - mān  

2 - t              2 - tān 

3 - s              3 - sān 

 

Ҷонишини ишоратӣ 

im - ин, ho/hav - он, ēd - ин. 

 

Пурсишҷонишинҳо 
 кē - кй, čē - чй, kadām - кадом, čvand, čōnd - чанд (якчанд). 

 

Ҷонишини таъинӣ 

bhаrv - ҳама, ҳар кас, чиз                     hаmаg - ҳама, пурра 

visp - ҳар кас, ҳама чиз. 
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Ҷонишини номуайянӣ 

 kēz - ким-кӣ, касе           čvand, čōnd – якчанд 

 ēvīz - ягон хел                    čiz- чизе 

 

ЗАРФ 

Аз ҷиҳати сохт ва баромад зарфҳо дар забони парфиѐнӣ гуногунанд. 

Қисме аз онҳо зарфҳои таърихӣ мебошанд: 

 avāγōn - ҳамин тавр  

hangōn- ҳамчунин. 

Сифатҳо ҳамчун зарф меоянд:  гаγ - тез. 

Шумора чун зарф меояд:  bid - аз нав, боз. еуаg - ягона. 

 

ФЕЪЛ 

Дар забони парфиѐнӣ феълҳо нисбат ба давраи қадим хеле ба 

тағйирот дучор шуданд.  

 

Асосҳои феъл 

Асосҳои феълии забонҳои давраи қадимаи эронӣ аз рўйи сохтй 

морфологй гуногун буданд: решагй, дукаратй, решаҳое, ки пасванд (-

а, -ауа, -уа, -iуа, -šуа, -sа, -nа, -nu, -nau), миѐнванд (-n)-и асоссоз 

доранд.  

Муҳимтар аз ҳама ҷудо намудани асосҳои махсус ва ғайрмахсус 

аз давраҳои қадим аст. Асосҳои махсус аз он давраҳо сар карда бар 

асосҳои ғайримахсус бартар пайдо намуданд. Дар давраҳои минбаъда 

ба махсусгардии тасрифи ҳамаи асосҳо баробаршавии онҳо аз рўйи 

типи анчома ба -ā, ѐ ба -а ва ауа хос аст. Дар давраҳои минбаъда, аз 

ҷумла забони парфиѐнӣ садоноки охири решаҳо афтида, асосҳои 

забонҳои қадима, ки дорои пасвандҳои -а, -ауа буданд, низ 

садонокҳои охири худро аз даст дода, бо реша баробар шуданд. Ба 

андозае, ки бе тадқиқи синхронии этимологй фарқ кардани онҳо 

номумкин гардид. 

1. аз асосҳои қадимаи бе анҷома: hirz - тарк кардан, гузоштан, 

порсии миѐна-hil, дар забони тоҷикӣ ва форсии муосир феъли 

«ҳилидан», «биҳил кардан», аз умумиэронӣ - hrz -, авастой hагэz - 

озод кардан, раҳо кардан, arvi- тоб хўрдан, асоси замони ҳозира - 

hэгэzа; hэгэzауа-; аrvi - ба ҷониби чизе баргаштан. 

2. аз асосҳои қадимаи решаашон анчомадор: ваг- бурдан, асоси 

замони ҳозираи умумиэронӣ - вага; 

3. аз асосҳои қадима ба анчомаҳои дароз (бо -ауа) zām - омадан, 

аз асоси замони ҳозира: dāraya - доштан. 
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Сифати феълии замони гузашта 

Дар забони парфиѐнӣ сифати феълии замони гузашта бо -t, -d 

(умумиэронии қадим) чун унсури асосӣ дар сохтори шаклҳои замони 

гузашта истеъмол мешавад: 

sōz - (феъл) - сухтан, suxt — сифати феълй аз умумиэронии sauk, 

сифати феълии замони гузашта: suxta;  

 

Пешоянд ва пасояндҳо 

Аксари пешоянду пасояндҳои забони парфиѐнӣ идомаи 

пешоянду пасояндҳои умумиэронӣ буда, қисме номӣ ва қисми дигар 

зарфианд. Аз чиҳати сохт содда ва таркибй ҳастанд.  

Содда: аваr, аbē, аd, аbar, аndar, аz, čāved , herd, tаг, parvan, гāδ, vašnāδ. 

Таркибй: аваr az, az раš, yud аz, уāδō, čuhr čāved. 

 

ПАЙВАНДАКҲО 

Пайвандакҳои пайваст ва тобеъ фарқ карда мешуданд. 

Пайвандакҳои пайваст: ud - ва, вēz - аммо. 

Пайвандакҳои тобеъ: аg - агар - шарт, cavāγōn - ҳамин ки. Ин 

пайвандак  бештар бо зарфи avāγōn меояд: cavaγōn…, avāγōn - ҳамин 

ки..., он вақт,  cavāγōn каδ - гўѐ; ки - ки бештар пеш аз нутқи айнан 

нақлшуда меояд.  

Пайвандаки таркибй: уаδ каδ - то он вақте ки. 

 

Ҳисачаҳо 

nē - не: бо исму феълҳо, зарфҳо меояд: 

nе рагmāуām кй - гумон намекунам, ки ... 

ma - ҳиссачаи инкорй; -{i) z -инчунин, ēviz -чй хел ..., ҳамон хел. 

 

Адабиѐт: 
1. Герсенберг Л.Г. Додихудоев Р.Х. Таърихи забони тоҷикӣ. -  

Душанбе, 1983;  

2. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2003; 

3. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. -  Москва, 1981; 
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Мавзӯъ: Забони саккоии хўтанӣ 

Нақша:  

1. Маълумоти умумӣ дар бораи забонҳои парфиѐнӣ ва саккойии 

хӯтанӣ. 

2. Дараҷаи омўзиши  забонҳои парфиѐнӣ ва саккойии хӯтанӣ. 

3. Осори хатии забонҳои парфиѐнӣ ва саккойии хӯтанӣ. 

4. Грамматикаи забонҳои парфиѐнӣ ва саккойии хӯтанӣ. 

Забони сакоии хутаниро муҳаққиқон дар асри XX кашф 

карданд. Осори хаттии ин забон аз Туркистони Шарқӣ пайдо карда 

шуда, дар омузиши он муҳаққиқон Э. Лейман, Н.Лейман, С.Камов, 

Г.В. Дейли, Р.Эмирк ҳиссаи арзанда гузоштанд. Дар омўзиши ин 

забон, бахусус, дар солҳои 60-уми саддаи XX муваффақиятҳои 

назаррас ба даст омад. 

Ориѐнажодони воҳаҳои Хутан, шояд боқимондаҳои қисми аз 

сакоиҳое буданд, ки ба ҷониби Ҳинд ҳаракат мекарданд. 

Сарчашмаҳои чинй бунѐди Хутанро ба асри III пеш аз милод нисбат 

медиҳанд. Бар муқобили дахолату ҳучумҳои чиниѐн ва туркони 

бодиянишин, ҳайтолиѐн ва тибетиҳо мубориза бурда хони хутаниѐн 

дар давоми беш аз ҳазор сол мустақилияти худро нигоҳ дошт. 

Мувофиқи маълумоти муаррихи чинӣ Сюан Сзян хутаниѐн мардуми 

хушзавқ буда, ба санъат рағбати беандоза доштаанд. 

Забони хутанӣ ба гурўҳи забони сакоӣ дохил мешавад. Аз рўи 

сарчашмаҳои мавчуда забонҳои зерин ба ин гурўҳи забонҳои эронӣ 

дохил мешуданд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сакоии хутании давраи аввал - дар ҳазораи I мелодӣ дар 

навоҳии Хутан дар ҷануби саҳрои Такла-Макан паҳн шуда, аз осори 

ин забон компендиуми будоии «Китоби Замбаст», инчунин матнҳои 

дигар боқӣ мондааст. 



56 
 

2. Сакоии хутании давраи баъд - шакли хеле суфта, такмилѐфта 

ва дигаргуншудаи хутании давраи аввал аст, ки тақрибан дар навоҳии 

Турфон паҳн шуда буд. Осори боқимондаи он аз ҳуҷҷатҳои расмӣ ва 

матнҳои буддоӣ иборат аст. 

3. Сакоии муртукӣ - дар шимоли шарқии Қошғар паҳн шуда, 

осори зиѐди осонфаҳм (ба туфайли матни забонҳои дигар) аз ин забон 

боқӣ мондааст.  

4.Сакоии тумушкӣ - он низ дар шимоли шарқии Қошғар паҳн 

шуда, дар нимаи дуюми ҳазорсолаи I милодӣ истифода мешуд. 

Муносибати он бо забони сакоии муртукӣ хеле наздик аст ва идомаи 

он мебошад.  

5. Сакоии ҳиндӣ - забони ғосибон - шакҳо, мебошад, ки ҳамагӣ 

бо чанд калима шинохта шудааст: horaka - тўҳфакунанда, sāhānu sahi - 

шоҳи шоҳон. 

6. Сакоии кирорайинӣ - дар шарқи Хутан паҳн шуда буд ва он аз 

рўйи иқтибосоти зиѐдаш аз забони кирорайинӣ шинохта шуд. 

7. Сакоии қошғарӣ забонест, ки танҳо аз рўйи сарчашмаҳои 

бавосита шинохта шудааст. Он дар ғарбии Қошғар паҳн шуда буд. 

Ба забонҳои сакоӣ умумияти луғавй ва сохти грамматикӣ хос 

аст, Хусусияти фонетикии ин гурўҳи забонҳо онҳоро аз гурўҳи 

забонҳои ғарбии эронӣ ва ҳам шарқӣ ҷудо мекунад: гузариш байни - ft 

> -wδ - сакоии хутанӣ: hauda, сакоии тумушкӣ: hoda - ҳафт. 

Доир ба талаффузи сакоии хутанӣ, таркиби овозии ин забон 

танҳо дар заминаи хусусиятҳои хатти он мулоҳиза рондан мумкин аст, 

барои навишт аз ҳуруфи браҳмиҳо - типи ҳиндӣ ва ҳиндуасос 

истифода мекарданд. 

Як қатор овозҳои садоноки сакӣ хутании давраи аввал ба 

садонокҳои сакӣ хутании давраи баъд ва ба хати браҳмӣ дода шудани 

калимаҳои туркӣ чинӣ, ки хоси забони сакӣ хутании давраи аввал 

будан ба давраи баъд низ хосанд.  

Зада дар забони сакоии хутанӣ мавқеи ягона надошт, чун дар 

забонҳои давраи қадим аз як ҳичо ба ҳичои дигар мегузашт.  

 

 

ҲИССАҲОИ НУТҚ 

Гарчанде дар забони сакоии хутанӣ асосҳои махсус бартарӣ 

доранд, аммо типҳои гуногуни онҳоро сарфи назар кардан мумкин 

аст, ки шакли и6тидоии он бо пасванди -ка шинохта мешавад:  
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  -а- сакоии хутанӣ: ksārma 

[xšarma] - шарм < fšarma- авастоӣ - 

fšarma суғдӣ - šβ'rm; 

- ā- асосҳои сакоии хутанӣ: hinа- 

лашкар <haina-; -z- асосҳо -pate - 

падар - pita(h), авастоӣ - pita, pitar. 

Сохти шашпадежӣ танҳо хоси 

матнҳои сакоии хутании давраи 

аввал аст. Дар осори сакоии 

хутании баъд омезиши анҷомаҳои 

гуногун, ҳазф  ихтисоршавии онҳо 

мушоҳида мешавад. 
Сифат 

Хусусияти асосҳои сифат дар он аст, ки онҳо аз рўйи ҷинсдорои 

худ ҳастанд. Бахусус, ин дар асосҳои ҷинси мардона ва занона ба а 

мушоҳқла мешавад. Сакоии хутанӣ: hastāma- беҳтарин (падежи 

Nominativ шуморaи танҳо, ҷинси мардона) <hastamā-h - беҳтарин 

(падежи > Nominativ ҷинси занона) - hastamā: авастоӣ: hastema. 

 

Тасрифи сифатҳо 

Тасрифи асосҳо бо -а (ба ҷинси мардона):-а (ҷинси занона, 

шумораи танҳо). Тасрифи асосҳои сифат бо анчомаҳои -а, -аа, -аа, -.а, 

-uа барои чин и мардона ва -а, -аа, -аа, _а, -иа барои ҷинси занона дар 

шумораҳои танҳо ва ҷамъ, дар падежҳо аз ҳам фарқ мекард. 

Чунончи шумораи танҳо, ҷинси мардона, падежи Nominativ: 

asamkhilsta чиркинношудч utara – саховатманд. 

 Шумораи танҳо, ҷинси занона, падежи Nominativ: masta, hastama. 

Дараҷаи қиѐсӣ 
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Дараҷаи қиѐсй бо ѐрии пасванди -ttara (авастой, порсии миѐна -

tara) pirmattara - муҳимтар. Баъзан чунин ҳам мешавад: māsta - māstarā 

(ба чойй māstāttarā) - калонтар. Дар сакоии хутании баъдина «- t » аз 

навишту талаффуз меафтад: grammayirā -гармтар.  

Дараҷаи олӣ бо ѐрии пасванди а- (t) tamā (авастой - tama) сохта 

мешавад: раttamā - хурдтарин. 

ШУМОРА  

Шумораи миқдорӣ 1-ssau, чз. ssa (sо - бо шрифти тибетӣ), 

тумушкӣ so (<cawa-<yka°<aika°); 

2-duva, ҷинси занона – dvi; 

3 - dra, ҷинси занона - <draya>; 

4-tcahora; 

5 – раmjsa; 

6 - ksa ҷинси занона – ksātā; 

7- haudo; 

8-hasta; 

9-nau; 

10-dasau; 

20- вista; 

30-darsa; 

100-satā; 

200-dvisatā; 

1000-ysārā; 

Барои ифодаи шумораҳои таркибй морфемаҳои (созаҳои) - 

vare, ure -раге, ки таърихан маънои «аз ... калон»-ро доранд, 

истифода мешаванд. 1 -ssuvare, 2-dvavare.  

Мафҳуми ним бо ду асос ифода меѐбад: suvo (dwisvam) 

suvohada-нисфирўз, purra hala – ниммоҳ. 

Шумораҳои миқдорӣ дар падежҳо тасриф мешаванд. 1- ssаu 

шаклҳои ssа - ҷинси занона - ssаu, падежи Genitiv - sе-ро дошт. 

Шумораҳои тартибӣ: 1-ум - padauysa, 2-юм -sata, З-diddu, dida. 

ҶОНИШИН  

Дар забони сакоии хутанӣ гурўҳҳои зерини ҷонишинҳоро ҷудо 

кардан мумкин аст: шахсӣ (мустақил ва бандакҷонишин), соҳибӣ- 

нафсӣ, номуайянӣ, cаволию инкорӣ ва ишоратӣ 

Ҷонишини шахсӣ (мустақил ва бандакҷонишин) 
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Ҷонишини саволии нисбии ивазкунандаи исмҳо: куе, се - кй, сu - 

чй.  нишини саволии нисбии ивазкунандаи сифатҳо: kamа - чй хел, 

canda - то чи андоза калон. 

Ҷонишини саволии нисбии ивазкунандаи шумораҳо: candina - 

чанд, erzāmā -кадом.  

Чун дар забони имруза ҷонишинҳои шумораи ҷамъ баъзан ба 

маънои ҷонишини шумораи танҳо истифода мешуданд. 

ЗАРФ 

Қисми асосии зарфҳо шаклҳои шахшудаи исму сифатҳои дар 

падежи винителний мебошанд, ки бештарашон аз истеъмол баромада 

буданд: bihiy -бисѐр (падежи Ablativ, дараҷаи қиѐсии куҳнашудаи 

wahiyam) ausku- абадӣ (<āyuškam), 

Шаклҳои дигари падежӣ низ ба иазар мерасад: uskana - ба боло 

Зарфҳои тарзи амал: ssа, ssai - ҳамчунин ҳатто (?), hade- дар асл, 

ttuvare - фавқулодда. 

Зарфҳои макон - uska - баланд, paskina-аз қафо. 

ФЕЪЛ 

Асоси замони ҳозира 

Феълҳои мондаи тарзи фоилй: аh-будан, шахси 3-юми шумораи 

танҳои замони ҳозира: аsta - ҳаст, феъли мондаи тарзи миѐна аh - 

нишастан, шахси 3-юми шумораи танҳои замони ҳозира: āste. Вобаста 

ба маъно феълҳое мавчуданд, ки дар як ҳолат гузаранда ва дар дигар 

маврид монда буда метавонанд: dajs - сухтан - феъли гузаранда дар 

тарзи фоил, дар тарзи миѐна (мафъул) монда. 

Асоси замони гузашта 

Ҳамаи шаклҳои феълии зобони сакоии хутанй аз ҳамин ду асос - 

асоси замони ҳозира ва асоси замони гузашта бо ѐрии анчомаҳои 

гуногун, бо флексияи дохилй сохта мешаванд.  

Асосҳои замоии ҳозира идомаи асосҳои давраи қадим буда, ба 

тағйироти морфологй дучор шудаанд, ки асоси замони гузашта ба 

сифати феълии давраи қадим бо пасванди -tа рафта мерасанд. 

Пешоянду пасояндҳо 

Дар забони сакоии хутанӣ ҳамон як калима ҳам ба вазифаи 

пешоянд ва ҳам ба вазифаи пасоянд омада метавонист: 

alsto - ба ҷониби, авастоӣ аrэба ва stа; anau - бе, astamma - сар 

карда; anaka -аз; bagyo - ба; hvana- дар назди, odi - то, patana- барои.  

Пайвандакҳо 

Пайвандакҳои пайваст ва хилофӣ: u - ва < uta; a, au-e, hāde-аммо, 

вале. Пайвандакҳои тобеъ: ciya - вақте, чун (авдecтоӣ - čiyo).  
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Пайвандаки ки (< каm) ҷумлаи пайрави ҳолро ба сарҷумла тобеъ 

месозад. 

Vara hajvattāta ku jāni - хирад он  ҷост, ки андеша (бошад).  

Пайвандаки ка - «агар» ҷумлаи пайрави шартро ба сарҷумла 

тобеъ месозад. Дар матнҳои давраҳои минбаъда пайвандакҳои khо, 

khu - чӣ хеле ки, чунон ки серистеъмол аст. Он хелҳои ҷумлаҳои 

гуногуни пайрави ҳолро ба сарҷумла тобеъ месозад. 

Ҳисачаҳо  

1. Инкорӣ ва саволӣ: nе, nа - не, - ni busta - номаълум. 

2. Инкорӣ: mа: mа parsima - бигзор ман озод нашавам. 

3. Ҳиссачаҳое, ки нутқи айнан нақлшударо ҷудо мекунанд: sе, sа,  

sа<tce< čаh (уа). 

Пешвандҳо 

а- инкорро ифода мекунад: аваsta - нобаста. 

dus (a) - duspata  - беқувватӣ. 

bi-abi -, wi- bijundai- беҳаѐт. 

Hu- hubasta - хуб басташуда 

Мураккабшавй: 

huduva- ҳар ду, harsauna – якдигар. 

Дар ҳодисаи мураккабшавии калимаҳо чун дар забони тоҷикӣ аз 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба ҳам омада сохта шудани калимаи нав 

мушоҳида мешавад: сифат + исм - ttusā – dasta - бо дасти холй, drrāvā 

–aysmu -  зиракона. 

Адабиѐт: 

1. Герсенберг Л.Г., Додихудоев Р.Х. Таърихи забони тоҷикӣ. - 

Душанбе, 1983.  

2. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. – Самарқанд, 2006; 

3. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2003. 

4. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. - Москва, 1981; 

 

 

 

: Маълумот дар бораи забони суғдӣ 

 

Нақша: 

1. Забони суғдӣ забони коргузорӣ ва муоширати давлати Суғд. 

2. Сарчашмаҳои хаттии забони суғдӣ. 

3. Хусусиятҳои фонетикй ва идеограммаҳо дар забони суғдӣ 

4. Сохти морфологии забони суғдӣ. 
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Забони суғдӣ ба гуруҳи забонҳои шарқии эронии давраи миѐна 

мансуб аст. Ҳудуди паҳншавии ин забон водии Зарафшон буда, 

мавчудияти давлати Суғд мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ аз асрҳои 

VI то мелод оғоз мегардад Мувофиқи ақидаи муҳаққиқон паҳншавии 

суғдҳо дар соҳилҳои дарѐи Зарафшон ба миѐнаҳои ҳазораи П - 

ибтидои ҳазораи I то мелод рост меояд Давлати Суғд аз ҷануб бо 

бохтариѐн, ҷанубу ғарб портиѐну марғибниҳо, дар шимол ва шимолу 

шарқ бо сакоиѐн, дар шимолу ғарб бо хоразмиѐн ҳамсоя буд. 

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо суғдҳо дар асрҳон Ш пеш аз милод 

бо чиниѐн дар робитаи тичоратию фарҳангй қарор мегиранд ва дар 

забону шеваҳои гуногуни чинӣ як қатор иқтибосоти суғдиро, ки ба 

асри I мелодӣ мансуб аст муқаррар кардаанд. 

Забони суғдӣ забони коргузорй ва муошарати мардумони ҳайати 

давлати Суғд ва ҳатто ҳудудҳои аз он ҳам фарохтар будааст. 

Минтақаи асосии густариши забони суғдӣ ба бартарии бештар ба 

дигар забону гўишҳо водии Зарафшон, Фарғона, Кешрўд (Қашқадарѐи 

имрўза дар Ўзбакистон) ва Сурхондарѐ будааст. Мувофиқи 

навиштаҳои Сюан Сзян низ ҳудуди ниҳоят васеъ, ки аз Ҳафтрўд то 

Кешрўдро фаро мегирифт, Суғд меномидаанд Муаррихони юнонӣ 

қайд мекунанд, ки сарҳади байни Суғду Бохтар дарѐи Окс (Амударѐ) 

будааст. Дар сарчашмаҳои хаттии гузашта калимаи «суғд» Дар 

шаклҳои зерин навишта шудааст: порсии қадим - suguda, sugda 

авастой -saγva, suxδa дар навиштаҳои юнониѐн Еоγδiavn. Маркази 

давлати Суғд шаҳри Самарқанд буд, ки он дар манобеи хаттй батаври 

зайл сабт шудааст: Sm"rknv, Samārkanv, Samārakanvā.  

Аз байн рафтани забони суғдӣ ва ччойи онро пурра гирифтани 

забонн дари тоҷикӣ ба давраҳои пас аз асри XI рост меояд. Дар 

навоҳии болооби Зарафшон забони суғдӣ хеле дер боқӣ монд. Дар 

соҳилҳои дареи Яғноб шеваи суғдӣ то кунун боқи мондааст, ки онро 

забони суғдии нав низ меноманд ва ин забони яғнобй аст. Дар ҳудуди 

Ҳафтрўд чои забони суғдиро забони туркй гирифт. Ба гуфтаи 

Маҳмуди Қошғарй аҳолии Суғди Балосоғун урфу одатҳои туркиро 

қабул намуданд ва дар дарвраҳои аввал дузабона буданд (ки ин раванд 

бо забони хоразмӣ низ рўй дода буд) ва баъдҳо аҳолии шаҳрҳои 

Ҳафтрўд аз Балосоғун то Исфичоб бо забони туркӣ гап мезадагӣ 

шуданд. 

Забони суғдӣ - забони шарқии эронии миѐна буда, дар 

ташаккулѐбии забони тоҷикӣ нақши муҳим дорад. Дар таркиби 
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луғавии забони тоҷикӣ луғоту истилоҳоти забони суғдӣ хеле 

фаровонанд ва то ба имрўз истеъмол йешаванд. Сарчашмаҳои хаттии 

забони суғдиро чунин тасниф кардан мумкин аст: 

- мачмўи ҳуҷҷатҳои гуногуни кўҳи Муғ; 

- матнҳои гуногун, ки дар танга, зарфҳои нуқра, хуму 

хумпора, пўст ва матоъ навишта шудаанд ва аз мавзеъҳои гуногун 

ѐфт шудаанд; 

- китобҳои гуногун бо матни дини буддой /vessantara/ jataka, 

Сутраи нохунҳои дароз, Сутраи сабабу натича, иқтибосҳои 

гуногун аз он китобҳо; 

- матнҳои иқтибосии гуногуни монавй (аз ҷумла матн бо 

номи афсонаҳои суғдӣ); 

- матнҳои насронй (ба монанди «Саргузашти Георгии 

Муқаддас»).  Манбаъҳои хаттии мансуб ба забони суғдиро аз рўи 

макони дарѐфтшуданашон ба гурўҳҳои гуногун ҷудо кардан мумкин 

аст. 

Ба забони суғдӣ, ки забони муошарати халқиятҳои гуногун дар 

Шоҳроҳи Абрешим буд, аз забонҳои чинй, санскрит, ошурй, порсии 

миѐна ва юнонӣ адабиѐти фаровон тарчума шудааст. Мазмун ва 

мундаричаи осори тарчумашуда ба дину оинҳои гуногун ва асосан ба 

дини буддой, насронй ва монавй мувофиқат мекард. 

Осори хаттие, ки дар Туркистони Чин ѐфт шудаанд, ба асри IV 

мелодӣ мансуб буда, «навиштаҳои кўҳнаи суғдӣ» ном доранд ва аз 

қадимтарин осори хаттии забони суғдӣ ба шумор мераванд ва ин пас 

аз муқоиса бо навиштаҳои Абўрайҳон Берунй ва осори хаттии 

ҳукумати Панчекат (Деваштич) дар кўҳи Муғ дақиқ карда шудаанд. 

Илова бар манобеи хаттии зикршуда аз забони суғдӣ боз се 

гурўҳи осори хаттй омада расидааст, ки онҳоро ба таври ҷудогона 

гурўҳбандй кардан мумкин аст. 

Матнҳои суғдии буддой ин асосан маводи навиштаҳои буддой 

ба суғдӣ мебошад ва мазмуну мундаричаи онҳо ба дини буддой 

марбут аст. Ҳамчунин Vassantra Jataka аз санскрит ба суғдӣ 

баргардонида шуда буд. Мутуни суғдии монавие, ки аз Турфон, дар 

натичаи ҳафриѐтҳои археологии шаҳри Кочо ѐфт шудаанд. Қисмати 

асосии ин матнҳо ба хатти монавй навишта шудаанд ва дар баробари 

ин осори монавии суғдӣ ба алифбои суғдӣ китобат мешуданд. 

Мазмуни матнҳо ҳамчунин қисман тиб ва варзишро фаро мегирад. 

Мутуни суғдии насронй аз Турфон (шаҳраки Бунайик) ѐфт 

шудаанд. Ин матнҳо бо алифбои ошурй (эстрангело) навишта шудааст 
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ва он аз чиҳати забонй низ аз матнҳои суғдии монавй буддой аз рўи он 

фарқ мекунад, ки ба ақидаҳои муҳаққикон матнҳои суғдии насронй бо 

услуби фарқкунандаи гуфтугуи даврони баъдина (асрҳои VII- X) 

навишта шудаст. 

Матнҳои аз Муғулистон ѐфтшуда ба густариши назаррас ва 

мақоми барчаста доштани забони суғдӣ дар Шарқ далолат мекунад. 

Хатти забони суғдӣ барои сабти маводи забонҳои туркию муғулй 

нақши муҳим бозидааст Матнҳои аз Муғулистон ѐфтшуда пас аз 

«номаҳои куҳнаи суғдӣ» куҳантарин осори хаттии забони суғдист. 

Матнҳои суғдии мансуб ба солҳои 581-587 аз аввалин осори хаттии 

хоқонҳои турк мебошад, ки то ба мо омада расидааст. Аз эҳтимол дур 

нест, ки забони суғдӣ чун забоони коргузорй дар хонигарии туркок 

истифода шудааст. Ҳамчунин аз канори рўди Орхон дар 

Қаробаласуғун дар танаи тахтасанг, аз ҷануби саҳроҳои Гоби осори 

хаттии уйғурй бо алифбои рунй ѐфт шудаанд. 

Дар Осиѐи Миѐна бошад, ба ғайр аз осори хаттии Кўҳи Муғ, дар 

Қирғизистон, аз Кува, наздикии Ош, аз Терексой ва Кулансой, дар 

Туркманистон дар наздикии шаҳри Марв навиштаҳо ба забони суғдӣ 

ѐфт шудаанд. Дар шимол, дар самти Ҳафтрўд бошад, дар мавзеи 

Тирози Қазоқистони имрўза навитачоти мансуб ба забони суғди, ки 

дар рўи сафолпораҳо навишта шудаанд, ѐфт шудаанд 

Системаи хатти забони суғдӣ дорои хусусияти ба худ хос буд ва 

аз системаи хатти оромӣ баромада, шаклҳои мухталиф дошт. 

Ҳамчунин баъзе аломатҳои мансуб ба системаи хатти забони суғдӣ аз 

системаи хатти монавй гирифта мешуд. Хатти монавии дар истифодаи 

суғдиѐн 29 аломат дошт.  

Системаи баъзе аломатҳои таркиби забони суғдиро, ки овозҳои 

гуногунро ифода мекарданд, ба таври зайл шарҳ додан мумкин аст: 

/алиф/: [а] 'rsk[аrsk] - рашк, агар садоноки дарози «а» дар аввали 

калима ояд, аломати мазкур (алиф) ду бор навишта мешавад: 

'' [a] '' z [az]-қаҳт; 

b: [b]  nmb [namb] –шабнам, b-овози v-ро низ ифода мекунад;  

β; [v] βγ; [vaу]-Худо, β - овози «f»-ро (γarf-бисѐр) ифода 

мекунад;  

g;[g] 'ngrnd [angrand] - буридан, кисм-кисм буридан, g овози «γ» 

ва «х»-ро низ ифода мекунад; 

d; [d] d [аnduxs] - чадал кардан; 

Хусусияти фонетикии ҳарфҳо дар натичаи таҳлил, муқоиса ва 

таҳқиқи системаи хаттии суғдӣ, суғдии буддой, суғдии монавй ва 
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суғдии насронй муайян гардидааст (ҳамчунин ниг.: Додихудоев, 

1988,123) 

  

 Системаи хат  талаффуз тарчума 

Буддой исавй монавй   

- muv туδ mev рўз 

Γrβ Γrf γrf γarf бисѐр 

Δrγwšk zwxšq Jwxšq zuxšk Дарвеш 

Кnδh kanv Kanvā каnvā макон 

 

Дар забони суғдӣ теъдоди идеограммаҳо нисбатан маҳдуданд. 

Идеограммаҳои зерин аз ҷумлаи онҳоянд: 

'МУ = mth /māta/ - модар; КSР' = NKRTK /nkrte/ - нуқра; МLК' = 

γšyδ - ихшид; ŠNT = srδ /sarδ/ - сол; YVМ = mуδ /mev/ - руз. 

Сохтори морфологии забони суғдӣ аз шакли таърихии 

умумиэронӣ дур шуда, такмил ѐфтааст. Дар табдилу ташаккули 

қолабҳои номию феълй зимни гузариш аз ҳолати мансуб ба даврони 

қадим мутобиқи манобеи хаттй қонунияти «мавзунияти асосҳо» роич 

будааст, ки он аз тарафи муҳаққиқони аврупой - П. Тедеско (1923) ва 

И. Гаршевич (1948) таҳқиқ ва ошкор карда шуда буд. Мутобиқи 

қонунияти «мавзунияти асосҳо» воҳидҳои номй ва феълиро ба 

асосҳои сабук ва асосҳои гарон ҷудо мекунанд. Қонуни «мавзунияти 

асосҳо» шояд дар даврони гузариш аз ҳолати қадима ба даврони 

миѐна дар ҳолати нав ташаккул ѐфтани сохтори грамматикии забони 

суғдӣ роич гардида бошад, аммо аз кадом вақт мустаъмал будани он 

дақик нест. «Асосҳои гарон асосҳое номида мешаванд, ки садоноки 

дароз ѐ садоноки кўтоҳ дорад, ки баъд аз он гурўҳи ҳамсадоҳо меояд. 

Асосҳои сабук асосҳоеро меноманд, ки садоноки кўтоҳи дошта, баъд 

аз он гурўҳи ҳамсадоҳо надошта бошад. Натичаи амали ин қонун он 

аст, ки асосҳои гарон гз садонокҳои анчома маҳрум гаштанд, аммо 

асосҳои сабук онҳоро нигох доштанд» (Додихудоев, 1988, 128).  Дар 

зер мисолҳо оид ба асосҳои номии сабук ва гарони забони суғдӣ 

таҳлил карда мешавад: 

1. Асосҳои сабук: 

1) асосҳои исм, ҷинси мардона: монавй: рδ- /раδ-/ - пай; суғдӣ-

монавй-насронй: βу- /βау-/ - Худо; суғдӣ-монавй: βγn- / βγn-/ - кох; 

суғдӣ-монавй: wyrk-, насронй: wyrq /wirk/ - гург; 

2) асосҳои исм, ҷинси занона: 
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суғдӣ: \wβr-, монавй: \wfr- /wafr/ - барф; суғдӣ-монавй-насронй: 

\wn- wan-/ - дарахт; 

3) асосҳои сифат: суғдӣ: γwс- /хuc-/ - хуш; суғдӣ: 'βуz-, 'βz-, βz-, 

монавй: βуj-, βууj, βj>, насрoнй: bуz-, bz- / әβz-, / әβәz-/, /βәz-/ - бад; 

2. Асосҳои гарон:  

1) асосҳои исм, ҷинси мардона: 

суғдӣ: znр-, монавй: zmb-, насронй: zmp- /zamp-/ - соҳил; суғдӣ-

монавй-насронй: mrs- /marč-/ - марг; суғдӣ-насронй: суғдӣ-насронй: 

snk-, монавй: sng- /sang»-/ - санг. 

2) асосҳои ҷинси занона: суғдӣ: 'rk(h)-, монавй: 'rk-, насронй: 'гg-

/аrk-/ - кор; суғдq: "р- /āр-/ - об; монавй: m't- /mat-/ - модар;  

3) асосҳои сифат: 

суғдӣ: γгβ-, монавй: γгβ-, γгf-, насронй: γгf- /γагβ-/ - γагf" - 

бисѐр; Суғдӣ-монавй: γrm- / γаrm-/ - гарм. 

Чунон ки мебинем, бештари асосҳои номй бо ҳамсадо анчом 

мепазиранд. Бинобар ин хулоса кардан мумкин аст, ки асосҳои ҷинси 

мардона аз асосҳои тематикии ҷинси мардонаи даврони қадим ва 

асосҳои атематикии ҷинси мардона ва миѐна сарчагама мегиранд. 

Асосҳои занона аз асосҳои тематикии ҷинси занонаи давраи қадим бо 

анчомаи «-ā» (суғдӣ: prm'n- /framān-/ - фармон; порсии қадим: 

framānā- ) ва аз асосҳои ҷинси занонаи дорои анчомаҳои «-i>, «-ī» 

(буддой: βwm- βūm-/ - замин, порсии қадим: βūmī сарчашма мегирад. 

Шумора дар забони суғдӣ ба тартиби зерин шакл гирифтаанд:  

1-ew - як, 2 - /δиwа, әδwа, әδй/ - ду, 3 - /šѐ/ ва ѐ /šау/ - се, 

4 - /čәtfar/ - чор, 5 - /раnč/ - панч,  6 - /uxušu/ ѐ хušu/ - шаш, 7 

- /avd, аvda/ - ҳафт, 8 -/аšt, аštа/- ҳашт, 9 - /nаv, nаvа/ - нўҳ. 

 10- /δа, δаза/ - даҳ,  11 - / ēwantasәu| - ѐздаҳ, 12 - 

/δuwatās/ - дувоздаҳ. 

90 - /nvāt/ - навад, 100 - /sаt-/ - сад, 200 - /δuwēst/ - дусад, 

1000 - /zār/ - ҳазор.  

Дар забони суғдӣ феъл дорои ду асос буд - асоси замони ҳозира 

ва асоси замони гузашта. Дар баробари ин асосҳои феъли забони 

суғди ба асосҳои сабук ва гарон ҷудо мешуданд. Дар системаи феъли 

суғдӣ пешвандҳои феълсоз буданд, ки онҳо аз пешояндҳои қадимаи 

эронк сарчашма мегиранд: /ā-/, /аn-/, /әβ-/, fга-/, /ō-/, /раr-/, /раč-/. Феъл 

дар забон суғдӣ хусусиятҳои ба худ хос дошт. Дар забони суғдӣ 

ҳиссачаи махсуси аглютинативй буданд, ки дар натичаи табдили 

вазифа ва шакли ж қатор феълҳо ташаккул ѐфта буданд. Р. 
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Додихудоев ва Л. Гертсенберг онҳоро ба таври зайл тасниф 

намудаанд: 

- ҳиссачаи к'm барои сохтани замони оянда /swmutk'm - сўрох 

хоҳад кард, 'уsm-к'm - хоҳам омад/; 

- ҳиссачаи sk\wn барои сохтани шаклҳои давомдор /šw'nt - skwn 

- рафта истодаанд/; 

- ҳиссачаи 'štn ҳам барои сохтани шаклҳои давомдор / šw'm - 'š -

рафта истодам/; 

- ҳиссачаи х t барои сохтани таркиби феълй, ки амалу ҳаракати 

тахминй ва шартиро ифода мекунад / ргусt'- х't - бояд тарк кунед/ (ниг. 

Додихудоев, 1988, 129). 

Масдар дар забони суғдӣ ду шакл дошт:  

1. масдаре, ки аз асоси замони 

ҳозира таркиб ѐфтааст. Дар ин шакли масдарӣ агар асоси феъл гарон 

бошад масдар анчомаи нулй дорад ва агар асоси феъл сабук бошад 

масдар анчoмаи «-е» мегирад;  

2. Масдар аз асоси замони гузашта, ҳамчунин агар асоси феъл гарон 

бошад масдар анчомаи нулӣ дорад ва агар асоси феъл сабук бошад 

масдар анччомаи «-е» мегирад. 

 

Адабиѐт: 

1. Согдийский сборник. - Ленинград, 1934.  

2. Хамдамов Ж. Узбек тили тарихи (II-кисм).- Самарканд, 2003. 

3. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2003. 

4. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд, 2006.
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Мавзӯъ: Маълумот дар бораи забонҳои бохтарӣ ва хоразмӣ 

Нақша: 

1. Пайдоиш ва густариши забони бохтарӣ ва забони хоразмӣ. 

2. Ёдгориҳои   забони бохтарӣ ва забони хоразмӣ.  

3. Дараҷаи омўзиши забонҳои бохтарӣ ва хоразмӣ. 

5. Хусусиятҳои  забонии забони бохтарӣ. 

 

ЗАБОНИ БОХТАРӢ  

Бохтар яке аз навоҳии кадимтарини фарҳанги ориѐӣ, 

қадимтарин кишваре буд, ки дар саргоҳи Амударѐ ва поѐноби 

шохобҳои рости он - Вахш, Кофарниҳон ва Сурхандарѐ воқеъ гардида, 

аз шимол бо қаторкӯҳҳои Ҳисор, аз ҷануб бо Ҳиндукуш ҷудо мешуд. 

Он дар ҳудудҳои имрўзаи Афғонистони шимолӣ, Тоҷикистони ҷанубӣ 

ва Ўзбекистони ҷанубӣ рост меомад. 

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ (ибтидо ва миѐнаи 

ҳазораи I п. аз м.) аҳолии он ориѐизабон буд. Дар миѐнаҳои ҳазораи I 

п. аз м., вақте ки Бохтар яке аз сатрапияҳои канории шарқии империяи 

Ҳахоманишиѐн буд, забони бохтарии қадим аз шеваҳои дигари 

шарқии эронии қадим фарқи чиддӣ надошт. Солҳои 329 - 327 Бохтар 

аз тарафи чангиѐни Искандари Мақдунӣ забт карда шуда, пас аз 

шикасти ин империя як муддат ба ҳайати давлати Селевкидҳо дохил 

шуд. Сипас дар миѐнаҳои асри II п. аз м. маркази шоҳигарии 

мустақили Юнону Бохтар буд. Дар остонаи эраи мо шоҳигарии 

Юнону Бохтар дар натиҷаи ҳуҷуми қабилаҳои гуногун, ки дар 

байнашон Тохариҳо (аз рўи этимологияи тибетӣ «сари сафед») низ 

ном бурда мешаванд, шикаст хўрд. Дар давраи асримиѐнагии аввал 

Бохтар Тохаристон ном гирифту забони он тохарӣ ва дар баъзе 

манбаъҳо онро этеотохарӣ низ меноманд. Дар байни қабилаҳои дигари 

юэчжи оилае бо номи Кушон ҷудо гардида, ба давлати пуриқтидори 
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Кушониѐн асос гузошт, ки дар итоати худ то қисме аз Ҳиндустонро 

низ дароварда буд. Давлати Кушон дар давраи анъанаҳои буддоии 

ҳукумати Канишка ва волиѐни ў Хувишка за Васудева ривоҷу равнақ 

ѐфта, дар тангаҳои Канишка бори нахуст ба ҷои ривоятҳои юнонӣ 

навиштаҷоти забони бохтарӣ пайдо мешаванд. Ба ақидаи баъзе 

олимон, ба мисли В.Ҳеннинг забони бохтарӣ забони модарии 

Кушониѐн буд. Дар давраҳои минбаъда таърихи Бохтар чандон 

равшан набошад ҳам, маълум аст, ки он зери таъсири Сосониѐн 

мемонад. 

Ҷараѐни аз баѐн рафтани забони бохтарӣ мисли шеваҳои дигари 

аксар забонҳои шарқии эронӣ аст. Пас аз забти арабҳо он танҳо дар ин 

гўшаи дурдасти баландкўҳи водии Мунҷон - қисмати шарқии Бохтари 

таърихӣ, боқӣ монд. 

Ёдгориҳои забони бохтарӣ 

Ёдгориҳои забони бохтарӣ аз минтақаҳои гуногун асосан дар 

рўи тангаҳо боқӣ мондаанд. Аз ҷумла, аз Афғонистони Шимолӣ, 

Дилберчиншаҳри бохтариѐн, ки ба давраи Кушониѐн рост меояд. 

Ёдгориҳои дар сафолпораҳо ѐфтшуда дар Балх, Шаҳритус (Теппаи 

Шоҳӣ), Ялангтўштеппа, Зартеппа (Ҷумҳурии Ўзбекистон) аз фарҳангу 

тамаддуни аҳди Бохтар маълумот медиҳанд. Инчунин ягона катибаҳо 

аз Суғд - шаҳри қадимаи Панчекат бозѐфт гардидаанд. Ёдгории 

бузурги забони бохтарӣ катибаҳои Сурхкутал мебошанд. Хатти 

забони бохтарӣ асоси худро аз алифбои юнониѐн гирифта, дар он 

садонокҳо ҳамеша навишта мешаванд. Дар меросе, ки аз забони 

бохтарӣ боқӣ мондааст, принсипи ягона ва устувори орфографӣ ба 

назар намерасад. Ба ақидаи олимон ин далели таърихи тўлонӣ 

надоштани ин алифбо дар забони бохтарӣ буда метавонад. 
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Фонетика 

Чунон ки гуфта шуд, ноустувори дар имлои хатти бохтарӣ ба 

назар мерасад. Ин ба муҳаққиқон имкон намедиҳад, ки системаи 

садонокҳо ва ҳамсадоҳои алифбои бохтариро дақиқ тартиб диҳанд.  

Дар ҳар сурат миқдори садонокҳоро 6-7, ҳамсадоҳоро 

20 адад муқаррар намудаанд, кӣ ин гуна системаи 

фонемаҳо хосил ҳамин гуруҳи забонҳо - забонҳои 

шарқии эронӣ (мунчонӣ - 8 садонок, 30 ҳамсадо, 

пашту - 8 садонок, 30 ҳамсадо ва чанд дифтонг) аст. 

С а р ф 

Ёдгориҳои Сурхкўталро, ки ҳачман бузургтарин ва 

мукамкаммалтарин осори забони бохтарӣ аст, баррасӣ намуда, 

муҳаққиқон ба хулосае омадаанд, ки ин забон аз забонҳои давраи 

қадимаи эронӣ нисбат ба дигар забонҳои шарқии эронии давраи миѐна 

хеле дур рафтааст. Нишонаҳои шаклии ифодаи ҷинсият дар ин хеле 

суст боқӣ мондааст. Ба андешаи баъзе олимон артиклҳои Ш барои 

ҷинси мардона ва tа барои ҷинси занона истифода мешуд. Дар 

масъалаи хусусият ва нишонаҳои грамматикии падежҳо баҳсҳо 

зиѐданд. аммо ба андешаи аксари муҳаққиқон он дар ҳиссаи номии 

нутқ чунин аст: 

номинатив - аккузатив: шумораи танҳо - о, 

шумораи ҷамъ - е; генетив: шумораи танҳо - i, 

шумораи ҷамъ - аnо. 

Чунон ки гуфта шуд, ба сабаби пурра омўхта нашудани 

хусусиятҳои ин забон баҳсҳо дар атрофи ҳиссаҳои дигари нутқ, аз 

ҷумла, шумораҳо, ҷонишинҳо зиѐданд. Маълум гардидааст, ки феъл 

чун дар забонҳои дигар дар ин чо низ ду асос дорад. 
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Таркиби луғавии забони бохтарй маҳдуд аст. Миқдори умумии 

калимаҳои забони бохтарӣ, ки баромади эронӣ доштанашон собит 

гардидааст, хеле каманд ва ба ҳазор калима намерасанд. 

Дар баробари забонӣ суғдӣ забони бохтарӣ низ воситаҳои 

асосии паҳн гардидани маданияти умумиэронӣ дар Осиѐи Миѐна буд. 

Намунаи матни забони бохтарӣ чунин аст: 

eido ma lizo mo kanesko oanindo bagolaggo 

sido I bago sao kaneski namobargo kirdo. 

Ин кох - ибодаггоҳи Канишкаи ғолиб, ба шарафи Худо-шоҳ Канишка 

аст.  

ЗАБОНИ ХОРАЗМӢ 

Забони хоразмӣ аз руи хусусиятҳои забониаш ба забони суғдӣ 

наздик аст ва минтақаи густаришаш побноби Амударѐ будааст. 

Дар бораи забони хоразмй мавод ва манобеи хаттӣ он қадар 

фаровон нест. Дар минтақаи густариши забони хоразмӣ алифбои 

оромиасос бо идеограммаҳо истифода мешуд. Ба ин навиштаҷотҳои 

рӯи тангаҳо ва манобеи хаттии дар Тупроққалъа ѐфтшуда, ки ба асри 

Ш милодй тааллуқ доранд, шаҳодат медиҳанд. Баъзе ҳучатҳои аз 

Тупроққалъа ѐфтшуда дар маҷмўаи тадқиқотии олими шуравй 

С.Г.Толстов бо унвони «Труды Хорезмской археолого-

этнографической экспедиции» соли 1958 чоп шудаанд. Ҳамчунин, аз 

тарафи ин муҳаққиқ навиштаи рӯи зарф аз ҳафриѐти 

Қойқирилганқалъа ѐфт шудааст, ки тибқи тадқиқотҳои археологӣ ба 

асрҳои IV - Ш то милод мансуб аст. Ин навишта аз як калима -

«aspabarak» иборат буда, онро қадимтарин навиштачот дар Осиѐи 

Миѐна шуморидан мумкин аст. Илова бар ин муҳимтарин сарчашмаҳо 

дар бораи забони хоразмӣ навиштаҷотҳои ҳуқукии бо забони арабй 

китобатшуда мебошанд, кй ба ҳуқуқшиноси хоразмй Мухтор Зоҳид 

ал-Ғазминӣ, дар асари ў «Кунйат-ал-Мунйа» мутааллиқ аст. Дар ин 
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навиштачотҳо таъбироту истилоҳот, калимаҳои ҷудогона бо забони 

хоразмӣ оварда шудаанд, ки ба масоили никоҳ, талоқ, қасам 

мутааллиқ буда, теъдоди онҳо то ба се ҳазор мерасад. Замони навиштв 

шудани манбаъҳои зикршуда ба асри ХШ мансуб аст. Ҳамчунин, 

баъзе таъбироту истилоҳоти гуногуни мансуб ба забони хоразмй дар 

лугати арабию форсии Замахшарӣ (асрҳои XI - ХП) «Муқаддимат-ул-

адаб» дида мешавад. Тақвимҳо ва истилоҳоти улуми «нучгум» бо 

забони хоразмй дар «Осор-ул-боқия»-и Абўрайҳон Берунӣ оварда 

шудаанд. Дар ин китоб дар бораи идҳо ва баъзе расму оини хоразмиѐн 

сухан гуфта шудааст. 

Дар манбаъҳое, ки бо ҳуруфоти арабиасос навишта шудааст, 

зимии сабти калимоту истилоҳоти забони хоразмӣ аломатҳои 

ифодакунандаи овозҳои хоси хоразмй низ истифода шудаанд. Аз рўи 

маълумоти Абўрайҳон Берунӣ бармеояд, ки ҳанўз дар асрҳои Х-Х1 

забони хоразмй матрук набуда, қисме аз мардуми Хоразм бо ин забон 

сухан мегуфтанд. Дар ин даврон эҳтимол хоразмиѐн дузабона буда, 

тадричан забони туркй ччои забони хоразмиро гирифтааст. 

        Соли 1927 муҳаққиқи турк Аҳмад Закӣ дар бораи мавҷуд будани 

матнҳо ва дастнависҳои забони хоразмӣ маълумот дод. Тадқиқотҳои 

муҳимтарин дар бораи забони хоразмӣ ба А.А.Фрейман 

«Хорезмийский язык» (1951) ва В. Ҳеннинг «Mitteliranisch» 

мутааллиқанд. 

Аз рўи баъзе хусусиятҳон сарфию наҳвй забони хоразмӣ ба 

забони авастоӣ наздик аст. Калимоту истилоҳоти диниву асотирии 

забони авастоӣ дар забони хоразмӣ мушоҳида мешаванд. 

Адабиѐт: 

1. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2003; 

2. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд, 2006; 

3. Основы иранского языкознания. Сред. языки. –  Москва, 1981; 
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Мавзӯъ: Забонҳои эронии давраи нав 

Нақша: 

1. Аз доираи истеъмол баромадани забонҳои порсии миѐна. 

2. Маълумоти мухтасар роҷеъ ба забонҳои  эронии давраи нав. 

3.  Таснифоти диалектологии онҳо. 

4. Дарачаи тадқиқи таърихи забони тоҷикӣ. 

5. Ватани аслии забони дарӣ. 

Чаҳон ҳамеша чу чашмест гирду гардон аст,  

Ҳамеша то бувад оин-ш гирдгардон буд. 

Куҳан кунад ба замоне ҳамон кучо нав буд, 

Ва нав кунад ба замоне ҳамон кучо хулқон буд. 

      Забон системаи мураккаби аломатҳост ва он ба мурури замон 

дигар мешавад. Ин тағирот забонро сифатан дигар мекунанд. Дар 3000 

соли охир забонҳои эронӣ, аз чумла порсй-дарӣ-тоҷикӣ то дарачае 

дигаргун шудаанд, ки он ҳатто ба сохти забон таъсири куллй расонид. 

Чунончи, забони порсй дар давраи қадим синтетикй буд, дар давраи 

нав бошад ба аналитикй мубаддал гашт. Тамоми ин дигаргуниҳоро 

ҳам дар ФОНЕТИКА, ҳам дар ЛЕКСИКА ва ҳам дар ГРАММАТИКА 

фанҳои грамматикаи таърихӣ ва таърихи забон тадқиқу таҳқиқ карда 

метавонад. Грамматикаи таърихӣ бо таърихи забон алоқамандии 

ногусастанӣ дорад, вале онҳо як чиз нестанд. Грамматикаи таърихӣ 

таърих, равнақу инкишофи фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикиро дар 

ҳамаи давру замонҳо меомўзад. 

        Ҳам дар таърихи забон ва ҳам дар грамматикаи таърихй тамоми 

ҳодисоти забониро аз нуқтаи назари таърихи худи забон ва ҳатто аҳли 

ҳамон забон дар муқоиса бо якдигар омўхтан ва ба хулосаи лозимй 

омадан мумкин. 

       Дар замони ҳозира тақрибан 40 забон ва лаҳчаҳои калони 

забонҳои гурўҳи эронӣ маълум буда, забони тоҷикӣ яке аз онҳо ба 
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ҳисоб меравад, ки таърихи зиѐда аз яку ним ҳазор сол дарад ва 

пайдоиши он шояд ба давраи Сосониѐн тааллуқ дошта бошад. 

        Ба ғайр аз забони адабии ҳозираи тоҷик гурўҳи эронӣ забонҳои 

курдй, балучй, толишй, гилѐнй, мозандаронй, форсй, дарӣ, ормурй, 

парачй, тотй, лурй, бахтиѐрй, кумзарй, пашту(афғонй), осетинй, 

забонҳои помирй (ишкошимй, шуғнонй, рушонй, ринӣ, ғешй, 

язгуломй, вахонӣ, сарикулӣ, бартангӣ), яғнобӣ, мунчӣ, ва монанди 

инҳоро шомил буда, забони тоҷикӣ бештар ба забонҳои форсй ва дарӣ 

наздиктар аст. Ин наздикй ба андозаест, ки ағлаби забоншиносон ин 

се забонро як забон меҳисобанд. 

     Калимаи Эрон (irān) на фақат ба мардуми Эрон, балки ба тамоми 

халқҳои эронинажод тааллуқ дорад. Эрон то соли 1935 Порс (Персия) 

ном дошт ва аз соли 1936 Эрон (ايران) номида шуд. Ачдоди мо дар 

давраи қадим худро ария (aria) меномиданд. Решаи   ar дар падежи  

Nominativ маънои шахси убуркунанда ѐ ҳаракаткунандаро дорад ва 

дар шакли чамъи падежи Genitiv, airyanam – erān-ро ифода мекунад. 

       Аз доираи истеъмол баромадани забонҳои порсии миѐна барои 

ташаккули забонҳои нави эронӣ заминаи мусоиде фароҳам овард. Аз 

чумла дар нимаи дуввуми садаи IX, дар аҳди Сомониѐн забони дарӣ 

ба сифати забони асоситарини гурўҳи забонҳои эронӣ ҳамчун забони 

умумихалқй, миллй ва давлатй ба арсаи майдон қадам ниҳода, дар 

андак муддат дунѐи Арабу Ачамро тасхир намуд.  

       Забони дарӣ дар Хуросон дар натичаи омезиши лаҳчаҳои чануби 

ғарбй, ки ба порсии миѐна хеле наздик буданд, забони парфиянй, ки 

ба гурўҳи лаҳчаҳои шимоли ғарбй тааллуқ дошт ва забони суғдӣ 

пайдо шудааст. Хуросон дар он давра аз Нишопуру Нисо то Балху 

Хуталонро фаро мегирифт. Ва аҳли лаҳчаҳои дарӣ дар ҳудуди 

васеътар, яъне Мовароуннаҳру Эрони ғарбй ва Озарбойчон мезистанд. 

       Чуғрофиюни араб Аҳмад ал-Яъқубй ва Абў Исҳоқ ал-Истахрй 

қайд мекунанд, ки озодатарин ва суфтатарин лаҳачоти дарӣ лаҳчаи 
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Марви Шоҳгон буд. Бино ба маълумоти Ибни Надим дар ―китоб ал-

феҳраст‖ забонҳои эрониѐн паҳлавй, дарӣ, форсй, хурй ва сурѐнй 

будааст. Паҳлавй забони минтақаи Фаҳла (Fahla) буд, ки он минтақа аз 

музофотҳои Исфаҳон, Рай, Ҳамадон, Моҳ-Наҳованд ва Озарбойчон 

иборат буд. Дарӣ забони шаҳри Истахр (ал-Мадоин) буда, дар дарбори 

шоҳон истеъмол мешуд. Вале дарӣ дар Хуросон ва қисмати шарқии 

давлати Сосониѐн, махсусан Балх ҳамчун забони оммаи халқ хизмат 

мекард. Забони форсиро аҳли фарҳанг, аз қабили адибону олимон 

истифода мекарданд ва он забони Форс буд. Забони хузй бошад аз 

тарафи шоҳон ва аъѐну ашроф дар хилват, ҳангоми базм ва дар доираи 

оила истеъмол мешуд. Забони сурѐниро дабирон истифода мекарданд 

ки, иборат аз шеваи махлути форсиву суриягй буд. Ин маълумоти 

Ибни Надим дар дигар манбаъҳо низ далелнок карда шудаанд. 

       Ҳамин тариқ, берун аз ҳудуди Хуросон забонҳои гуногуни гурўҳи 

эронӣ мавриди истифодаи мардум қарор доштанд. Аз чумла дар 

қисмати Чибол ва форси Дашти Кабир лаҳчаи паҳлаваг, дар 

доманаҳои қаторкўҳи Загрос забони курдй, дар Хузистон забони 

ғайриэронии аламй, дар баъзе манотиқи  шимоли Эрон забонҳои 

туркй истеъмол мешуд. Ва боз дар манотиқи чануб ва чануби шарқй 

бо забонҳои балучй ва пашту гуфтугў мекарданд. Аҳли шимол ва 

шимоли шарқии Хуросон бо забонҳои шарқй (бохтарй, помирй, суғдӣ 

ва фарғониву х(в)арасмй гуфтугузор менамуданд. Дар соҳилҳои 

шарқии баҳри Хазар олониҳо (ачдоди осетинҳо) мезистанд. Қисмати 

шимолтари Мовароуннаҳр бо лаҳчаҳои туркӣ ва ҷанубтар бо лаҳчаҳои 

гуногуни порсӣ гуфтугў мекарданд. Ҳамчунин, соҳилҳои чануби 

баҳри Хазар бо лаҳчаҳои ғарбии эронӣ ва қариб нисфи аҳолии 

Нишопуру Кошону Қум ва як қатор шаҳрҳои дигар бо забони арабӣ 

гуфтугузор доштанд. Дар Туркистони Чин то миѐнаҳои асри IX 

забонҳои порсии миѐна роич буд. Аҳли Самарқанду Бухоро, 

Фарғонаву Чоч, Тахористону Термизу Бомиѐн, Сарахсу Абевард, 
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Балху Ҳирот, Марверруду Гарчистон ва дигар шаҳрҳо ҳар як ба 

лаҳачоти хоси забони форсй-тоҷикӣ муошират мекарданд.    

       Гарчанде ватани аслии забони дарӣ Хуросон буд, мавқеи он дар 

Мовароуннаҳр мустаҳкам гардид. Аз ин чост, ки забони дарӣ чун 

аслиҳае барои ташаккули омма ва муттаҳид намудани қавму қабоили 

мардуми эронинажод истифода гардида, дар давраҳои ба баъд ҳамчун 

забони давлативу мардумй ва низ забони муомилоти байни забонҳои 

гуногуни эронии нав мавриди истифода қарор гирифт.  

       Аз ибтидои давраи ташаккули забони адабии дарӣ, ба истиснои 

қисми ками маъхазҳо, тамоми адабиѐти хаттй, хоҳ адабй бошад ва хоҳ 

илмй, бо хати арабӣ навишта шудаанд.  

       Пеш аз он ки дар бораи хатту забони арабӣ ва асари он ба 

забонҳои давраи нави эронӣ сухан ронем ручўъ мекунем ба системаи 

хат дар давраҳои қадим ва миѐна.  

       Ниѐгони мо дар се давраи таҳаввули забонашон хати худро низ 

чандин бор иваз намудаанд. Таърихи истифодаи пиктограммаҳо ва 

идиограммаҳо барои аксари қавму қабоили дунѐ тақдири муштарак 

дорад. Хати аввалини овозй-ҳичоие, ки дар давраи қадими эронӣ 

мавчуд буд, хати мехй буд, ки дар давраи Ҳахоманишиҳо истифода 

мешуд. То ҳол маълум нест, ки ин хат ихтирои Ҳахоманишиѐн аст, ѐ 

аз ягон кишвари ҳамсоя қабз шудааст. Нахустин катибаҳое, ки бо ин 

хат навишта шудааст ба қарнҳои VII-VI тааллуқ дошта 

машҳуртаринаш катибаи Дорои I (522-486) мебошад, ки бо номи 

Нақши Рустам машҳур аст. Азбаски хондану навиштани хати мехй 

мушкилиҳо пеш меовард, он дар аҳди Ҳахоманишиҳо на он қадар 

равнақ ѐфтааст. Ва боз шоҳаншаҳони Ҳахоманишй мебоист империяи 

бузургеро идора мекарданд ва дар қатори хати мехй дар корҳои 

давлатдорй ва муомилоти гуногун бо кишварҳои ҳамчавор хати 

оромиро истифода мебурданд. Хати оромй ба системаи хати сомй 

вобаста буда баракси хати мехй аз рост ба чап навишта мешуд ва 
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хондану навиштани он нисбат ба хати мехӣ осонтар буд. Тақрибан дар 

асрҳои IV-III п.а.м. аз тарафи муғҳои зардуштия (ѐ шояд худи 

Зардушт) дар асоси хати оромӣ хати авестоӣ ихтиро шуд, ки он дорои 

49 аломат буда, тамоми нозукиҳои забонро ифода менамуд. 

       Дар давраи миѐна дар асоси хати оромй як қатор алифбоҳо аз 

қабили паҳлавй (порсии миѐна), суғдӣ, монавӣ, парфиянӣ, хоразмӣ ва 

монанди инҳо ба вуҷуд омад, ки маъруфтаринаш алифбои паҳлавӣ ва 

суғдӣ буд. Ва дар ин давра низ хати авастой эътибори махсус дошт. 

Матнҳои оини монави низ бо алифбои махсус китобат мешуд ва 

азбаски дини монавӣ (асосгузораш Монӣ (216-274) зидди дини расмии 

осониѐн – зардуштия буд, мавқеи худро на он қадар қувват 

гирондааст. Бо вуҷуди ин воизони дини монавӣ барои аниқу фаҳмо 

навиштану хондани матнҳои китобҳояшон алифбои паҳлавиро тағиру 

такмил доданд. Яъне агар алифбои паҳлавй 13-22 аломатро дар бар 

гирад, пас хати монавй бо 28 аломат китобат мешуд. Аз ин рў барои 

забоншиносон алифбои монавй низ аҳамияти хос касб кардааст. 

       Ҳамин тариқ, бар асари хатту забони арабӣ забону хатти забонҳои 

эронӣ низ ба давраи нав дохил шуд ва дар қатори дигар забонҳо 

забони тоҷики низ бо номи дарӣ ба шакл гирифтан оғоз кард. Арабҳо 

дар миѐнаҳои қарни VIII дар мовароуннаҳру Хуросон ва Эрон забону 

хати худро расмй карданд. Азбаски омўзиши забони арабӣ, хоса 

хаташ барои халқҳои эронинажод фурсат металабид, дар корҳои 

давлатдорй, ҳисобу китоб ва муомилот як давраи муайян (атрофи 50 

сол) хату забони суғдӣ ва паҳлавӣ истифода мешуд. Мардумони 

Мовароуннаҳр, хоса водии Суғд, ҳатто дар асри IX, дар баъзе 

мавзеъҳо ҳатто то садаи XI хату забони бумиро истифода мекарданд.  

       Аз сабабе, ки осори порсии миѐна бо дину оинҳои пешазисломй, 

хоса зардуштия алоқаи зич дошт, аҳли ислом эчодкорону 

равшанзамирони пешинаро зери таъқиб гирифтанд. Бад-ин минвол 
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оҳиста-оҳиста забон ва хатҳои порсиимиѐнагӣ аз хотираҳо фаромўш 

гардид. 

        Аз садаҳои VIII-IX сар карда аҳли илму адаби Ачам, ки ба 

тасарруфи Араб даромада буданд, ба омўзиши хату забони арабӣ 

шурўъ карда, онро ба авчи аъло расониданд. Дар ин давра адабиѐти 

ғание иборат аз китоб ва рисолаҳои илмй ва тарҷумаро ба вуҷуд 

оварданд. Адиб ва донишманди эронинажоди араб Ибни Надим (ваф 

996-1000) дар ―Китоб ал-феҳраст‖ зиѐда аз 15 олимони мутарчими 

эронинажоди арабзабонро ном бурдааст, ки осори паҳлавиро ба арабӣ 

бармегардониданд.  
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Мавзӯъ: Шаклгирии забони дарӣ. 

Нақша: 

1. Вазъи забон дар авоили ислом ва дар замони аъѐни маҳаллй. 

2. Имло ва лексикаи забони дарӣ. 

3. Калимасозии забони дарӣ. 

4. Ҳиссаҳои нутқ дар забони дарӣ. 

5. Мухтасари наҳви дарӣ 

 

Чаро хуршеди нуронй, ки олам з-ў шавад равшан, 

Гаҳе маскан кунад Ховар, гаҳе дар Бохтар дорад? 

                                                    (Носири Хисрав)        

         Агарчи дар замони Оли Тохир ва Оли Лайс (Саффориѐн) шоире 

чанд бархостанд..., аммо чун навбат ба Оли Сомон расид, рояти сухан 

боло гирифт ва олами назмро низоме пайдо омад ва кудваи (пешво, 

раҳбар) шуарои он дудмон Рўдаки  буд  ва аввал касест аз ачамиѐн, ки 

девони шеър тартид дода.                             (Амин Аҳмади Розй) 

        Дар асри VIII ва ибтидои садаи IX гузаштагони мо зери таъсири 

бевоситаи хулафои рошидин, Бани Умавия (661-750) ва Бани Аббосия 

(750-1250) буданд. Баъдҳо ба майдони сиѐсй намояндагони аъѐни 

маҳаллй: Тоҳириѐн (821-873), Саффориѐн (872-903), Сомониѐн (875-

999), Дайламиѐн (933-1048), Зиѐриѐн (928-1076)ба миѐн омаданд. Ин 

сулолаҳо расман тобеи хилофат, вале дар амал мустақил буда, барои 

муттаҳидкунии қавму қабоили ҳам эрониѐни ғарбй ва ҳам эрониѐни 

шарқй дар атрофи забони порсии дарӣ роли бузург бозидаанд ва ба 

кўшишҳои озодихоҳии мардуми диѐр рўҳ мебахшиданд.  

       Аз таърих машҳуд аст, ки арабҳо то даҳаи дуввуми садаи ҳаштум 

ағлаби шаҳрҳои асосии Хуросону Мовароуннаҳрро ҳукмравой намуда 

(с.651 Марв, с. 709 Бухоро, с. 712 Самарқанд ба истилои арабҳо 

гузашт), ба тарғиби расму оин ва хатту забони худҳо пардохтанд. Аз 

сабабе ки аҳолии ин шаҳрҳо ҳамеша муборизаи озодихоҳиро давом 

медоданд, шароите ба миѐн омад, ки ҳамдиливу ҳамбастагии қавму 

қабоили гуногуни эрониро таъмин намояд. Ана дар ҳамин маврид 

забони дарӣ тавонист ҳамчун забони асосии муомилоти байни халқҳо 

ва идораи муборизаи дусадсолаи мардумони Мовароуннаҳру Хуросон 

ва Эрон, хоса хурўчу исѐнҳое, мисли истодагариҳои аҳли Суғд (720-

722), хурўчи Абўмуслим (747-755), исѐни Муқаннаъ (750-783), 

шўриши мардуми Мовроуннаҳр (806-810) ва монанди инҳо гардад. Ва 

аъроб мачбур буданд ба гузашткуниҳои зиѐде ризоят диҳанд. Нахуст 
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онҳо ба қоиммақом таъин намудан дар вилоѐт аз байни аъѐни маҳаллй 

розигй доданд. Ва дар натича, чуноне ки дар боло таъкид намудем, аз 

даҳаи саввуми садаи нўҳум сар карда ба баъд давлатҳои мутамаркази 

халқҳои маҳаллй ба миѐн омад. Ва дар ин маврид низ забони дарӣ 

тавонист муомилоти байни онҳоро таъмин намояд.  

       Ва кор ба чое расид, ки дар аҳди Сомониѐн раванди ташаккулѐбии 

халқи точик ба миѐн омада, забони дарӣ ѐ порсии дарӣ ба ҳайси 

забони давлатй ва муомилоти байни давлатҳо эътироф гардид. Дар ин 

давра тамоми улуми мавчуда ба авчи аъло расида, таҳти ҳимояти 

амирони дурандешу вазирони бофазли сомонй бо сарварии Рўдакиву 

атрофиѐнаш забони дарӣ шакли комил гирифта, адабиѐте ба вучуд 

омад, ки шўҳраи чаҳонй дорад. Аз асри XI сар карда таъсири ин 

адабиѐт қариб нисфи қораи Осиѐро фаро гирифта, дар андак муддат 

чаҳониѐнро, хоса аъробро тасхир намуд ва гўяндагони назму насри 

дарӣ ѐ порсии дарӣ беш аз пеш ва дар ҳудуди ҳам бегона ва ҳам хеш 

афзуда фарогири олам мешуд. 

        Албатта дар ягон ақли солим намегунчад, ки дар давоми даҳ солу 

сад сол як забоне бо чунин таркиби ғаниву рангин ва лаҳчаи шевову 

ширин ба майдон омада, ҳайратандози олам гардад. Маълум аст, ки аз 

ҳеч чизе ба вучуд намеояд. Пас забони дарӣ низ барои ба ин мақоми 

бузург расидан бояд ва албатта таърихи дурударозеро  тай карда 

бошаду тай кардааст. Аз тадқиқоти донишмандон Садриддин Айнй, 

Бобочон Ғафуров, Абдулғанй Мирзоев, Аълохон Афсаҳзод, Раҳим 

Додихудоев, Акбар Турсун, Додихудо Саймиддинов, М.Давлатова, 

Муҳсин Умарзода, Е.Э,Бертелс, Забеҳулло Сафо, Парвиз Нотили 

Хонларй, Саид Нафисй, Маликушшуаро Баҳор ва чанде дигар 

бармеояд, ки забони дарӣ ҳанўз дар аҳди Сосон ҳамчун яке аз 

забонҳои давраи порсии миѐна забони яке аз қабилаҳои эронӣ роич 

буда, бо сабаби шириниву шевой ба сифати забони аҳли дарбор 

хидмат мекард ва аз ин рў ба дарӣ номвар мешавад. Аз чумла 

Забеҳулло Сафо менависад: ‖Вачҳи тасмияи ин забон ба дарӣ 

тааллуқи он ба дарбори шоҳон аст, зеро ин қоидааз қадим маъмул 

будааст, ки забони мавриди такаллуми дарбору дастгоҳи давлатй ва 

марокизи подшоҳиро ―дарӣ‖ мегуфтанд, яъне мансуб ба ―дар‖ 

(дарбор, даргоҳ)‖. Ва низ аз таҳқиқи онҳо бармеояд, ки ҳанўз Баҳроми 

Гўр (420-438) дарӣ медонист, мардуми Марв дар асрҳои VII-VIII бо 

дарӣ гуфтугузор менамуданд, ва ба қавли Ал-Муқаддасй дар ―Аҳсан-

ут-тақосим‖ ―забонест, ки номаҳои подшоҳ бад-он навишта мешавад 

ва аризаҳое, ки ба ў тақдим медоранд, ба он забон асту иштиқоқи он 
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аз дар аст ва он маънй бор аст‖. Аз қавли Наршахй маълум аст, ки 

масчиди Бухоро соли 713 сохта шуда, дар он Қуръонро ба забони 

форсй мехондаанд. Асоси адабиѐти навини дарӣ дар асри IX-X бо 

сарварии Абўабдуллоҳи Рӯдакӣ ниҳода шудааст. Такя бар ривоѐти 

Ибни Хурдодбеҳ нахустин шеъри дариро ба Баҳроми Гўр (420-438) 

нисбат медиҳанд, ки гўѐ ў бо маъшуқааш Дилором бадеҳаи зеринро 

сурудааст: 

           Баҳроми Гўр: Манам он пили датону 

                                    Манам он шери яла. 

           Дилором:        Номи ту Баҳроми Гўр,  

                                    Куниятат Бу Чабала. 

       Нақл аст, ки аз вайронаҳои қасри Ширин (ҳамон Ширини Хусрави 

Парвези Сосонй) байти зеринро дарѐб намудаанд, ки қариб 300 сол 

пеш аз даврони Рўдаки гуфта шудааст: 

Ҳижабро, ба кайҳон анўша бизй, 

Чаҳонро ба дидор тўша бизй. 

       Бино ба маълумоти таърихнигорон Маҳбуб ал-Чоҳиз (767-809) 

дар ―Китоб-ул-баѐн ва табйин‖,Чарир ат-Табарй (839-923) дар 

―Таърих-ул-русул в-ал-мулук‖ва Ҳусайн ал-Исфаҳонй (897-967) дар 

―Китоб-ул-ағонй‖ шоири араб Язид ибни Муфарриғ ал-Химѐрй (ваф. 

688) дар чавоби суоли ؟شيست اين شيست اين شيست  (чист ин, чист ин чист?) 

шеъри ҳачвие ба забони дарӣ гуфтааст:  

Обасту набиз асту усороти забиб аст, 

Ва дунбаи фарбеҳ пай асту сумийя русабй аст. 

       Ба ривояте муаллифи аввалин фарҳанги дарӣ Ҳаким Абуҳафзи 

Суғдй (650-720) нахустин шоирест, ки бо дарӣ шеър суруда ва ачибаш 

дар он аст, ки берун аз қолиби арўз гуфта ва ин байт аз ўст: 

Оҳуи кўҳй дар дашт чй гуна давадо? 

Ў надорад ѐр бе ѐр чй гуна бувадо? 

       Ин байт низ ба Абуҳафзи Суғдй мансуб аст: 

Бўсу назарам чамол бошад бо ѐр, 

Ин фатво ман гирифтаам аз чаргар. 

       Дар ―Таърихи Сиистон‖ шеъри шоири гумноме оварда шудааст, 

ки дар ҳавои шеъри пешазисломй гуфта шуда, шояд ба миѐнаҳои асри 

VII тааллуқ дошта бошад: 

Фурухт бодо рўш, 

Хунида Гаршосп ҳуш. 

Ҳаме бираст аз чўш,  

Нўш кун май нўш. 
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                     Дўст бидо гўш, 

                     Ба офарин ниҳода гўш. 

       Аз давраи шоир Абулянбағй ал-Аббос бинни Тархон ал-Марвазй 

(ваф. 815) шеъри дарӣ ба анъана медарояд. Аз маълумоти Ибни 

Хурдодбеҳ дар ―Китоб-ул-баѐн масолик ва-ал-мамолик‖ (844) 

бармеояд, ки дар васфи Яъқуб ибни Лайси Саффорй қасида сурудааст. 

Дар ―Таърихи Табарй‖ порчаи зерини шашҳичой ба ў мансуб дониста 

шудааст: 

Самарқанди қандманд, 

Бад-инат кй афканд? 

Аз Чоч та биҳй,  

Ҳамеша та хуҳй! 

       Маҳмуди Варроқ (ваф.тақр. 835) аз шоирони замони Тоҳириѐн 

буда, аз ў ду байти зерин то ба замони мо расида: 

Нигорино, ба нақди чон-т надҳам, 

Гаронй дар баҳо арзон-т надҳам. 

Гирифтастам ба чон домони васлат, 

Ниҳам чон аз кафу домон-т надҳам! 

        Ҳанзалаи Бодғисй (ваф.834) шоири соҳибдевони аҳди Тоҳириѐн 

аст, ки абѐти зерин аз ў тавассути ―Чаҳор мақола‖ то ба замони мо ба 

чо монда: 

Меҳтарй гар ба коми шер бувад, 

Рав, хатар кун, зи коми шер бичўй 

Ё бузургиву иззу неъмату чоҳ, 

Ё чу мардон-т марги рўѐрўй. 

*     *     * 

       Ёрам сипанд агарчи бар оташ ҳамефиганд, 

       Аз баҳри чашм, то нарасад мар варо газанд. 

       Ўро сипанду оташ н-ояд ҳаме ба кор, 

       Бо рўи ҳамчу оташу бо холи чун сипанд. 

       Нақл аст, ки шоир Муҳаммади Васиф дар дарбори Яъқуб ибни 

Лайси Саффорй хидмат мекарду бо қасоиди арабй ўро мадҳ мекард. 

Боре қасидаи тозаэчоди худро барои амир қироат намуд. Амир андеша 

карду бигуфт: Чизе бихон, ки дархўри фаҳми ман бошад! Васиф гўѐ 

ки интизори ин амр буда, филфавр бадоҳатан он қасидаро ба дарӣ 

суруд, ки абѐти зер аз он боқй мондааст: 

Эй амире, ки амирони чаҳон, хосаву ом, 

Чокару бандаву сагбанду мавлоту ғулом. 

Азалй хатте дар лавҳ, ки мулке бидиҳад, 
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Ба Абўюсуфи Яъқуб ибн-ул-Лайси Ҳумом. 

Ба лагом омад Занбилу лате хўрд ба линг, 

Латра шуд лашкари Занбилу ҳабо гашт куном...  

       Муҳаммад ибни Мухаллади Сиистонй низ дар дарбори Яъқуб 

ибни Лайс қасидагўй мекард ва аз қасоиди ў се байт боқй мондааст:  

Чуз ту назод Ҳаввою Одам накишт, 

Шерниҳоде ба дилу бар маништ. 

Мўъчизи пайғамбари маккй туй, 

Бо кунишу ба манишу бо гавишт. 

Фахр кунад Аммор рўзе бузург, 

Гў: Ҳамонам ман, ки Яъқуб кишт! 

       Бино ба маълумоти ―Таърихи Сиистон‖ Абўсалики Гургонй дар 

аҳди Саффориѐн ба сар бурдааст ва пайваста ашъори ошиқонаву 

андарз мегуфтааст. Дар ситоиши ѐр чунин гуфтааст: 

Дар ин замона буте нест аз ту некутар, 

На бар ту аз шамане аз раҳй-т мушфиқтар... 

Дар панд абѐти зеринаш бачо монда: 

Дар чанби улуввии ҳиммати чарх, 

Монандаи вушм пеши чарх аст. 

*     *     * 

Хуни худро гар бирезй бар замин, 

Беҳ, ки оби рўй резй дар канор. 

Бут парастидан беҳ аз мардумпараст, 

Панд гиру кор банду гўш дор! 

       Дар бештари ашъори шоирони ин давра мавзўи панд дар марказ 

меистад. Масъуди Марвазй таърихро аз ибтидо (замони Каюмарс) то 

ба давраи Оли Сосон ба риштаи назм кашида будааст. Ва қасидаҳои 

пандомез низ нигоштааст, ки порчаи зер далели он аст: 

Мухолифони ту мўрон буданд, мор шуданд, 

Баровар аз сари мўрони моргашта димор. 

Макун диранг аз ин бешу рўзгор мабар,  

Ки аждаҳо шавад, ар рўзгор ѐбад мор.    

        Аз рўи маълумоти Ризоқулихони Ҳидоят дар ―Мачмаъ-ул 

фусаҳо‖ Абулаббоси Марвазй дуввумин шоири форсизабони аҳди 

ислом буда, дар соли 809, ҳангоми ба Марв омадани халифа 

Абулаббос Абдуллоҳ Маъмун (786-833) дар мадҳи ў ба забони форсии 

дарӣ қасидае тақдим намудааст. Аз мероси ин шоир 4 байти ин қасида 

боқй мондааст: 

Эй расонида ба давлат фарқи ту бар фарқадайн, 
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Густаронида ба фазлу чуд дар олам ядайн. 

Мар хилофатро ту шоиста чу мардум дидаро, 

Дини Яздонро ту боиста чу рухро ҳарду айн. 

Кас бад-ин минвол пеш аз ман чунин шеъре нагуфт, 

Мар забони порсиро ҳаст то ин навъ байн! 

Лек аз он гуфтам ман ин мидҳат туро, то ин луғат 

                    Гирад аз мадҳу санои ҳазрати ту зебу зайн...  

       Чуноне ки дар боло ишора рафт, то Рӯдакӣ бино ба маълумоти 

боэътимод сад сол пеш, камэътимод дусад сол ва нақлу ривоѐт сесаду 

понсад сол пеш назми дарӣ маъмулу машҳур будааст.  

       Насри  ин давраҳо нисбат ба назм камтар маълуму машҳур 

будааст. Зеро аксар матнҳои насрй ба адабиѐти бадеи тааллуқ 

надоранд. Ё худ метавон гуфт, ки табиати точикй ҳангоми ифшои 

бадеият ба назм сириштаву ниҳода шудааст. Ва агар наср ҳам 

гуфтаанд бештар насри мусаччаъ гуфтаанд, ки сачъи порсии дарӣ низ 

аз шеъри аксар мардумони ғайриориѐӣ ба қимат болотар аст. 

       Сарчашмаҳои аввалини насрии насрй тафсири Абуалии Чуббой 

(ваф.915) ба ҳисоб меравад, ки он зидди таълимоти Абулқосими 

Самарқандй равона карда шудааст. Азбаски қадимтарин дастхати он 

ба садаи XIV тааллуқ дораду хоҳ-нохоҳ дабирон онро ба насри замон 

мутобиқу мувофиқ кардаанд, аз рўи ин китоб қазоват намудани насри 

асри IX шубҳаву гумонҳо пеш меорад. Аз сарчашмаҳои дигаре мисли 

―Гаршоспнома‖-ву ―Ачоиб-ул-булдон‖-и Абулмуайяди Балхй, осори 

Абулҳасан Амири Нишопурй, ―Шоҳнома‖-ҳои аввалини насрй чуз 

зикрашон дар манбаъҳои гуногун дигар чизе ба чой намондааст. 

       Боэътимодтарин сарчашмаи насрй ―Дебочаи Шоҳнома‖(958) 

мебошад, ки таҳти назорати Абумансур ал-Маъмарй навишта шудааст 

ва дар он дар муқобили луғати ғаниву рангину куҳани соф эронӣ 

калимаҳои арабии ночизе ба чашм мехўрад. Манбаъи дигаре, ки 

ҳамзамон бо ин асар навишта шудааст, ―Тарчумаи таърихи Табарй‖ 

мебошад, ки онро Абуали Муҳаммад ибни Муҳаммад ал-Балъамй 

(ваф.974) тарчимаву таълиф намудааст. Ин манбаъи зиқимат на 

тарчума, балки иншои матни адабии ―Таърихи Табарй‖ буда, аз 

фасоҳату балоғат ва равнақи забони адабии дарӣ шаҳодат медиҳад. 

       Аз садаи X ба баъд сарчашмаҳои насрии фаровоне доир ба илмҳои 

гуногун ва тасаввуф ба мерос мондааст, ки машҳуртаринаш инҳоанд: 

       1. Асари таърихии ―Зайн-ул-ахбор‖-и Абусаид Абулҳай Заҳҳок 

бинни Маҳмуди Гардезй, ки соли 1041 таълиф шудааст. 

       2. ―Таърихи Сиистон‖, ки солҳои 1053-1063 китобат шудааст. 
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       3. ―Таърихи Байҳақй‖-и Абулфазл Муҳаммад бинни Ҳусайни 

Байҳақй. Соли таълифаш 1059. 

       4. ―Китоб-ал-абния ал-ҳақоиқ-ул-адвия‖ –и Абумансур Муваффақ 

бинни Алии Ҳиравй, ки дар асри X навишта шуда, ба илми тибб 

тааллуқ дорад. Яке аз дастнависҳои ин китоб ба қалами Алй бинни 

Аҳмад Асадии Тусй тааллуқ дарад, ки дар соли 1056 бо ҳаракатҳо 

(зеру забар) рўйнависй шудааст.  

       5. ―Ҳидоят-ул-мутааллимин‖-и Абубакр Рабеъ бинни Аҳмади 

Ахавайнии Бухорой, ки он низ ба садаи X тааллуқ дорад. 

       6. Осори Ибни Сино, ки хонанда аз онҳо воқиф аст. 

       7. ―Китоб-ул-мудхал илал илми аҳкам-ан-нучум‖-и Абунасри 

Қумй, ки таълифи он ба соли 967 рост меояд. 

       8. ―Китоб ат-тафҳим...‖-и Абурайҳон Берунй (1028). 

       9. Асари чуғрофии ―Ҳудуд-ул-олам‖, ки аз чониби муаллифи 

гумном соли 982 таълиф гардидааст. 

      10. Сарчашмаҳои адабй-фалсафй дар мисоли тафсири насрии 

қасидаи Абў ал-Ҳайсам (садаи X), ки муаллифаш махлум нест. 

      11. Осори адабй-фалсафии Ибни Сино. 

      12. Асарҳои адабй-фалсафии Носири Хисрав. 

      13. Манбаъҳои динй дар мисоли ―Тафсири Табарй‖, ки дар асри Х 

аз тарафи муфассирони Мовароуннаҳр тартиб дада шудааст.  

      14. Аз сарчашмаҳои тасаввуфй қадимтаринаш ―Китоб-ат-таарруф 

ли-мазҳаб аҳл-ат-тасаввуф‖-и имом Абубакр Муҳаммад бинни Исҳоқ 

Бухории Калободй мебошад, ки соли 990 таълиф шудааст. 

       Аз охирҳои асри XI ба баъд насри форсй-дарӣ-точикй дар тамоми 

соҳаҳо ба авчи аъло мерасад ва метавон садҳо асарро номбар кард. 

        Барои муаррифй, чигунагй ва қазовату таҳлили насри ин давра 

лозим донистем аз китоби ―Тарчумаи таърихи Табарй‖ порае оварем: 

 Дар баробари Сомониѐн  назм ба тахт баромад ва як ном 

бар болои тамоми давра ҳукмрони мекунад, ки ин ном номи 

Рўдаки аст, ки назми форси вайро хамчун Гомери хоси худ 

дар гахворааш чой медихад.                   (Дармстетер) 

Имло ва талаффузи дарӣ 
        Сохти овозии дарӣ дар асоси фонетикаи порсии миѐна бино 

ѐфтааст. Баъд аз футуҳоти Ислом қабули алифбои арабй ба сохти 

овозии дарӣ каме бошад ҳам асар кард. Алифбои арабй аз шохаи 

набатии хати оромй пайдо шудааст, ки он аз шохаи хухути эронии 

оромиасос фарқи куллй дошт.  



85 
 

 Хати набатй дар асрҳои II-I п.а.м. дар асоси оромии палмирй ба 

вучуд омада буд ва аз садаи IV мелодй сар карда арабҳо бо он 

матнҳои худро навиштан гирифтанд ва ҳатто алифбои худро иборат аз 

22 ҳарф ба вучуд оварданд. Баъдҳо аз алифбои хеш 5 ҳарфро хорич 

карда теъдоди онро ба 17 ҳарфи зерини бенуқта фароварданд: 

و ه ى       ں ك ل م ڡ ح د ر س ص ط ع ٮ ا     

Ва дар арафаи Ислом теъдоди онро бо роҳи нуқтагузорй ба 28 

расониданд:                  ت  ث  ج  خ  ذ  ز  ش  ض  ظ  غ  ق 

 Бо баробари вусъати Ислом хати арабй низ рушду такомул ѐфта, 

оини Ислом адѐни пешинаро ба футур расонида, дини ягона ва хату 

забони арабй хату забони мамолики исломй қарор гирифт. Аз чумла 

соли 742 дар Мовароуннаҳру Хуросон ба расмият шинохта шуд. Дар 

ин давра аз чониби мардумони ғайриараб зарурати бехато хондану 

навиштани китоби осмонии дини Ислом – Қур‘он ба вучуд омад ва 

барои рафъи душвориҳову ифодаи садонокҳои кўтоҳ (хати арабй 

консонантист) донишмандон аломат ва ҳарфҳои махсусро интихоб 

намуданд, ки он хондану навиштани матнҳои арабиро то андозае осон 

кард. 

 Мардумоне, ки Исломро пазируфтанд, хати арабиро низ қабул 

ва ба забонашон мутобиқ намуданд. Аз чумла даризабонҳо барои 

сабти садоҳои хоси забонашон аломатҳои зеринро илова намуданд: 

  .w - ڤ  g     ва чанд муддат ҳарфи - گ  ,ž - ژ  ,č - چ  ,р - پ 

 Чун дар забони арабй ҳамсадоҳои кўтоҳ дар мобайни калима ва 

агар калима бо ҳамсадо тамом шавад, дар охири калима низ навишта 

намешуданд. Дар аввали калима садонокҳои кўтоҳ ба воситаи ҳарфи 

алиф - ا дарч мегардид,  ѐ агар зарур шавад дар зеру бами алиф ва 

дигар ҳарфҳо бо ҳаракатҳо ишора мешуд:   َ  َ َ َ َ َ- a,   ِ - i,   ُ - u. 

 Алифбои арабиасос аз нуқсонҳо низ орй набуд. Чунончи, 

садонокҳои дарози гуногуновои ū, ō бо як ҳарф - و, ва ē, ī низ бо 

ҳарфи  ى ишорат мешуд. 

Ё худ дар бисѐр мавридҳо, хоса калимаҳои иқтибосй як ҳамсадои дарӣ 

бо чанд ҳарф ифода мешуд: барои садои  t ҳарфҳои  ت ط, барои овози 

s ҳуруфи ث س ص, барои ҳамсадои z аломатҳои  ز ذ ظ  ифода 

мегардид. Талаффузи ҳамсадои δ - ذ дар авоили давраи нав аз z -  ز ذ

 .фарқ мекард ва танҳо дар миѐнаҳои давраи нав бо z махлут шуд  ظ

Вале тарзи навишти он дар як қисми калимаҳо то ба ҳол боқй 
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мондааст:  آذرم٬ استاذ٬ آذر٬گذشتن  - гузаштан, озар, устоз, озарм ва 

ғайра.  

 Сохти овозҳои дарӣ ба тариқи зайл аст: 

 Садонокҳои кўтоҳ: a, i, u 

 Садонокҳои дароз: ā, ī, ū, ē, ō   

 Ҳамсадоҳо: 

            Чои  артикул- 

                        ятсия                         

Тарзи                 

Артикулятсия 
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Зич 

бечаранг                              p         t    č     k q ء 

чарангдор 
    b      d     j       g   

сонантҳо 
    m      n      

 

Роғ 

бечаранг                               f     s     š     x      H 
чарангдор

и ҳамвор 
     v     δ          γ        

чарангдор

и кулула                        
      z ž     

     Сонантҳо     w      r     y i     

 Қайдҳо: ҳамсадои бечаранги бехизабонии q ва ҳалқии ء 

(ҳамзаву ‗айн  бо як аломат ишора шуда) одатан дар калимаҳои 

иқтибосй дучор мешаванд. Овози v на дар ҳамаи шеваҳо истеъмол 

мешуд. Шакли x(w)āndan, x(w)āstan, x(w)ardan дар ин давра низ 

роич буд. Дифтонгу трифтонгҳои давраҳои қадиму миѐна ба 

садонокҳои дароз мубаддал шудаанд. Дар давраи нав табдили 

орфографии зиѐде пайдо шуда, ҳар ду шакл ҳам талаффуз мешуд:  

nabištan / nawištan, gusēδ / gusel,  āδīn / āyīn, būδan / būdan…  

Лексикаи  дарӣ 
        Забони дарӣ ба гўрўҳи ғарбии забонҳои эронӣ дохил мешавад. 

Гарчанде маҳалли пайдоиши дарӣ ғарби Эронзамин (фаразан Марв бо 

атрофаш) аст, он аз қисмати шарқй (Мовароуннаҳр) об хўрда ба камол 

расидааст. Чуноне ки дар бобҳои гузашта зикр намудем, забони дарӣ 

аз давраи пайдоиш то инкишофу густаришаш ва аз давраи авчи 

камолоташ (садаи Х) то ба рўзҳои мо марҳалаҳои дурударозеро тай 

намудааст. Ва дар давоми тақрибан понздаҳ сада борҳо маркази табъу 

интишорашро дигаргун намудааст (Марв, Сиистон, Истахр, Балх, 

Бухоро, Самарқанд, Ҳирот ва ғайра). Аз ин рў аз забонҳои 

ҳамгурўҳаш, хоса парфиѐнй ва суғдй ва аз қарни IX ба баъд аз 
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забонҳои арабй ва туркй бисѐр калимаҳоро иқтибос намудааст. 

Бинобар ин дар аҳди Сомониѐн ба сифати як забони суфтаву равон ва 

таркиби луғавиаш бою писандида дар як муддати кўтоҳе дар дилу 

дидаҳои ҳам хешу ҳам бегона чой гирифт.  

 Дар асрҳои миѐна забони дарӣ дорои аҳамияти бузурги адабй-

фарҳангй ва маданиву иқтисодй буда, ба забонҳои дигари 

ҳамгурўҳаш, хоса пашту, урду, яғнобй ва силсилаи забонҳои помирй 

ва забонҳои ғайриэронии туркиву ҳиндй таъсири боризе дошт. Аз ин 

рў калимаву ибороти бисѐре аз забони дарӣ ба ин забонҳо гузашта, то 

ба имрўз мавриди истеъмол қарор гирифтааст. 

 Аз тарафи дигар дар забони дарӣ барои ифодаи як мафҳум илова 

бар калимаҳои худй, дар як навбат, калимаву ибораҳои зиѐди 

парфиянй ва суғдй ѐ худ варианти арабиаш истифода мешуд. Ин ҳолат 

боиси ба амал омадани муродифоти мутааддиде шуд, ки таркиби 

луғавии забонро боз ҳам ғанитар мегардонад.  

Калимасозии  дарӣ 
 Сохти морфологии забони адабии ҳозираи точик идомаи 

сарфиѐти дарӣ аст, ки дар давоми зиѐда аз ҳазор сол хеле кам тағир 

ѐфтааст. Бо вучуди ин лозим меояд баъзе дигаргуниҳои сарфии 

забонро, ки дар адабиѐти хаттии ниѐгон роич буда осори он дар баъзе 

лаҳчаҳо боқй мондааст мавриди омўзиш қарор диҳем.         

        Чамъбандии дарӣ. Пайдо шудани суффикси чамъбандии 

ҳозираи точикй (-он)  аз анчомаи падежи  Genitiv-и чамъи эронии 

қадим -ānam  пайдо шудааст. Дар баъзе калимаҳо анчома ба реша 

дохил шудааст:   ērān - ايران , jahān - جهان . Зеро дар эронии қадим 

калимаи gai  ā буд ва он дар падежи  Genitiv-и чамъ gai  ānam → gehān 

ва рафта-рафта g ба j  мубаддал гашта jehān - جهان шуд. Яъне дар 

давраи миѐна ва нав анчомаи ифодакунандаи падежи Genitiv-и чамъ 

ба суффикси чамъбандии –он мубаддал гашт. Ин пасванд вобаста ба 

овози охири калима вариантҳои гуногун дорад: -gān, -yān, -wān, -hān. 

 Варианти –gān дар он сурат пайдо мешавад, ки агар калима дар 

давраи миѐна бо суффикси –ag (дар давраи қадим –aga) ба охир 

мерасид. Дар шакли танҳо овози g дар охири калима аз байн рафта, 

дар дар шакли чамъ пеш аз садоноки a маҳфуз мемонд:  

 танҳо: banda - пқ. banda - пм.  чамъ: banda-gān 

          танҳо: niyā - пқ.  niyāg - пм.  чамъ: niyā-gān 

 Варианти –yān ҳангоме пайдо мешавад, ки дар порсии миѐна 

калима бо ҳамсадои  -y тамом шавад: pā+y+ān. 
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 Варианти –wān ҳангоме пайдо мешавад, ки дар порсии миѐна 

калима бо ҳамсадои  -w тамом шавад: abru+w+ ān. 

 Варианти –hān шояд аз омезиши –hā ва –ān пайдо шуда бошад: 

je/аh+hā+ān = jehān ѐ jаhān. 

 Суффикси –hā-ро, ки дар порсии миѐна шакли – īhā дошт, 

эроншиносон ба суффикси ҳиссаҳои номии абстракт –i  wa мансуб 

медонанд. Дар давраи аввали дарӣ ин суффикс дар шакли – īhā низ 

истеъмол мешуд: 

 korīhā – korhā, paymānīhā – paymānhā 

 Дар давраи аввали инкишофи дарӣ бештар варианти –ān 

истеъмол мешуд: savgand–ān, gunoh–ān, γam–ān, nazdīk–ān… 

Гоҳо дар ибораҳои номй ҳар ду чузъ аломати чамъбандй қабул 

мекард: 

 mardum-on-i piyāγ/da-g-ān;   murγ-ān-i šabparag- ān; 

          hur–ān-i siyāhčašm-ān;  zan–ān-i  giraviγ/da-g–ān-i hijrat 

karda-g–ān;        

 pir–ān-i kārāzmūda-g–ān; dēbā-hā-yi nēkō pōšīγ/da-g–ān 

(дебоҳои неку пўшидашуда).   

      Чамъбандии арабй. Чуноне ки дар боло қайд кардем, забони 

арабй ба сохти грамматикии забони дарӣ низ асари хосе гузоштааст. 

Аз чумла пасвандҳои зиѐди чамъбандии арабй ба забони дарӣ мавриди 

истифода қарор гирифт. Ҳатто то дарачае чамъбандии араби худиву 

забонзада шуд, ки онҳоро дар калимаҳои худй низ истифода 

менамуданд. Маъмултарин суффиксҳои чамъбандии арабй инҳоянд: 

 - фаллоҳ – фаллоҳун;  инқилобй :(ун, -юн-) -يون / -ون .1

инқилобиюн. 

ات/ - .2   .ҳикоят – ҳикоѐт; каромат - каромот :(от, -ѐт-) -يات .

Ин пасванд дар калимаҳои худй низ фаровон истифода мешавад: 

боғ – боғот; деҳ – деҳот; бориш – боришот; мева - мевачот; 

навишта - навиштачот; сабза – сабзавот ва ғ. 

 – муаллим – муаллимин; муслим – муслимин; муслим :(ин-) -ين  .3

муслимин; рошид – рошидин; қотил – қотилин; сомеъ – 

сомеъин. 

 Ин пасванд шумораи тасния (дугона, дуалис) .(айн-) - ين  .4

месозад: қавс – қавсайн; волид – волидайн; тараф – тарафайн. 

 Азбаски забони арабй ба гурўҳи забонҳои флективй дохил 

мешавад, бисѐр калимаҳои ин забон бо роҳи флексияи (тағирѐбии) 

дохилии калима шакли чамъбандй мегиранд: олим – уламо; китоб – 

кутуб; файласуф – фалосифа; варақ – авроқ; байт – абѐт; шоир – 
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шуаро; асар – осор; дафтар – дафотир; боб – абвоб; валад – авлод; узв 

– аъзо; қасида – қасоид; амр – умур. 

 Шакли чамъи як қатор калимаҳо дар забони дарӣ маънои 

лексикии хос қабул кардаанд. Аз ин рў ин қабил калимаҳо рафта-

рафта чамъулчамъ шудаанд: ҳодиса – ҳодисот/ҳаводис – ҳаводисот – 

ҳаводисотҳо. 

 Бандаки изофй. Пайдоиши ин бандакро, ки дар забони дарӣ 

шаклҳои –i ва  -ī  дошта, дар паҳлавй низ дар шакли -ī истеъмол 

мешуд, донишмандон ба чонишини ишоратй-нисбии ор.қ. hayaka (п.қ. 

haya) нисбат медиҳанд. Бандаки изофй дар матнҳои нахустини дарӣ 

бо хати арабй бо истифодаи ҳарфи ى  ифода мешуд: 

  zanon-ī  xvaδ - زنانى خوذ 

 kuštan-ī  payγambarān - كشتنىپيغمبران 

 ba sabab-ī  xubī - بهسببىخوبى 

 Ва агар калима ба садонок хотима меѐфт, бандаки изофи бо اى 

ифода мегардид: 

 fasāna-ī  pēšīnagān - فسانهاى پيشينگان 

 Артикли –е. Ин морфема дар п.м. дар шакли –ē(w) ва дар 

монавй дар шакли ءyw истеъмол шуда, ба предмет маънои ягонагй ва 

номуайянй мебахшид, аз калимаи п.қ. aiva, ва авастоии aēva – як шакл 

гирифтааст. Баъзе эроншиносон морфемаи –ē-ро, ки дар чумлаҳои 

мураккаби тобеъ истифода мешавад, ба чонишини ишоратии п.қ. aita 

ва авастоии aēta алоқаманд медонанд.  

 Пасоянди –ро. Морфемаи –rā дар порсии миѐна дар шакли –

rāy  навишта шуда аз калимаи п.қ. rādiy пайдо шудааст. Нисбат ба 

забони адабии ҳозираи точик дар забони адабиѐти хаттии ниѐгон 

доираи истеъмоли ин калима нисбатан васеътар буд. Илова бар ин ки 

ин морфема пуркунандаи бевоситаро ифода мекард, боз вазифаҳои 

зеринро адо менамуд: 

 Муносибат – bābē xvāhad būγ ahvali (ҳила) Xvārazm–rā,  

 Ифодаи амал – ōrā durōγ dufta nayāmaδ, 

 Мақсад – az Yaman āmaδand vērān kardani Kaء ba–rā, 

 Сабаб – az kār bāz ēstāδa sababi bēmārī–rā, 

 Замон – namāzi pēšīn–rā bāδe bar xvāst, 

 Мубтадо – gōyand, ki maliki Čīn–rā sesad u šast nāhiyat dāraδ.  

 Барои тақвияти маъно илова бар пасоянди –ро шаклҳои боло бо 

пешоянд низ меоянд:  az māhiyān–rā du māhī dāδ; ō kōdak ast va 

bar dardu zaxm–rā sabr natavānad kardan. 
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 Tарзи бо пешоянд истеъмол шудани морфемаи –rā баъдтар дар 

забон пешоянди  ba-rā-yi  (барои) ва пайвандакҳои ē-rā ва z-ē-rā  

(зеро) – ро ба вучуд овард, ки дар таркибашон морфемаи ē дохил аст.  

 Морфемаи mar бо ҳамроҳии –rā барои ифодаи пуркунандаи 

бевосита истеъмол мешавад:   mar ān kušta–rā xufta pindāštand. 

          Морфемаи mar бе  –rā низ фаровон истифода мешуд: 

 mar laδδat kamtar yābаnd.  

Одатан морфемаи mar –ро ба решаи hmar/šmar  нисбат медиҳанд.  

 Дарачаҳои сифат. Суффикси –tar (п.м. –tar) аз п.қ. –tara 

пайдо шудааст, ки дарачаи қиѐси месозад: bozorg-tar;  nēkū-tar… -

tarin аз чиҳати баромадаш таркибй буда, аз –tar ва –īn иборат аст, ки 

–īn дар навбати худ аз п.қ. –aina- (ав. aēna) пайдо шудааст. 

 Дар забони дарӣ шаклҳои шахшудаи дарачаи муқоисавии баъзе 

сифатҳо низ маҳфуз мондааст: 

 beh аз п.қ. vas-ya-; meh аз п.қ. mas-ya-; keh аз п.қ. kas-ya-; 

sarah аз п.қ. sra-ya- пайдо шуда морфемаи -ya аломати дарачаи 

қиѐсии забони порсии қадим мебошад. Дар калимаҳои боло пасванди 

–īn ҳамроҳ шуда дарачаи олй месозад: beh–īn,  keh–īn,  meh–īn... 

мутобиқи ҳамин қолаб калимаҳои арабй низ калимасозй шудаанд: 

awwal-in, oxir-in.  

 Ҷонишинҳо. Шаклҳои чонишини шахси сеюми танҳо way аз 

awahya ва ō//ōy аз awahya иштиқоқ шудаанд (дар авастой avahe, 

avaηhe, дар порсии қадим avahyā). Дар порсии миѐна танҳо як шакл – 

ōy вучуд дошта, шакли ō дертар дар авоили давраи нав шояд бо 

таъсири забони парфиѐнй ба забони дарӣ гузашта бошад. Чонишини 

шахси якуми чамъ баъзан дар шакли amā дучор мешавад. ēšān чун 

чонишини шахси сеюми чамъ меомад. донишмандон пайдоиши онро 

аз порсии миѐнаи awešān, ки чун шакле аз awe <awahya  бо 

бандакчонишини -šān маънидод мекунанд. Дар давраи нав чонишини 

номуайянии and низ истифода мешуд: haft sāl u and māh. 

 Дар зарфҳои ēdar ва ēdūn боқимондаи шакли чонишини 

ишоратии aita  (п.м.ēd) ба мушоҳида мерасад.  

Феъли дарӣ 
 Дар давраи нав як қатор шаклҳои феълсозй аз байн рафта, феъли 

ин давра нисбат ба давраҳои қадиму миѐна соддатар гашт. Бо вучуди 

ин нисбат ба дигар шаклҳои ҳиссаҳои нутқ системаи феъл ва сохтори 

он мушкилу мураккабтар аст. Бандакҳои феълии -am, -ad, -and аз 

бандакҳои феълии эронии қадими -ami, -ati, -anti шакл гирифта, дар 
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давраи миѐна онҳо дар шакли -ēm, -ēd, -ēnd истеъмол мешуданд, ки аз 

шаклҳои қадими -ayami, -ayati, -ayanti иштиқоқ шудаанд. Дар шахси 

2 чамъ бандакҳои -ēδ, -ēt, -ē истеъмол мешуд. 

 Бандаки феълии шахси 3 танҳо -āδ сиғаи хоҳишмандиро ифода 

менамуд: barāδ, dihāδ, mānāδ,buwāδ, biyāmurzāδ. Баъзан бо таъсири 

анчомаҳои сиғаи хоҳишмандии эронии қадим шаклҳои дигар низ 

истеъмол мешуданд: pursām, bidānānd. 

 Вазифаи ҳиссачаи bi- дар авоили давраи нав вазифаи хоси 

таъкидй дошта бо шаклҳои гуногуни феълй истифода мешуд: bigoyaδ, 

biguft, biguftaāyaδ, biguftaast, biguftan, bigufta, bigōyanda ва ғ. Ин 

ҳиссача дар давраи миѐна дар шакли bē- истифода шуда ба авастоии 

boit (<bait) мансуб аст. Ин ҳиссача дар забони ҳозираи точик вазифаи 

таърихии худро қариб пурра аз даст додааст. Ин ҳиссача бештар дар 

талаффузи лаҳчаҳои чанубии забони точикй ба мушоҳида мерасад. 

 Ҳиссачаи hamē (mē-) аз зарфи hamēv -и давраи порсии қадим 

пайдо шуда, давомнокй, такрори амал ва бисѐркаратиро ифода 

мекард. Ҳоло ин ҳассача дар шакли  (ме-) истифода мешавад. Дар 

ибтидои давраи нав чои он устувор набуда, дар баъзе мавридҳо 

вазифаи зарфии худро низ нигоҳ медошт: kujā hamē ravēd? nagōyaδ 

hamē, lāzim āyaδ hamē, hamē bar zanaδ,  hamē jang kardand, hamē 

sōyi tu āyand, hamē bitarsīδ, bimēbāyaδ raft, hamē bixvāhī//ē… 

 Ҳиссачаи -ē баъд аз шакли феълй истеъмол шуда, дар замони 

ҳозира амалу ҳаракати ғайриреалй ва дар замони гузашта амалу 

ҳаракати оддиро ифода мекард: kunaδē, bitavānistē, dāda būdē… Ин 

ҳиссача пас аз бандакчонишинҳо  низ истеъмол мешуд: našunūδatē, 

dānitimanē. 

 Шакли қадимтари ин ҳиссача -ēδ мебошад: guftēδ, burdēδ, 

bidānistandēδ. Ва донишмандон пайдоиши онро ба шакли шахси 3 

танҳои сиғаи хоҳишмандии hasten, ки аз решаи ah – будан, э.қ. hait 

п.м. hē(δ), об мехўрад, мансуб медонанд. 

 Ҳиссачаи –ā бо феъл омада, ҳаячоннокиро ифода мекунад ва бо 

шаклҳои шахси 2 ва 3 истеъмол мешуд: guftā, gōyā, guftiyā, 

mamīrēdā, ravadā ва ғ. Истифодаи ин ҳиссача бо ҳиссаҳои номй низ 

мустаъмал буд: yā pasimaniyā, magarā, māδ/darā, šahryārā, direγā ва 

ғ. Дар давраи миѐна ин ҳиссача бештар дар забони суғдй мустаъмал 

буд. 

 Феъли āmaδan чун феъли ѐридиҳанда барои сохтани шакли 

мафъули феъл истеъмол мешуд: ba Badr kušta āmaδa būδ; čunān kī 

yād karda āmadaast; nēk nigāh dāšta āyaδ… 
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 Феъли šudan ҳанўз маънои лексикиашро нигоҳ дошта, чун 

муродифи raftan истеъмол мешуд: har kī az Misr ba Makka xvāhad 

šuδ; sōyi mašriq bāyaδ šuδan.  

 Илова бар шакли маъмул масдар дар шакли оддиаш низ фаровон 

истифода мешуд: nadānad guft, vājib buvad turā bar ān rāh raft, ba 

heč kas bāz gurext natavānam.  

 Таносуби сиғаҳои дарӣ бо порсии миѐна ва точикии имрўз: 

 Сиғаи хабарй алоқамандй хоҳишмандй 

Порсии миѐна  ravēd   Ravād  ravēh 

Дарии клоссик  hamē ravad   Ravad  ravād 

Точикии имрўз  меравад  равад (шартй-хоҳишмандй) 

Ҳиссаҳои ѐридиҳандаи дарӣ 

 Дар матнҳои дарӣ шакли кўҳнаи пешояндҳои baδ (п.м.pad) ва 

andar (п.м.andar)   истеъмол мешавад. Пешоянди baδ дар забони 

ҳозираи точикй, хоса назм, дар шакли бад-ин, бад-он, бад-ў низ 

истифода мешавад. Пешоянди andar дар шакли андар ҳоло ҳам 

истифода мешавад ва дар баъзе шеваҳои лаҳчаи шимол дар шакли –

анда маҳфуз мондааст. Пешояндҳои abar ва abā низ фаровон 

истифода мешуд. 

 Яке аз хусусияти хоси пешояндҳо ин буд, ки онҳо баъзан чун 

пасоянд истифода мешуданд: andar īn jahān – laškar andar zanān 

buδand;  tadbīr kard bar, az zabari īn šikāf bar. Яъне мавқеи 

ҳиссаҳои ѐридиҳанда дар чумла мисли забони имрўза муайян набуд. 

Як калимаи ѐридиҳанда ҳам пеш аз калимаи асосй меомад ва ҳам пас. 

Мисли:  …ba axbāri dīgar ēδūn xvāndam bērūn az īn kitāb ba kitābi 

fazāyili šahrhā andar fazīlati šahri Amul andar ki… 

…az šahr bērūn raft va bar abr bar biēstāδ. 

Дар баъзе матнҳо пешоянду пасоянд дар як чо омадаанд: ba dasti vay 

andar, az āranj andar, ba qal’a bar, az saδ sāl bāz, az gāhi adam farāz. 

Ба ғайр аз ҳиссаҳои ѐридиҳандае, ки зикрашон рафт, боз 

пешояндҳои изофй ва номии зерин дар матнҳои дарӣ зиѐд ба чашм 

мехўранд: p±štar az, pēši, az pēš, bar pēši, farā pēš, pasi, az pas, sipasi, 

ba sipas, bar az, bar ba, zabari, afrāzi, gird andar girdi ва ғайра.  

Дар ин давра мавқеи  ҳамчун пайвандак хеле устувор шуд. Он 

акнун ба чои се пайвандаки порсии миѐна меомад, яъне вазифаҳои ka 

– ки, вақте ки, kē – ки  ва kī – агар, вақте ки-ро адо мекард. 
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Мухтасари наҳви дарӣ 

 Синтаксиси дарӣ аз сохти наҳвии забони имрўзаи точикй фарқи 

чиддие надорад. Вале аз порсии қадим фарқи зиѐде дорад. Аввал ин 

ки забони порсии миѐна ҳангоми гузариш сохти забониашро тамоман 

дигаргун намуд. Яъне забони аналитикии давраи қадим дар давраҳои 

миѐна ва нав ба забони синтетикй мубаддал шуд. Дигар ин ки дарӣ 

дар асоси яке аз лаҳчаҳои гурўҳи ғарбии эронӣ ташаккул ѐфта, дар 

таъсири забонҳои шарқй инкишоф ѐфтааст. Саввум ин ки қарнҳои  IX-

X ва садаҳои баъдина дарӣ ѐ порсии дарӣ на танҳо забони илму адаб 

ва иқтисоду сиѐсати Мовароуннаҳру Хуросон ва Эрон, балки дар 

давраҳои муайяни таърихӣ ҳудуди аз он бештареро монанди 

Озарбойчону Курдистон, Ироқ ва то ба Ҳиндустон фарогир буд. Ва 

дар ин давраҳо қавму қабоили гуногуни гурўҳи эронӣ ва ғайриэронӣ, 

хоса туркон ба забони дарӣ муошират ва эчод мекарданд. Ва албатта 

дар як давраи тулонии зиѐда аз 1200 сол дар баробари сохти савтиву 

сарфй ва таркиби луғавй ба сохти наҳвии забони дарӣ низ таъсири 

забонҳои ғайр, аз қабили туркиву арабй ба мушоҳида мерасад. 

Бесабаб нест, ки Қатрон аз Носири Хисрав шарҳи баъзе аз каламоти 

дариро пурсиду шевотарин ғазалҳои точикй аз забони Бадриддин 

Ҳилолии турк ба риштаи назм кашида шуд ва Шайх Одина 

Муҳаммади Х(в)оразмй китоби ―Мифтоҳ-ул-асрор‖-ро дар шарҳи 

Маснавии Мавлавй таълиф намуд. 

 Дар ин чо лозим донистем ташаккули сохти наҳвй ва чанде аз 

хусусияти фарқкунандаи давраи ибтидои дариро аз давраи ҳозира 

ѐдрас шавем. Чунон ки маълум аст, асоси замони гузаштаи феъл ба 

сифати феълии замони гузаштаи махтум ба -ta алоқаманд аст. Ин 

морфема дар давраҳои қадим ва миѐна низ дар шакли -ta  истеъмол 

мешуд.  

 Дар мавриди истеъмоли феълҳои гузаранда мубтадо тавассути 

бандакчонишинҳои -am, -at, -aš ва ғ. ифода гашта, чои онҳо пойдор 

набуд. Аз феълҳои замони гузаштаи таркибии давраи миѐна, ки аз 

феъли асосй ва феъли ѐридиҳандаи ҳастан таркиб меѐфт, дар забони 

дарӣ шакли замони гузаштаи мутлақ пайдо шуд: āmadam, amadī… 

Вале дар давраҳои аввали пайдоиши дарӣ шаклҳои бисѐри замони 

гузашта бо бандакчонишинҳо вучуд доштанд, ки ба порсии миѐна 

монанд буданд: 

 ān ki am šunūd, diriftaš senān u kamān u kamar, Zakariyā ba 

šab andar xvāb dīd-aš, ki,.. īn dāstān-am zi mādar šunūd.  
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 Дар ин мисолҳо бандакчонишинҳо ба вазифаи мубтадои чумла 

омадаанд. Хусусияти дигар он аст, ки як бандаки феълй бо гурўҳи 

феълҳо истеъмол мешавад: 

Бандак бо феъли аввал: 

 ājiz šudēm va az hama bāz mānd;  

 mutahayyir šudand va nadānist.  

Бандак бо феъли охар: 

          az bahri tu az sayd bāz gardīδ va raftam; 

 čun mardumān ān hāl bidīd, guftand. 

Феъли бе бандак дар байни ду феъли бандакдор: 

 šikam i ō bišikāftand va dil u jigar i ō bērūn āvardand va dar ān 

tašt nihāδ va ān āb bar ō rēxtand. 

 Ифодаи муносибати мубтадо ва пуркунанда вобаста ба 

васеъшавии доираи истеъмоли пасоянди -rā вобаста аст, ки дар ин 

бора ду дарс пештар ишора рафта буд. 

 Дар баробари ин барои сохти чумла муносибати муайяншаванда 

ва муайянкунанда низ аҳамияти чиддй дорад. Дар он давра 

муайянкунанда аксар пеш аз муайяншаванда меистод. 

 Муайянкунандае, ки ба воситаи исм ифода гаштааст: 

 jihān šahriyār,  šamšēr zaxm,  zanbūr āšyān,  zan xvāhar,  

xudāvandi gōsfand rama,                                                          

 Муайянкунандае, ки ба воситаи сифат ифода гаштааст: 

 nēkō barāδar,  ’ālim wazīr,  nāšīrīn guftārē,  šum farzand,  

buzurg paykar, maγ jōyhā, dilēru pēšbīn mardē,  rumī zabān, saxt 

sara va naγz qissa. 

 Муайянкунандае, ки ба воситаи дарачаи қиѐсй ифода гашта, 

аксар маврид ба маънии дарачаи олй омадааст: 

 girāmītar mardē,  xvaštar ābē,  buzurgtar šahr. 

 Бамаврид аст таъкид кунем, ки дарачаҳои сифат дар шакли 

имрўзааш истифода намегардид.  
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Мавзӯъ:  Давраҳои ташаккул ва инкишофи забони дарӣ. 

Нақша:  

1. Маълумот доир ба масъалаҳои пайдоиши забони адабии точик. 

2. Чорй шудани хату алифбои  забони арабй дар Мовароуннаҳр ва 

Хуросон.  

3. Инкишофи забони адабии точик ва ташаккули он дар асрҳои 1Х-Х. 

4. Ба давраҳо ва марҳилаҳо чудо кардани таърихи забони адабй.  

5. Забони назм дар асри Х.  

6. Ёдгориҳои хаттии асри Х ва мазмуну мундаричаи онҳо. 

 

Дар забоншиносии точик то ҳанўз таърихи забони адабй ба 

таври қатъй ба давраҳо чудо карда нашудааст. Бисѐр олимон 

таъкид мекунанд, ки забони адабиро вақте дуруст омўхтан 

мумкин аст, ки он ба давраҳо чудо карда шавад, зеро забон ҳамчун 

ҳодисаи чамъиятй дар ҳар давраи инкишофи худ ҳамчун система 

дар лексика, қисман дар грамматика ва услуб фарқ дорад. 

Ҳангоми ба давраҳо чудо намудани таърихи забон фактҳои 

лексикй, грамматикй ва услубй ба ҳисоб гирифта мешаванд ва ин 

корро дар натичаи омўхтани процесси инкишофи забон, воқеаҳои 

таърихӣ ва дар асоси натичаҳое, ки дар соҳаи таърихи забон ба 

даст оварда шудааст, анчом додан мумкин аст. 

Мувофиқи ҳолати тадқиқу омўзиши фактҳои таърихи забони 

адабй дар забоншиносии точик таърихи забони адабиро ба 

давраҳо чудо кардан мумкин аст. 

Забони адабии точик аз аввали ташаккули худ то давраи 

забони миллй роҳи инкишофи мураккабро аз сар гузаронидааст. 

То шакли хаттй-китобй гирифтани он то андозае анъанаҳои осори 

хаттии забони паҳлавй (форси миѐна), осори хаттии забонҳои 

дигари эронӣ (суғдй, хоразмй) мавчуд буд. Ҳукмронии забони араб, 

анъанаҳои идора, таъсири осори илмй, адабй, мазҳабии арабро 

мебинем, ки баъди ташаккули забони адабии точик тамоман ронда 

нашуд ва дар асрҳои гуногун дар натичаи таълим ба забони арабй 

ва шиносоии аҳли илму адаб бо забону адабиѐти араб то 

Инқилоби Октябр нуфузи он дур нашуд. 

Давраи аввали инкишофи забони 

адабии точик ба давраи аввали феодализм 

рост меояд. 3абони адабии точик дар асоси 

лаҳчаҳои Мовароуннаҳру Хуросон 

ташаккул меѐбад. Агар дар асрҳои VIII-IХ 

забон осори хаттии каме дошта бошад, дар 

асри Х дар давраи инкишофи феодализм, 

тараққии маданият ва ташаккули халқияти 

мардуми точик осори хаттии зиѐде пайдо 
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мешавад ва аксари он аз назм иборат 

мебошад.  

Дар ин бора дар «Очеркҳо…», ки дар зери таҳрири 

профессор Шестаков чоп шудааст, чунин гуфта 

мешавад:Ҳарчанд забони араб забони ҳоким бошад ҳам, на 

танҳо дар гуфтугўй, балки барои адабиѐти навишта ҳам 

забони форсии маҳаллй ба вучуд омад ва ин забон чои 

забонҳои суғдй ва хоразмии Осиѐи Миѐнаро, ки аз чиҳати 

маданй пасттар меистоданд, гирифт ва ҳам ба забони 

ҳозираи Эрон наздик буда, аз бисѐр чиҳатҳо ба забони 

точикй монанди дошт. Шоирони сарой бо ҳамин забон 

менавиштанд. Навиштани достони калони манзуми 

«Шоҳнома» ҳам дар ҳамин забон сар шуд ва баъд аз он 

ҳамин достонро шоири бузурги форс Фирдавсии Хуросонй 

давом кунонид» (Тарчумаи ўзбекии асари мазкур, саҳифаҳои 

55 нигоҳ кунед). 

Дар ин бора худи С.Айнй чунин менависад: «Ҳокимияти 

араб, чунон ки аз ҳамаи Эронзамин, инчунин аз Мовароуннаҳр 

ҳам, забон ва маданияти маҳаллиро аз миѐн бардошта, ба чои он 

забони араб ва маданияти миллй ва дини арабро ҳоким гардонида 

буд. Дар замони сомониѐн баробари мустақил шудани ҳокимияти 

миллии феодалй забон ва адабиѐти милли форсй ки дар охирҳо 

дар Осиѐи Миѐна номи точикиро гирифт, ташкил ѐфт» (С.Айнй. 

Куллиѐт, чилди П, китоби якум, саҳ.55). 

Ба ҳамин тариқа, ҳангоми ба давраҳо чудо кардани забон 

принципҳои тафовути нормаҳои забони адабиро дар ҳар даври 

замон ба ҳисоб гирифтан лазим аст. Забони адабй дар ҳар давра 

таъсири омилҳои дохилизабонй ва берунизабанй дорад ва дар ҳар 

давра дар таркиби луғавй, қисман дар морфология ва системаи 

услубҳо тағироте ба амал меояд. Масалан, дар марҳилаи аввали 

инкишофи забони адабй (асрҳои Х-Х) забони соддаи адаби вучуд 

дорад. Дар ин давра таъсири забони арабй камтар аст. Фараз карда 

мешавад, ки дар ин давр забони адабй аз лаҳчаи асосаш ба забони 

гуфтугуии мардум тафовути калане надошт. 

Дар ҳар зинаи инкишофи забони адабй дар забони зинда ва 

дар осори хаттй миқдори муайяни фактҳои забонй пайдо шудаанд, 

ки онҳо давраи гузарише дар забонамон ба вучуд овардаанд. Дар 

марҳилаҳои инкишофи забон пайдо шудани марказҳои нави сиѐсй, 

нуфуз пайдо кардани ин ѐ он лаҳча, ташаккулу паҳн шудани 

услубҳои нав, иқтибоси калимаҳои бегона, таъсири ҳаѐти сиѐсию 

ичтимой, маданй, иқтисодй, ки сабабгори инкишофи забон 

мешаванд, иштирок мекунанд. 

Давраҳои таърихи забони адабй фосилаю замони зиѐдеро 

дар бар мегирад. Хусусиятҳои умумии забони адабй дар ин 
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фосилаҳо нигоҳ дошта шудааст, вале дар шаклу услубҳои забон, 

таркиби луғавй ва вазифаҳои чамъиятии он тағироти муайяне ба 

амал омадааст. 

Таърихи забони адабии точикро аввал ба ду давраи калoн 

чyдo мекунанд: 

1.  Ташаккул ва инкишофи забони адабии точик (асрҳои Х ва 

аввали асри ХХ). 

2.  3абони адабии точик баъди инқилоби Октябр, яъне ташаккули 

забони миллии точик 

Давраи аввалро боз ба ду давраи хурд тақсим кардан мумкин аст: 

1.  Ташаккул ва тараққии забони адабии мардумони точику форс 

– забони дарй дар асрҳои Х-ХV. 

2.  Дар осори муаллифони точик пайдо шудан ва инъикос ѐфтани 

унсурҳои лексикаю грамматикии хоси точикй (асри ХVI ва 

ибтидои асри ХX 

Ба давраҳо ва марҳилаҳо чудо кардани таърихи забони адабй 

гувоҳи он нест, ки дар ҳар давра забони адабии дигар бошад, 

балки он марҳилаҳои гуногуни инкишофи ҳамон забон мебошад, 

ки баъзе унсурҳои лексикй ва грамматикии он аз истеъмол 

баромадаанд ва унсурҳои нави лексикаю услуби пайдо шудаанд. 

ЧОРЙ ШУДАНИ ХАТУ АЛИФБОИ АРАБ ДАР 

МОВАРОУННAҲР ВА ХУРОСОН 

Як қатор факту далелҳо ба даст омадаанд, ки дар бораи дар асри 

VIII мавчуд будани намунаҳои забони точикй бо алифбои арабй 

гувоҳй медиҳанд. Вале мавчуд будани мисраъ ѐ сатре чанд ва ѐ дар 

сангу сафоле канда шудани калима ѐ чумлае гувоҳи забони адабй 

шуда наметавонад. Аз рўи гувоҳии Алчахшиѐрй (вафоташ 331 ҳ.) 

маълум мешавад, ки то миѐнаҳои асри VIII мелодй дар Хуросону 

Мовароуннаҳр аз хату алифбои паҳлавй истифода мебурдаанд. 

3абони араби дар ин сарзамин аз соли 743 мелодй ба таври расми 

чорй шудааст. 

Бино ба маълумоти Давлатшоҳи Самарқандй дар «Тазкират-

уш-шуаро» гўѐ дар катибаи Касри Ширин (дар Эрон) байти зерин 

ба форсй навишта шуда будааст:  

Паҳлавон – Хутабро, ба геҳон ануша бизй, - хурсанд  

    Чаҳонро ба дидор тўша бизй, - қyдpaт.  

Масъалаи пайдоиш ва ташаккули забони адабй ба хату 

алифбо алоқаманд аст. Баъд аз қабул шvдани хату алифбои арабй 

аз асри VIII-IX баъзе порчаҳои шеъри точикй пайдо шуда, то 

давраи мо омада расидааст. Намунаи аввалини забони точикй, ки 

дар «Таърихи Табарй» қайд шудааст, байти зерини мардуми Балх 

аст:  

Аз Хатлон омадия,  

Бирав, табоҳ омадия,  
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Овора – Овор боз омадия,  

Бедил фароз омадия. – пеш.  

Дар асри IX дар замони Тоҳириѐн (821-873) ба точикй чизи 

намоѐне пайдо намешавад. Онҳо китобҳои забонҳои маҳаллй 

навишташударо нобуд мегарданд. Масалан, Абдулло бинни Тоҳир 

ҳокими Хуросон буд, рузе шахсе дар Нишопур ба назди у китобе 

меорад. Ў мепурсад, ки ин чи китоб аст? Соҳиби китоб чавоб медихад, 

ки ин қиссаи «Вомиқу Узро» аст. Амир Абдулло мефармояд, ки мо 

мардуми «Қуръон»-хонем, ба ғайр аз «Қуръону» ҳадиси паЙғамбар 

чизе намехоҳем ва фармуд, ки он китобро дар об андозанд. Баъд ҳукм 

кард, ки дар қаламрави ҳар чо ки аз тасонифу мачоли Ачам ва Муғон 

китобе бошад, ҳамаро биcъзонанд. Аз ин чиҳат  то  рўзи    Оли Сомон 

ашъори Ачамро надидаанд .  

Ин нақл гувоҳи он аст, ки дар замони Тоҳириѐн забони арабй 

ҳукмрон буд.  

Аввалин касе, ки ба точикй шеър гуфтани шоиронро хоҳиш 

кардааст, аз руи ахбори «Таърихи Систон» Яъқуби Лайс будааст. Вай 

аз байни мардуми бесавод баромада буд ва забони арабиро 

намедонист. Бинобар ин ба забони порсй шеър гуфтанро талаб кард. 

Аз шоирон Муҳаммади Восиф шеъри порсй мегуфтагй шуд. Чунончи:  

Эй амироне, ки амирони чаҳон хосаву ом  

Чокару бандаву мавлоту сагбанду ғулом! – лашкар.  

Азбаски аз асри IX матнҳои калони адабй, асарҳои калонҳачм то 

ба мо нарасидаанд, аз осори ками хаттй, ки ба имрўз дар даст дорем, 

манзара, ҳолат ва хусусиятҳои лексикаю грамматикии забонро ошкору 

муайян карда наметавонем. Осори бозмондаи зиѐди хаттй ба забони 

точикй порсии дарй асосан ба нимаи дуюми асри Х тааллуқ дорад. 

Бинобар ин таърихи забони адабй аз асри Х сар мешавад. 

ТАШАККУЛ БА ИНКИШОФИ 3АБОНИ АДАБИИ ТОЧИК 

ДАР АСРИ Х 

Аз чуғрофияшиносони араб Муқаддасй дар асараш «Аҳсан-

ут-тақосим» дар бораи забону шеваҳои Осиѐи Миѐна ва Эрон 

маълумот дода, баъзе тафовутҳои чузъии лаҳчаҳои Самарқанд, 

Бухоро, Нишопур, Балх, Марв, Ҳиротро қайд мекунад.  

Дар муттаҳид намудани қавмҳои зронии шарқи шаҳрҳои 

Нишопур, Бухоро, Самарқанд, Балх, Марв, Ҳирот роли бузург 

бозидаанд. Халқияти мардуми точик дар натичаи муттаҳид 

шудани қабилаҳои зронии шарқй дар давлати мутамаркази 

Сомониѐн дар асри Х ташаккул ѐфт. Дар ин давра одамони 

пешқадами Мовароуннаҳру Хуросон рол ва аҳамияти забони 

модарй ва адабиѐти ба он навишташударо мефаҳманд ва барои 

инкишофи забону адабиѐт мубориза мебаранд. Дар натича забони 

арабй танг карда шуда, забони адабии точик - порсии дарй чои 

онро мегирад.  
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3абони назм дар асри Х 

3абони точикй дар асри Х дар аҳди Сомониѐн шакли хаттй-

китобй гирифта, адабиѐти оличанобе ба он офарида шуд. Шоир ва 

гўянд  агони халқй ба монанди Рӯдакӣ, Дақиқй ва ҳамасрони онҳо 

ба пойтахти Сомониѐн ба шаҳри Бухоро кашида шудаанд, ки онҳо 

дар инкишофи забони адабии точик роли муҳим бозиданд.  

Дар давраи аввал забони назм чой ва мавқеи барчастаро 

мегирад. Бо наср бештар асарҳои таърихӣ, географй, тиббй ва 

динй навишта шудаанд, ки ҳар кадомашон бо баъзе хусусиятҳои 

забонй - истеъмоли калимаҳо, таркиби луғавй ва услубй аз 

якдигар фарқ доранд.  

Ёдгориҳои хаттии асри Х аз чиҳати мазмуну мундарича хеле 

гуногун, аз чиҳати забону услуб ҳаматарафа мебошад. Ин ҳол 

гувоҳи он аст, ки забони адабй дорои сохти грамматикии 

мукаммалу мавзун, воситаву тарзҳои гуногуни калимасозй, дорои 

таркиби луғавии бой ва системаи гуногуни услубй мебошад.  

Намунаҳои забони назми асри Х ва забони зиндаи ҳозира 

нишон медиҳад, ки ин забон дар асоси забони гуфтугўи 

мардумони сокини ду тарафи руди Ому ташаккул ѐфта, лаҳчаҳои 

маҳаллй ба забони адабй то андозае таъсир доштаанд ва забони 

адабии китобй ба забони гуфтугўии замони худ робитаи қавй 

дошта, аз сарчашмаҳои он баҳраманд мешудааст. Масалан, 

байтҳои зерини Шаҳиди Балхй гувоҳи гуфтаҳои боло мебошад:  

Рост гўй, ки дар гулўш касе 

Пушакеро ҳамебимолад гўш.  

 ки:  

калиро - Чун барафрўзй рух аз бода, кала созй яла.  

   Дастҳояш тик гардад, пойҳояш шишала.  

Калимаҳои пушак (пишак), тик (рост, овезон), яла, шишала 

(сусту ларзон) ҳоло ҳaм дар лаҳчаҳои точикй дар истеъмоланд.  

Рӯдакӣ, Дақиқй, Абўшакури Балхй, Кисой, Муродй ва дигар 

шоирон дар ҳap тарзу услубҳои гуногунро ба кор бурдаанд. 

Масалан, дар «Шоҳнома»-и нотамоми Дақиқй калимаҳои арабй 

қариб дида намешавад, вале дар қасида ва ашъори парокандаи у 

луғатҳои арабй ба монанди: мунаввар, уқоб, анбар, макръҳ, адў, 

санам, малик ва ғайра дида мешавад. Баъзе калимаҳои арабй маҳз 

барои қофияи шеър ба таври махсус истеъмол шудаанд, чунончи: 

абир, сафир, ҳарир, асир ва ғайра. Ҳамин ҳолат дар ашъори устод 

Рӯдакӣ ҳам дида мешавад. 

Дар асри Х Майсарй асари тиббии худро ба назм навишта, 

«Донишнома» меномад. Муаллиф асари худро дар зарфи солҳои 

978-981 навишта, мақсади худро чунин баѐн мекунад:  

Ки чун гуям-ш ман, то дер монад,  

Ба ҳар кас дониши  ўро  бидонад.  
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Бигўям   тозй, арна порси нағз,  

Зи ҳap дар ман Бигўям мояву мағз. 

Ва пас гуфтам замини мост Эрон, 

Ки беш аз мардумонаш порсидон.  

Дари гўям-ш, то ҳар кас бидонад,  

Ва ҳар кас бар забонаш-бар биронад.  

Матни достони тиббии Майсарй барои таърихи забони 

адабии мо аҳамияти калон дорад. Ин асар қариб 5 ҳазор байтро 

дарбар мегирад, дорои лексикаи гуногун мебошад. Инчунин, дар 

асар бисѐр шаклҳои грамматикй, луғату ибораҳои махсус мешавад. 

Асар ба услуби соддаю осон навишта шудааст. Ин нишонаи 

пухтагй ва ба ҳадди балоғат расидани забони точикй (порсй-дарй) 

буд.  

Дар забони назми асри Х системаи синонимҳо хеле бисѐр 

фармуда шудааст:  

Маро дуруду салому паѐм,  

Ду лашкар шавад з-ин сухан шодком.        (Фирдавсй)  

Калимаи шоҳ чунин синонимҳо дорад: подшоҳ,  шаҳриѐр, 

точдор, точвор, дайҳимдор, худованд, амир, султон, малик. 

Синоними калимаи чанг зеринҳоянд: разм, набард, корзор, 

пайкор, пархош, ҳарб.  

Синоними калимаи душман инҳоанд: хасм, бадхоҳ, бадсигол, 

адў, рақиб, ҳасуд, ҳамнабард.  

Масалан:  

Ба нарми барорад басе чиз мард,  

Ки он барнаояд ба чангу набард.              (Фирдавсй)  

Синонимҳои лексикй яке аз масъалаҳои муҳимми омўхтани 

забони адабии асри Х мебошад ва он яке аз нишондиҳандаҳои 

ташаккули забони адабй дар ин давра ба шумор меравад.  

Истифодаи системаи синонимҳо дар забони назми ин давра 

характернок аст. Чунончи, рўз-шаб, сулҳу оштй - чангу ситез, 

шодй-ғам, андўҳ, висол - ҳичрон, зиндагонй - марг, суд-зиѐн, дўст - 

душман, тавонгар - дарвеш.  

Мисолҳо:  

Биѐмўз, то зиндай рўзу шаб,  

Чунин гуфт доно, ки бикшод лаб. (Абўшукур)  

Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард, 

Сухан талху ширину дармону дард. (Абўшукур)   

Дар асри Х услубҳои нави забонй вобаста ба инкишофи 

жанрҳои адабиѐти бадей, илмй пасу пеш пайдо мешуданд. Баъзе 

услубҳои забон дар натичаи тарчума пайдо шудаанд.  

Аз осори хаттии асри Х «Муқаддимаи «Шоҳнома»-и 

Абўмансурй» (958) аз беҳтарин ва қадимтарин намунаҳои забони 

асари насрй ба шумор меравад. Ин асар бо забон ва услуби худ чои 



101 
 

алоҳидаро мегирад ва ба қалами Абўмансур Ал-Муаммарй тааллуқ 

дорад. Намунае аз ин асар чунин аст: «Аввал эдун гўяд дар ин 

нома, ки то чаҳон буд, мардум гирди дониш гаштаанд ва суханро 

некъ дошта ва некътарин ѐдгори сухан донистаанд, чи андар ин 

чаҳон мардум ба дониш бузургвортару моядортар».  

Дар «Муқаддима»-и ин асар агар мисли эдун (акнун, ин дам, 

ин тариқа), бодафро (чазо, сазои бадй), маниш (ҳў, сиришт, табиат), 

хазина (харочот), баҳр (қисм, тақсим), ки ҳоло аз истеъмол 

баромадаанд, оромгоҳ (истиқоматгоҳ) хондан (номидан, гуфтан, 

даъват кардан), ки тағири маъно кардаанд, дигар ҳама калима ва 

луғатҳое мебошанд, ки дар забони имрўза ба кор бурда мешаванд.  

Асосан точикй будани таркиби луғавии он, соддагии тарзи 

баѐн, синтаксиси соддаи ин асар чолиби диққат мебошад. 3абони 

китоби мазкурро аз порчаи поѐн қиѐс кардан мумкин аст:  

«-Мардум бояд ки то андар ин чаҳон бошанд ва тавоной 

доранд, бикўшанд, то аз ў ѐдгор бувад, то пас аз марги ў номаш 

зинда бувад.  

Абдулло писари Муқаффаъ, ки дабири ў буд, гуфтани, ки аз 

кисро Нўшервон    чизе мондааст, ки аз ҳеч подшоҳ намондааст».  

Донишмандон пухтагии забони насри асри Х-ро таъкид 

намуда, мулоҳизае баѐн кардаанд, ки забони насри мо анъанаи 

қадимтаре доштааст ва «наср Абўмансури Муаммарй, - -

менависад. Б.Ғафуров,-насре нест, ки дар муддати як аср ба вучуд 

омада, то ба ин дарача як аср ба вучуд омада, то ба ин дарача 

такомул ѐфта бошад, балки вай давоми як услуби забонии хеле 

қадимтаре мебошад» (Таърихи мухтасари халқи точик 

Сталинобод, 1948, саҳ.142).  

Услуби илмии забони точикй дар асри Х дар марҳалаи 

ташккул вa сурат гирифта буд. Ба ин успуб асарҳои оид ба 

география, тиб мансуб мебошад, ки бо мурури замон инкишоф 

ѐфтааст. Аз асарҳои тиббии насрй «Ал-абния ан ҳақоиқ-ул--

адвия»-и Абўмансур Муваффақ бинни Алии Хиравй ва «Ҳидоят-

ул-мутааллимин»-и Ахавайнии Бухориро ном бурдан мумкин аст.  

Муаллифи «Ал-абния» шахси соҳибмаълумот буда, китобҳои 

тиббии пешини румй ва ҳиндуро мутолиа намуда, бо равияи 

махсус асар навиштааст. Чунончи:  

«Чунин гуфт Абўмансур Муваффақ бинни Алй ал-Ҳарй, ки 

ман китобҳои ҳакимони пешин ва олимону табибони муҳдис ҳама 

бачустам ва ҳар чй гуфта буданд, ба тааммул нигоҳ карда андар 

адвия ва ағзияи муфрад ва ғайраш низ ва кирдори ҳар доруе ва 

манфиатҳо ва мазарратҳояш ва табъҳои эшон».  

3абон ва услуби «Ал-абния» ҳама чо як хел нест. Азбаски 

асар дар бораи хусусияти гиѐҳҳо ва доруҳо баҳс мекунад, муаллиф 

калима ва истилоҳҳои арабиро бештар ба кор бурдааст. Дар он 
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чунин исмҳо, сифатҳо, шумораҳо ва чонишинҳои арабй дучор 

мешаванд: қувват, табиат, меъда, ҳикмат, дарача, ҳарорат, ғизо, 

ҳаким, манфиат, мазаррат, асл, қисм, саодат, мухтасар, рариф, 

қавй, олй, мўътадил, аввал, баъзе. Калимаҳои зикршуда ҳоло ҳам 

дар таркиби луғавии забони точикй мавчуданд ва аз рўи зарурат ва 

эҳтиѐч истифода шудаанд.  

Дар ин асар биринч дар шакли гурунч қайд шудааст. Ин 

душаклй ҳоло ҳам дар лаҳчаҳои точикй дар истеъмол мебошад.  

Синтаксиси асар мураккаб нест, вале баъзан соддагии асар ва 

тафовутҳои чои аъзоҳои фаҳмидани онро барои хонандаи имрўза 

дар назари аввал душвор мегардонад. Мисол:  

«Гурунч аз ду гуна аст: сапеду сурх ва аммо сапед гарму 

хушк аст андар миѐнаи дарачаи аввал Сурх гарму хушк аст андар 

аввали дарачаи дуввум ва он чи сапед бошад, бештар ба кор 

доранд, зеро ки бо эътидол наздиктар аст... Ва чун ба шир 

бипазанд, ғизое шавад бас некъ ва чаро ки тарки шир бо хушки 

гурунч биѐмезад ва мўътадил    гардад».  

Китоби «Ҳидоят-ул-мутааллимин» аз ҳар чиҳат аз осори 

хаттии беҳтарини асри Х ба шумор меравад. Муаллиф хоҳиши 

фарзанд ва фоидаи мардумро ба назар гирифта ин асарро 

менависад.  

Мисол: «Акнун ту ки фарзанди манй, андар хостй аз ман 

китобе ба боби бичишкй (пизишкй) сабуку осон, то туро хосса аз 

ман ѐдгор бувад ва дигар мардумонро фоида бувад».  

Муаллиф дар баъзе чойҳои асар номи дору, беморй ѐ узвҳоро 

ҳам ба точикй, ҳам ба арабй, баъзан ба луғати забонҳои дигар 

меорад. Мисол: «Яке гиѐ(ҳ) бувад,  ўро  ба тозй ақраш гўянд   ва ба 

юнонй актй гўянд   ва ба форсй шўркўма. 

Муаллиф барои равшан баѐн кардани мавзўъ синонимҳои 

арабию точикиро, кам бошад ҳам, ба кор бурдааст: он замону он 

рўз   гор, сахпару саъбтар, шодиву нишот, торикиву зулмот.  

Ин китоб далели он аст, ки забони точикй дар ҳамон 

гузаштаи дур барои баѐни мавзўъҳои илмҳои гуногун ба андозаи 

кофй таркиби луғавй доштааст.  

Аз осори ин давра боз «Ҳудуд-ул-олам мин-ал-машриқ ила-л-

мағриб»-ро номбар кардан мумкин аст. Ин асар оид ба география 

буда, дар соли 983 навишта шудааст ва муаллифаш маълум нест. 

Ин асар ҳамчун намунаи забони насри давраи аввал барои таърихи 

забони адабии точик аҳамияти калон дорад. Дар ин китоб номи 

бисѐр металу (филизу) маъданҳо ба монанди мис, миғнотис 

(магнит), зар, сим, оҳан, симоб, арзиз (қалъагй), номи бисѐр 

сангҳои гаронбаҳо ба мисли лочувард, пирўз   а, зумуррад, 

забарчад, чароғсанг, ѐқут, алмос, марворид, марчон, моддаҳои 

гуногун ба монанди навшодир, гўгирд, кофур, мушк анбар, уд ва 
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ғайраро дучор мекунем. 

Дар ин асар имлои баъзе калимаҳо аз забони ҳозира фарқ 

дорад. Чунончи: карон-канор, мазчит-масчид, зуфон-забон, бож-

боч, хонагоҳ-хонақоҳ, каж-кач, хунб-хум, Озарбодагон--

Озарбойчон. Дар ин асар калимаи суғдии нағўшак - оташпараст 

низ дида мешавад. Чунончи, Абушакури Балхй гуфтааст:  

Сухангўй гаштй, Сулаймон-т кард,  

Нағўшак будй, мусулмон-т кард.  

Дар ин китоб баъзе калимаҳои сохта ва мураккаб дида 

мешаванд, ки ҳоло дар он шакл истеъмол намешаванд. Масалан: 

дарозо-дарозй, гилемина-гилем, бисѐрнеъмат-сернеъмат, 

каммардум-камодам, чавонмардпеша-сахй, шъхруй-бешарму ҳаѐ, 

дароззиндагонй - дарозумр, бисѐрхоста - сермол, андакхоста-

каммол ва ғайра.  

Ин китоб аз чиҳати услуб хеле содда аст. умлаҳои дарози 

номафҳум надорад. Мисол: Марв шаҳре бузург аст ва андар қадим 

нишасти мири Хуросон оон чо будй ва онро Таҳмурас кардааст.  

Дар ин асар чумлаҳо баъди фикри дигар оянд ҳам, бо 

пайвандаки ва сар мешаванд. Мисол: Ва аз ин шаҳр пунбаи нек 

хезад бисѐр.  

Дар асри Х ду асари калон «Таърихи Табарй» ва «Тафсири 

Табарй» аз арабй ба порсии дарй тарчума карда мешаванд. Китоби 

«Таърихи Табарй» дар нимаи дуюми асри Х бо амри амири сомони 

Мансур бинни Нўҳ    тарчума мешавад. Муҳамад Балъамии вазир 

ба тарчумаи «Таърихи Табарй» соли 962  шурўъ  мекунад.  

Дар таърихи инкишофи забони наср роли Балъамй хеле калон 

аст. Ў дар тарчумаи худ аз таъсири забони арабй ҳазар мекунад ва 

ба намунаҳои ин забон мустақилона муносибат менамояд. Мисол:  

«Чун Нўшервон    ба подшоҳй бинишаст, бигуфт, ки он масоҳат, 

ки Қубод васият карда буд, тамом кунанд, то хироч ва даҳяк бархезед 

ва раиятро манфиате бувад. Пас он масоҳатро тамом карданд ва 

чариди (рўйхати) он бипардохтанд. Баъд сарзаминҳои ободон дар 

Форс буду Ироқ ба расан бипаймуданд».  

«Таърихи Табарй», бо вучуди он ки тарчума аст, забони 

барчастаи насри таърихӣ ба шумор меравад. Дар он калимаҳои арабй 

бисѐр нест, бошад ҳам, луғатҳое мебошад, ки дар точикй муродиф 

надоштаанд ѐ ибора ва чумлаҳое мебошанд, ки ҳамчун материали 

тайѐр ба арабй оварда шудаанд. Чунончи: раҳматуллоҳу алайҳа, байт-

ул-мол, Муҳаммадуно мансур-Муҳаммад бо мост, нусрату фи рўзи    

моро бувад, разй аллаҳу анҳу - худо аз ў хушнуд бод.  
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ТАФОВУТОИ СЕМАНТИКИИ КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ 

АДАБИИ АСРИ Х 

Агар мо ба маънои баъзе калимаҳои забони адабии асри Х аз 

нуқтаи назари забони ҳозира наздик шавем, гурўҳи калимаҳоеро 

дидан мумкин аст, ки онҳо аз чиҳати маънои семантики тафовуте 

доранд. Ин гуна калимаҳо дорои чандин маъно буда, дар процесси 

баъдинаи инкишофи худ маъноҳояшон танг шуда, чои як ѐ ду 

маънои онҳоро калимаҳои дигар ѐ иқтибосй гирифтааст. Ба ин 

гуруҳ калимаҳои андом, шаҳр, хондан, хестан, худованд, чома 

мисол шуда метавонанд. Дар забони адабии асри Х калимаи андом 

бештар ба маънои узв, аъзои чудогонаи бадан истеъмол шудааст. 

Чунончи: Муначчимон  ўро  гуфта буданд, ки аз фарзандони ту як 

писар ояд, ки як андоми ў аз андомҳои у ноқис бошад (Таърихи 

Табарй). Ҳоло ин калима ба маънои танаи одам, тамоми бадани 

одам дар таркиби афту андом ва гуландом боқй мондааст.  

Феъли хостан (хестан) - сар шудан,  шурўъ  шудан. Мисол: 

Бут парастидан расм аз Чамшед хост (Т.Т.).  

Хостан (хестан) – рўидан, ҳосил шудан,- пайдо шудан, 

истеҳсол шудан. Мисол: Ва аз навоҳии он санги фасон хезад 

(ҳудуд).  

Хостан – рўидан, ба камол расидан. Мисол: Юнон шаҳре 

бувад ва ҳама ҳакимону файласуфон аз ин ноҳияти Асикос 

хостаанд (ҳудуд).  

Махсусан, калимаи хондан дар ин давра сермаъно аст. 

Хондан ғайр аз маънои имрўзааш боз маъноҳои номидан, гап 

задан, наил намудан, даъвату чеғ задан, гуфтан, донистан, 

шумурдан, ҳисоб кардан кор фармуда мешуд. Мисолҳо:  

Нахустинро Арзаҳ хонданд (Муқ.шоҳ Абўмансурй)  

Бад-ў дафтари кеҳтарй хондаам (Фирдавсй) 

Ба шоҳй бар ў офарин хонданд, 

          Варо шаҳриѐри замин хонданд. (Фирдавсй). 

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Мухторов З. Таърихи забони точикй. Душанбе, «Хумо», 2003; 

3. Оранский И.М. Выдиние в иранскую филологию – Москва: Наук, 1980; 

4. Оранский И.М. Иранские языки – Москва, 1965. 

5. Т.Зеҳнй. Аз таърихи лексикаи забони точикй. Душанбе – 1987. 
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Мавзӯъ: Хусусиятҳои лексикй ва грамматикии забони 

осори хаттии асрҳои IX-X 

Нақша: 

1. Хусусиятҳои лексикии забони адабии точик дар асрҳои IX-X 

2.  «Луғати фурс»-и Асадии Тỹсй ва аҳамияти он.  

3. Хусусиятҳои грамматикии забони адабии точик дар асрҳои IX-X. 

4.  Хусусиятҳои морфологии забони адабии точик дар асрҳои IX-X. 

 

Осори хаттии асри Х гувоҳй медиҳад, ки он вақт барои 

инкишофи илму адаб ба забони точикй (дарй - порсии дарй) заминаи 

мусоиде фароҳам омада буд. Мо аз рўи осори манзуму мансури асри Х 

манзара, ҳолат ва таркиби луғавй, хусусиятҳои лексикии забони 

адабии он асрро ба хубй тасаввур ва муайян карда метавонем .  

1. Аз рўи ҳолати имрўзаи забони адабй як гуруҳ лексикаи 

забони адабии асри Х ба архаизм гузашта, чояшонро калимаҳои дигар 

гирифтаанд: кадевар (барзгар, деҳқон), бора-асп, неваоҳу нола, эдар-

ин чо, акнун, эдун - ин тариқа, ин дам, ҳоло;  

2. Баъзе калимаҳо дар ҳамон вақт ҳам камистеъмол буданд ва 

бештар дар таркиби калимаҳо боқй мондаанд: шерафтан шерафкан, 

омос - варам. Калимаи омос дар таркиби саромос мондааст.  

3. Як гурўҳ лексикаи асри Х, ки мафҳумҳои хешутабориро 

мефаҳмонанд, ҳоло характери умумиточикиро аз даст дода, дар 

гуръҳи шеваҳо иетеъмол мешаванд: модандар - модари ўгай, 

писандар, духтандар, хусур, кож - олус;  

4. Баъзе калимаҳои сермаъно дар забони ҳозира бо яке аз 

маъноҳояшон мондаанд: чома - либос, хунук - хуш, мардумй -

одамигарй, коргар - таъсирбахш;  

5. Бо таъсири калимаҳои арабй маънии баъзе калимаҳои точикй 

танг шуда, ба маънои калимаҳои арабй ба кор бурда мешаванд: 

подшоҳи – мулк, мамлакат, кишвар. Мисол:  

Ту бурдй аз ин подшоҳй фурўғ,  

Ҳаме чора чустиву гуфтй дурўғ. (Фирдавсй)  

6. Дар таркиби луғавии забони адабии асри Х як миқдор 

калимаҳои забонҳои хешу ғайрихеш дида мешаванд.  

Калимаҳои забони паҳлавй бевар, варзруд, эдар, барз. 

Калимаҳои оҳу паҳлавй буда, дар забони дарй ба маъноҳои айб, нуқс, 

касал, иллат кор фармуда мешавад.  
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Мисол:             Ду гўш   у ду пои ман оҳу гирифт,  

                Тиҳидастиву сол неръ гирифт.    (Фирдавсй)  

Калимаи анўша ба маънои хушбахт, хушҳол, човид кор фармуда 

шудааст. Ин калимаҳо хеле пеш дар забони гуфтугў буданд ва дар 

марҳалаи аввали инкишофи забони адабй вориди осори хаттй 

шудаанд.  

Калимаҳои суғдй: зандбоф, малах, шаман (бутпараст), алфағдан (чамъ 

кардан), оғоз, чуғд, вapғ, poғ, ғирев, бут; 

Калимаҳои юнонй: дирҳам (дирам), динор, сим, наргис, колбад, 

ѐқyт, зумуррад;  

Калимаҳои оромй ва сурѐнй: масеҳо, тобут, куништ, гунбад.  

Дар ин давр иқтибосу чорй гардидани калимаҳои арабй ба 

забони адабй сабаби аз байн рафтани номҳои точикй ва танг 

карда баровардани онҳо шуд.  

Таркиби луғавии забони точикй ба туфайли иқтибос аз арабй, 

инкишофи маънии калимаҳо ва калимаҳои нав пурратар гардид. Дар 

осори хаттии ин давра калима ва номҳои зиѐди арабиро мебинем, ки 

ба типҳои гуногуни луғавй мансубанд.  

Дар охири асри Х ва ибтидои асри ХI доираи афкори илмй ва 

чамъиятии халқамон васеъ мешавад. Абўалй Ибни Сино бо 

навиштани «Донишнома», Берунй бо таълифи «Аттафҳим» на танҳо 

илму фарҳангро инкишоф доданд, балки дар араққй ва инкишофи 

услуби илмии забони точикй ҳам роли калон бозиданд. Онҳо он 

калима ва истилоҳҳои дар забони мардум чорибуда, вале дар китобҳо 

сабт нагардидаро гулчин намуда, дар асарҳояшон ба кор бурданд. 

Сино саъй мекунад, ки ба чои калимаҳои арабй калимаҳои точикиро 

ба кор барад. Чунончи оромидан - ба чои сокину беҳаракат будан, 

андар ѐфтан - ба чои идрок кардан, пазируфтан ба чои қабул кардан, 

чунбиш ба чои ҳаракат ва ғайра.  

 

«ЛУҒАТИ ФУРС»-и АСАДИИ ТЎСЙЙ ВА АҲАМИЯТИ ОН 

ДАР ТАЪРИХИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЧИК 

«Луғати Фурс» аз қадимтарин луғатҳои тафсирии забони 

точикй мебошад, ки то ба замони мо омада расидааст. Ин луғат дар 

нимаи дуюми асри ХI дар Озарбойчони чануби тартиб дода 

шудааст. Муаллифи луғат Абу Мансур Алй ибни Аҳмади Тўсй аз 

барчастатарин шоирон ва шеършиносони давраи худ буд.  

Асадии Тўсй дар «Луғати Фурс»-и худ калимаҳои дар асари 

шоирони асри Х-ХI Осиѐи Миѐна ва Хуросон дучоршавандаро, ки 
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дар Озарбойчон номафҳум буданд, тафсир ва шарҳ медиҳад, зеро 

ки назми дар забони нави точикй-форсй дар асри Х дар Осиѐи 

Миѐна ба ривоч ва тараққиѐти хеле зиѐде ноил гардида буд, дар 

Эрон ва Озарбойчон назар ба Осиѐи Миѐна дертар инкишоф ѐфт.  

Дар «Луғати Фурс» шеърҳои зиѐди аз 100 шоир зикр карда 

мешавад, ки қисми зиѐди онҳо шоирони давраи сомонй мебошад. 

Дар «Луғати Фурс» аз Рӯдакӣ 286 мисол (зиѐда аз 300 байт), аз 

Унсурй 242 намуна (бештар аз 250 байт), аз «Шоҳнома»-и 

Фирдавсй 163 намуна, аз Абу Шукўҳи Балхй 150 намуна, аз 

Мунчиқи Тирмизй 126 намуна, аз Дақиқй 97 намуна, аз Лабибй 76 

намуна, аз Имораи Марвазй 55 намуна, аз Хусрави Марвазй 53 

намуна, аз Тайѐн 50 намуна, аз Абилаббос 45 намуна, аз Шаҳиди 

Балхй 42 намуна ва ҳоказо дода мешавад.  

«Луғати Фурс» барои мо ҳамчун к;адимтарин ѐдгории 

лексикографияи точик яке аз пурқиматтарин манбаъҳо барои 

омўхтани луғати асрҳои Х-ХI забони точикй мебошад. Аксари 

намунаҳо, ки дар «Луғати Фурс» оварда мешавад, бо забони содда, 

осон ва ба халқ наздик навишта шудааст.  

Дар «Луғати Фурс» зиѐда аз 2000 калимаҳои нодир ва ҳоло 

кўҳнашуда мавчуданд, ки ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ тааллуқ 

доранд. Масалан:  

1.Номҳое, ки ба Осиѐи Миѐна ва Хуросон тааллуқ доранд: 

Фарғона - вилоятест дар байни Самарқанд ва Хитой; Харчик – 

биѐбонеет дар роҳи Хоразм; Парвон - номи шаҳре дар наздикии 

Ғазна; Анбароб - номи шаҳре дар Хуросон; Вароруд - номи 

Мовароуннаҳр.  

2. Луғатҳо оид ба меҳнат ва маишат: дарой - пукти 

оҳангарон; доруна камони ҳаллочй; мола – асбоби бофандагон; 

сафча - харбузаи норасида; башанг - бодиринги калони тухмй; 

каланд - каланди ҳозира; варғ - банди чъй ва ғайра.  

З. Номи касбу ҳунар: куфшона - бофанда; бахравон – чўпон.  

4. Номи наботот ва ҳайвонот: заранг - дарахт; ботинчон -

боимчони ҳозира.  

5. Номи ҳайвонот: харбевоз – шабпаррак, мусича, бум, сор, 

гавазн, каркадан.  

Намунаҳо аз «Луғати Фурс» 

Хучастаи Сарахсй (асри Х):  

1. Баргир каланду табару тешаву нова,  

То нова кашй, хор занй гирди биѐбон.  
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(нова кашидан – чўй кандан)  

2. Нишаста ба сад хашм дар козае,  

Гирифта ба чанг андарун бозае.  

(коза - каппаи хасин, ки сайѐдон барои ин ки сайд аз онҳо нарамад, 

дар вақти дом гузоштан пинҳон мешаванд; боза-чўбдаст).  

Шокири Бухорой (асри Х)  

3. Мaнам дар кишвари ишқат ханида,  

Диле аз мехри руят оганида.  

(ханида – машҳур, маъруф ва писандида;  

оганида - пур кардашуда, пур).  

4. Чу кўшидам, ки ҳоли худ бигўям ,  

         Забонам барнагардад аз ниюша.  

                                          (ниюша - гиря)  Шаҳиди Балхй  

5. Даъво кунй, ки шоири даҳрам, валек нест  

        Дар шеъри ту на ҳикмату на лаззату на чам.  

(чам – маънй).  

 

ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКИИ ЗАБОН ДАР АСРИ Х 

ИСМ 

Исмҳо дар забони адабии асри Х аз чиҳати шакл аз забони 

ҳозира фарқи куллй надоранд, вале аз чиҳати хусусиятҳои грамматикй 

баъзе тафовутҳо дида мешавад.  

Исмҳои шахс асосан бо суффикси -он чамъ баста шудаанд: 

мардумон, халқон , шоҳон, бутгарон.  

Баъзе исмҳои конкрет ва абстракт низ бо суффикси -он (гон) 

чамъ баста шудааст: бўстонон, гулбунон, ғaмoн, андешагон.  

Мисол:             Дари кох бар хештан барбубаст,  

               Аз андешагон шуд ба кирдори маст.    (Фирдавсй)  

Узвҳои чуфт, гарчи пеш аз онҳо шумора бошад ҳам, бо суффикси -он 

(-вон) чамъ баста шудаанд: лабон, дастон, рухон, чашмон.  

Мисолҳо:  

Бўса диҳем бар ду лабони паривашон     

                                                               (Рӯдакӣ)  

Ду абрувон сиѐҳаш камони ғолиятўз, (сиѐҳранг)  

Ду зулфакони дарозаш каманди мушкогин.  

(Мантиқй)  

Баъзе исмҳо бо ҳамсадо тамом шуда бошанд ҳам, бо суффикси -

гон чамъ баста шудаанд: габргон (оташпарастҳо), дадгон.  

Мисолҳо: ...Табъи дадгон доранд (ҳудуд). Габргон чунин гўянд. 
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(Таърихи Систон).  

Исмҳои бечон ва абстракт асосан бо суффикси -ҳо чамъ баста 

шудаанд: кўҳҳо, обҳо, пардаҳо, манфиатҳо.  

Дар осори хаттии асри Х чамъҳои арабй хеле каманд, танҳо 

баъзе каминаҳои арабй дар шакли чамъи арабй истеъмол шудаанд: 

Баҳоим - чамъи юбаҳима - ҳайвон, чорпо, мулук чамъи малик – 

подшоҳ, тасовир - чамъи тасвир, мадоеҳ-чамъи мадиҳа.  

Баъзан калимаҳои арабй дар шакли чамъи дугонаи арабй 

истеъмол шудаанд: зулфайн, оразайн.  

Дар осори хаттии ин давра баъзан калимаҳои арабй боз бо 

суффикси точикй чамъ баста шудаанд: мулукон, ахборҳо, олотҳо.  

Мисолҳо:  

Эшонро олотҳои руд аст... Ба ахборҳо бишнидам (ҳудуд).  

Сифатҳо пас аз исм бо ѐрии -и изофи алоқаи синтаксисй пайдо 

мекунанд. Дар ин марҳала агар сифатҳо бо исмҳо алоқаи изофй пайдо 

кунанду исмҳо номуайяниро ифода намуда артикли -е қабул кунанд, 

артикл пас аз исм омада, мисли имрўза ба охири сифат намегузорад. 

Мисолҳо: биѐбоне хурд, шахе сахт азим, нажоде бузург, ҳарбе сахт, 

турке сиѐҳчашм.  

Дар забони адабй, махсусан дар назм исму сифатҳо бо суффикси 

ифодакунандаи навозишу хурдии -ак бештар дида мешавад ва 

муносибати шоиронро дар тасвири объект ва қaҳpaмoн мефаҳмонад. 

Мисолҳо:  

 Бадон Mypғaк манам, ки ҳаме душ  

          Ба зор аз бари шохак ҳамефунуд.  (Рӯдакӣ)  

 

Турк аз дарам даромад хандонак, 

       Он хубрўи чобук меҳмонак.               (Робиа).  

 

Дар забони адабии асри Х исмҳои мураккаб камтар дучор 

мешаванд: шахкоса, обканд, кадунима, торикшаб, шабнам, 

пешкор.  

СИФАТҲО 

Сифатҳо аз чиҳати калимасозй ва хусусиятҳои грамматикй 

тафовути зиѐде надоранд. Фақат дарачаи олии баъзе сифатҳо, 

чунончи беҳ, меҳ, кеҳ бо ѐри суффикси -ин сохта шудааст: беҳин, 

меҳин, кеҳин.  

Мисол:           Беҳин аз тани мардумон сар бувад,  

              Ба пури меҳин дар фаррух Ҳумой. (Фирдавсй)  
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Суффикси баъзе сифатҳои нисбй ва аслй аз забони ҳозира фарқ 

дорад: андомҳои андарунин, ҳасадгин, раҳмгин, тарсгин (пок).  

Суффикси -гун дар калимасозии сифат сермаҳсул аст: 

зангорун, лолагун, сабзгун.  

Сифатҳои мураккаб типи тобеъ хеле сермаҳсул аст: ҳамин 

типи калимасозии сифат дар осори минбаъдаи забони точикй хеле 

инкишоф меѐбад: бисѐрмардум, хубсанъат, дoддeҳ, зишткирдор, 

некандеш, бунафшаораз, юсуфрўй, лайлисифат, рустамдил ва 

ғайра.  

ШУМОРА 

Шумораҳо калимаҳои нисбатан устувор буда, дар забони 

адабии ҳозираи точик қариб дар ҳaмон шакли таърихӣ истеъмол 

мешаванд. Taнҳо баъзе шумораҳои миқдорй тафовути шаклй 

доранд.  

Масалан, шумораи чор дар шакл - чор ва чаҳор, шумораи чил 

дар шаклҳои чиҳил ва чил, дусад дар шаклҳои дувист ва дусад кор 

фармуда шудаанд.  

Мисол:   ... андар вай дувисту шаст деҳест. (ҳудуд)  

Шумораи панчсад асосан дар шакли понсад дучор меояд. 

Шумораи як дар асри Х хеле сермаъно аст. Ин шумора на танҳо 

микдори муайяни предмет, балки ҳамчун ҳиссача бисѐр ба кор 

бурда шудааст.  

Масалан, ба маънои номуайянй:  

Ҳама паҳлавонони эронсипоҳ 

Бирафтанд як рўз  наздики шоҳ.  

Калимаи як бо калимаи имрўз, ифода мекунад. Чунончи:  

Як имрўз ба коми дил май хўрем (Фирдавсй)  

Шумораи ду дар шакли дувон ба маънои ҳар ду ва бо 

чонишини таъинии ҳар кор фармуда мешуд. Мисол:  

Пас ҳар дувон ба тус шуданд (М.Ш.А.).  

Дар асри Х шумораи номуайянии анд низ дида мешавад, ки 

барои ифодаи адади 1 то 9 хизмат мекунад. Мисол: Гўянд  , ки аз 

паси марги Каюмарс саду ҳафтоду анд сол подшоҳи намуд. 

(М.Ш.А.).  

Шумораҳои тартибй бо шаклу сохти худ аз забони ҳозира 

тафовути куллй надоранд. Фақат шумораҳои тартибии дуюм, сеюм 

дар шакли дудигар ва седигар кор фармуда мешудаанд. Ба чои 

шумораи якум бештар нахуст ва нахустин кор фармуда шудааст. 

Масалан:  
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Нахуст подшоҳе, ки биншаст, Хушанг буд. (М.Ш.А.). 

Седигар, ки дорад ба дил ростй. (Фирдавсй).  

ЧОНИШИН 

Дар асри Х системаи чонишинҳо низ хеле тараққй кардааст 

ва асосан бо ҳамон шаклашон то ҳозир дар истеъмол мебошанд. 

онишини шахси III танҳо ў дар ду шакл: ў ва ўй дучор мешавад. Шакли 

ўй дар назм бештар дида мешавад. Мисол: Маро андар ҳазрати 

олии ўй ҳирс зиѐдат гашт (Ал-бания).  

Чонишини эшон ҳам барои ифодаи одамон ва ҳам барои 

ифодаи предметҳои ғайришахс кор фармуда шудааст. Мисол: 

Хостаи эшон оҳан аст (ҳудуд).  

Чонишини он дар шакли они соҳибиятро ифода мекунад. 

Мисол: Гурганч андар қадим они мулки Хоразмшоҳ будй (ҳудуд). 

онишини нафсии хеш ва хештан дар баробари худ серистеъмол буд. 

Мисол: Ин қисса ба чойгоҳи хеш гуфта ояд (Т.Т.). Аз уштур сабук 

хештан дарфиканд (Фирдавсй).  

Ба чои чонишини ҳама калимаи арабии чумла баъзан 

истифода шудааст. Мисол: Пас бифармуд сипеҳро, ки чумла ҳамла 

кунед. (Т.Т).  

Бандакчонишинҳои соҳибй махсусанбарои ифодаи 

пуркунандаи бевосита ва бавосита дар ин давра ба феълҳо хеле 

бисѐр кор фармуда шудааст.  

Масалан: Кори «Калила ва Димна» ва нишони шоҳи Хуросон 

бишунид, хуш омадаш (М.Ш.А).  

Ту аз дарду ғaмҳo раҳонидиям,  

Бад ин точу давлат расонидиям.  

          (Фирдавсй)  

Бандакчонишини шахси III танҳо ба пасоянди -ро барои 

ифодаи соҳибият кор фармуда шудааст: Мисол:  

 Ба сухан монад шеъри шуаро,  

Рўдакиро суханаш талвиност. (Шаҳид).  

(талвиност ба ранги дигар аст).  

ФЕЪЛ 

Дар забони адабии асри Х феъл дорои шаклу хусусиятҳои зиѐди 

грамматикй мебошад. Префикси ҳаме- ме- дар феълҳои замони 

ҳозира-оянда ва замони гузаштаи ҳикоягй омадааст. Префикеи ҳаме- 

ҳам дар наср ва ҳам дар назм пеш аз феъл ва баъд аз феъл метавонад 

ояд. Масалан: Ҳакимони Рум ҳамегўянд   (Ал-абния).  

 Ҳамекуфт пою ҳамезад ба даст  (Фирдавсй)  
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Ки ин зан пеши ки ояд ҳаме?  

Ба наздат зи баҳри чй ояд ҳаме? (Фирдавсй)  

Морфемаи -й (е) бо феълҳои замони гузашта дар шахси I, III 

танҳо ва шахси III чамъи замони гузашта омада, амали давомнок ва ѐ 

ба шарте вобастаро мефаҳмонад ва аз чиҳати вазифаи грамматикй бо 

префикси ҳаме- ва ме- ҳамвазифа аст.  

 Танҳо   Чaмъ  

      I Рафтаме                                  I ------- 

      II ----------       II ------- 

      III Рафтй (е)        III Рафтандй  

Мисолҳо: Чунон овардй, ки ман ин аз ту андар натавонистаме 

хостан (Т.Т.). Зи тумору ранчаш бипурсидаме (Фирдавсй).  

Баъзан дар як вақт морфемаи -й (е) ва префикси ҳаме-, ме- бо 

феълҳои замони гузашта омадааст. Мисол: Ҳама рўз  Марям Исо дар 

пушт гирифта будй ва дар он сaҳpo мегардидй ва хъшаи гандум 

чидй ва Исоро ҳамепарвардй (Т.Т).  

Префикеи би- (бу-) шаклсоз буда, бо гуръҳи муайяни 

шаклҳои феъл меояд ва таъкидро ифода мекунад.  

Мисол:  

Бирав, зи тачрибаи рўз   гор баҳра бигир,  

Ки баҳри дафъи ҳаводие туро ба кор ояд. (Рӯдакӣ)  

Дар забони адабии асри Х бо феълҳо омадани бисѐр 

префиксҳо мушоҳида мешавад, ки баъзеи oнҳo характери 

калимасозй доранд ѐ ба феъл ягон маънои нави грамматикй 

медиҳанд.Чунончи: андар-, боз-, дар-, бар-, фароз-, фурў-.  

Префикси бар- хеле сермаҳсул аст. Чунончи, дар «Шоҳнома» 

ин префикс таркиби чунин феълҳо дида мешавад: барнишастан, 

баркушодан, багирифтан, баршумурдан, барошуфтан, баровехтан 

ва ғайра.  

Префикси дар-, андар- дар таркиби чунин феълҳо дида 

мешавад: даркашидан, андаромадан, андармолидан ва ғайра.  

Префиксҳои фароз-, фурў- дар ин давра то андозае маънои 

мустақил доранд. Мисол:  

Пас чун Юсуфро ачал фароз расид, бимурд. (Т.Т). Ангуштари 

малик ба ангушти у фурў кард.  

Дар забони адабии асри Х шакли махсуси феълие дида 

мешавад, ки барои ифодаи хоҳиш, дуо ба кор бурда мешавад. Ин 

шакли феъли аз асоси замони ҳозира бо ѐрии морфемаи -од сохта 

мешавад. Чунончи:  
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Равони ту доранда равшан кунод,  

 Хирад пеши чони ту чавшан кунод.  (Фирдавсй)  

Худоятон роҳи рост бинамоѐд (Т.Т.Б).  

Морфемаи -о дар охири феълҳои замони ҳозира ва гузашта ҳамроҳ 

шуда, орзу, дуо ва таъкидро ифода мекунад.  

Мисол:  

Кор чун баста шавад, бикшоядо,  

В-аз паси ҳар ғaм тараб афзоядо. (Рӯдакӣ)  

Дар забони адабии асри Х як миқдор феълҳои модалиро 

дучор мекунем, ки бо баъзе хусусиятҳои худ аз феълҳои замони 

ҳозира фарқ доранд. Инҳо феълҳои тавонистан, ѐристан, хостан, 

шоистан, боистан мебошанд. Феъли асоси ҳангоми феъли модалй 

омадан феъли модалй дар шакли тасрифй, феъли асосй дар шакли 

масдар ва ѐ масдари бурида (кўтоҳшуда) меояд. Мисолҳо:  

Ва ҳеч наметавонист дид(ан). Гуфтанд,  

Ки кўдаке бегуноҳ наметавонем куштан ва хуке ба ноҳақ 

рехтан (Т.Т.).   

Шакли гузаранда ѐ бевоситаи баъзе феълхои монда аз забони 

ҳозира тафовут дорад:  

Гаштан – гаштан (гардондан)  

Гузаштан – гузоштан (гузаронидан) 

Нишастан – биншондан (шинондан)  

Нишастан -шинондан  

Мисол:  

Ман умри хешро ба сабурй гузоштам, 

Умри дигар бибояд, то сабр бар диҳад. (Дақиқй).  

Феъли ѐридиҳандаи будан дар забони назм дар шаклу шахсу 

шумора ва замонҳои сиғаи хабарй, шартй, амрй дучор мешаванд, 

ба монанди бувад, бед, бод ва ғайра.  

Мисолҳо:  

Тавоно бувад ҳар ки доно бувад  (Фирдавсй) 

Аз он куштагон шоҳ бедард бод (бошад).  

Ҳама дар паноҳи чаҳондор бед (бошед).  

ЗАРФҲО 

Дар забони адабии асри Х микдори зарфҳо он қадар зиѐд 

нест. Бо вучуди ин як микдор калимаҳоро ба ин гурўҳ дохил 

кардан мумкин аст.  

Баъзе аз ин калимаҳо хеле қадимй буда, аз забони паҳлавй 

гузаштаанд. Чунончи, калимаҳои эдар (ин чо, акнун), эдун (ин 
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тариқа, ин дам, ҳоло).  

Мисолҳо: Аввал эдун (ин дам) гўяд дар ин нома, ки то чаҳон 

буд, мардум гирди дониш гаштаанд ва суханро некў дошта ва 

некўтарин ѐдгори сухан донистаанд... (Муқаддимаи «Шоҳнома»).  

Худои ин чаҳон миѐни ин халқ рост ниҳод ва касро кам ва 

беш надод, эдун (ҳоло) бояд ки ба зан хоста рост бошед. (Таърихи 

Балъамй).  

Ба гурўҳи зарфҳои аслй: пор, перор, ногоҳ, ҳамвора, ҳамеша, 

ҳазмон (ҳар замон), басе, басо, кунун (акнун), ҳанўз (нўз) мансуб 

мебошанд. Мисолҳо:  

Ногоҳ ба боғ андаромад ва хъшаи ангур бигирифт, ки 

бихърад, он зан писаракро бизад ва нагузошт, ки он ангурро 

бихурад. (Таърихи Балъамй)  

Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам,  

Асо биѐр, ки вақти асосу анбон буд.  

(Рӯдакӣ)  

Туро нўз, пуро, гаҳи разм нест, (-ҳануз)  

Чй созам, ки ҳангомаи базм нест.  

(Фирдавсй)  

Бад-он чойгаҳ бошад Аржангдев,  

Ки хазмон барорад ғypyнгy ғирев. (ҳар замон)  

(Фирдавй)  

Гуруҳи дигари зарфҳоро калимаҳои ба ҳиссаҳои дигари нутқ 

ҳамнисбат ташкил медиҳанд, чунончи: сабук, пок, сахт ва ғ.  

Мисолҳо:  

Сабук посухи нома занро супурд (Фирдавсй) 

Рустамро нам агарчи сахт бузург аст. (Рӯдакӣ)  

Як гурўҳ зарфҳо аз дигар ҳиссаҳои нутқ сохта шудаанд, 

чунончи: якояк, яксара, як-як, хел-хел, фавч-фавч. Мисол:  

В-ар печу хамаш зи якдигар бикшоянд,  

Доман-доман мушки тароз андозад.  (Рӯдакӣ)  

ПЕШОЯНДҲО ВА ПАСОЯНД 

Пешояндҳо ҳамчун воситаи алоқаи калимаҳо дар асри Х хеле 

тараққй кардаанд. Пешояндҳои содда дар ду шакл: ба//бад, - бар//абар, 

бо//або, бе//абе, дар//андар истеъмол шудаанд.  

Туро рафт бояд зи баҳри писар,  

Або лашкаре сохта пурҳунар. (Фирдавсй).  

Дар асри Х системаи пешояндҳои таркибй ҳам хеле тараққй 

кардааст. Пешояндҳои таркибии бар сони, ба сони, ба кирдори, бар 
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мисоли ҳамчун муродиф бисѐр кор фармуда шудаанд.  

Мисолҳо:  

Сипаҳро ҳамеранд бар сони шер (Фирдавсй).  

Ба кирдори оташ ҳамеронданд (Фирдавсй).  

Дар забони адабии асри Х таркибҳои пешоянду пасоянддор дида 

мешаванд, ки онҳо яке аз хусусиятҳои тафовутноки забони ин давра 

аст. Масалан, дар як вақт пеш аз объект ѐ ҳол омадани ду пешоянд 

- яке ҳамчун пешоянд ва дигаре ҳамчун пасоянд.  

Чунончи: ба хона-дар, ба боғ - андар, ба об - андарун ва 

ғайраҳо. Мисолҳо:  

Ба боғ-андар гуле бишкуфта хандон (Мантиқй). Чунон дида 

ба хоб-андар, ки ҳафт гов бувад лоғар (Т.Т).  

Дар забони назм тарзи зерини истеъмол пешояндҳо низ дида 

мешавад: зер-андар (зер-анда) - дар зер, пас-андар (пасанда)- дар 

пас. Мисол:  

 Сутунҳо ниҳоданд зер-андараш,  (Фирдавсй)  

Биѐлуд нафти сиѐҳ аз бараш.  

Пасоянди -ро дар ин давр вазифаҳои зиѐди грамматикиро 

адо менамояд. Вай соҳибият, объекти бевосита ва бавоситаро 

далолат мекунад. Мисолҳо:  

Саввум Яъқубро аз бъш равшан гашт чашми тар (Рӯдакӣ). 

(Соҳибият).  

Бигўед, ки некўтарин чизе чист фарзанди одамро? (Т.Т.). --

объекти бавосита.  

Пайвандакҳо 

Пайвандакҳо ҳамчун воситаи синтаксисии алоқаи калимаҳо 

ва чумлаҳо дар забони адабии асри Х категорияи морфологии 

тараққикарда мебошанд. Пайвандакҳои пайвасткунанда -у, ва, ѐ, 

лекин, валекин, (валек), бал. Мисол:  

Сапеду симзада буду дуру марчон буд,  

Набуд дандон, ло, бал чароғи тобон буд. (Рӯдакӣ)  

Пайвандакҳои тобеъкунанда: ки, чун, чунки, агар (гар, ар на агар), 

чунон ки, то (то ки), аз баски, зеро ки, азеро, азерик, эро.  

Мисол:  

Ба зулф каж валекин ба қадду боло рост (Рӯдакӣ)  

Ба посух накўҳиш басе ѐфтам,  

 Азеро ба назди ту биштофтам.  (Фирдавсй)  

Мисол:  

Яке достон гўем, ар бишнавед,  
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Ҳамин бар, ки коред, худ бидравед. (Фирдавсй)  

Дар соҳаи синтаксис дар асри Х ва минбаъд дар алоқаи 

синтаксисии сифат бо исм ҳангоми номуайянй артикли -е дар охири 

исм мондан мегирад ва артикли -е доираи васеи истеъмол дорад. 

Чунончи: роҳе дур (роҳи дуре), кўҳе азим (кўҳи азиме), шаҳре обод 

(шаҳри ободе).  

Воситаи алоқаи синтаксисии байни аъзоҳои чидаи чумла ва 

чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст пайвандаки -у, 

ва аст. Мисолҳо:  

Доробгирд шаҳрест хурраму ободону бисѐрхоста (ҳудуд). 

Рўдакиро фармуд, то ба назм овард ва «Калилаву Димна» андар 

забони хурду бузург афтод ва номи ў бад-ин зинда гашт ва ин нома аз 

у ѐдгорй бимонд (М.Ш.А.).  

Дар насри асри Х чумлаҳои мураккаби печдарпеч дучор 

намешаванд. Синтаксиси забони назм хеле равон аст.  

Хусусияти муҳимми забони насри асри Х соддагй ва табий 

будани он аст. Дар наср ибора ва чумлабандй соддаву равон аст. 

ҷумлаҳо кўтоҳу мўъчаз мебошанд.  

Маълумот дар бораи синтаксиси забони адабии точик дар 

асри х 

Синтаксиси забони адабии аср Х чй дар наср ва чй дар назм 

бо соддагй ва равонии худ ба забони зиндаи халқ хеле наздик 

меистад. Масалан:  

Ва Қубод доду адл бигустурд ва чаҳон обидон кард ва 

шаҳрҳои бисѐр бино кард. Ҳеч малик чандон бино накард, ки 

Қубод. Ва ба ҳудуди Аҳвоз ва Форс шаҳре бино карда номи он 

Арчон ва дигар шаҳре бино кард номи он Кизируп ва шаҳри дигар 

бино кард номи он Ҳалвон. (Таърихи Балъамй)  

Яхча меборид аз абри сиѐҳ  

Чун ситopa бар замин аз осмон. (Рӯдакӣ)  

Дар асри Х ва минбаъд дар алоқаи синтаксисии сифат бо исм 

ҳангоми номуайянй артикли -е дар охири исм мондан мегирад ва 

артикли -е доираи васеи истеъмол дорад, ба монанди: роҳе дур 

(роҳи дуре), кўҳе азим (кўҳи азиме), шаҳре обод (шаҳри ободе). 

Мисолҳо:  

Ардавил қасабаи Озарбодагон аст, шаҳре азим аст. Ва шаҳре 

сахт бисѐрнеъмат бувад.  

Табриз шаҳракест хурд ва бонеъмат ва ободон.  

 Урумия шаҳре бузург аст ва ободон ва ба неъмати бисѐр. (Ҳудуд-
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ул-олам) (Балъамй).  

Дар асри Х воситаи алоқаи синтаксисии байни аъзоҳри чидаи 

чумла ва чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст 

пайвандакҳои ва, у аст. Мисолҳо: а) Алоқаи аъзоҳои чидаи чумла 

бо пайвандаки ва, у:  

Доробгирд шаҳрест хурраму ободону бисѐрхоста (Ҳудуд-ул-олам).  

Гурдивон шаҳракест ободон ва бонеъмат. (Ҳудуд-ул-олам).  

б) Алоқаи чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби 

пайваст бо пайвандаки ва:  

Рўдакиро фармуд, то ба назм овард ва «Калилаву Димна» 

андар забони хурду бузург афтод ва номи ў бад-ин зинда гашт ва 

ин нома аз ў ѐдгорй бимонд (Муқаддимаи «Шоҳнома»-и 

Абўмансурй) .  

Ва ин деҳаро ҳар понздаҳ рўзе бозор аст ва чун бозори 

охирини сол бошад, бист руз бозор кунанд ва бисту якум рўз  

навруз кунанд ва онро  рўзи    кишоварзон гўянд   ва кишоварзони 

Бухоро аз он ҳисобро нигоҳ доранд ва бар он эътиқод кунанд ва 

нав рўзи    муғон баъд аз он панч рўз  бошад. (Таърихи Бухоро).  

Дар забони адабии асри Х баъзан аъзоҳои пайрави чумлаи 

содда пас аз хабар оварда мешаванд. Ин ҳодиса аслан хоси забони 

гуфтугўй буда, дар осори хаттии ин давр ба миқдори муайяне 

дучор мешавад. Мисолҳо:  

Пас бирафт ва зафар ѐфт ва боз омад бо ғанимате бисѐр. 

(Таърихи Балъамй)  

Марде ба сўи ў берун омад, номи Маздак, аз замини Хуросон 

буд аз шаҳри Нисо (Таърихи Балъамй)  

…Эшон мардумоне буданд дарвеш ва ба Макка ва Мадина ва 

бодия андар айш кардандй ба сахтй (Таърихи Балъамй).  

Муқаннаъ марде буд аз аҳли рустаи Марв, аз деҳе, ки онро 

коза хонданд ва номи ў Ҳошим Бин Ҳаким буд. («Таърихи 

Бухоро»).  

Дар насри асри Х чумлаҳои мураккаби печдарпеч дучор 

намешавад. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бештар бо пайвандакҳои 

ки, чун, агар, зеро ки сохта шудаанд.  

Мисолҳо:  

Чун ба подшоҳй бинишаст, мардумон шод шуданд ва сўи ў омаданд.  

Чашми ў ба зане афтод, ки бар сари танўр истода буд ва нон 

ҳамепухт ва писараке хурд сесола пеши вай истода, ногоҳ ба боғ 

андаромад ва хўшаи ангур бигирифт, ки бихўрад. Он зан 
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писаракро бизад ва нагзошт, ки он ангур бихърад.  

Ба услуби насри бадей баъзе ҳикоя, қисса, ривоят ва амсоли 

онҳо, ки дар дохили китобҳои таърихӣ, динй омадааст, тааллуқ 

дорад. Баъдҳо ин услуб хеле инкишоф ѐфта, дар байни услубҳои 

забони адабй чои асосиро гирифта омад.  

Хусусияти муҳимми забони насри асри Х соддагй ва табий 

будани он аст. Дар ин услуб ибора ва чумлабандй ба сурати умумй 

соддаву равон аст. чумлаҳо кўтоҳу мўъчаз аст ва робитаи алфозу 

маънй баробар давом мекунад.  

Дар забони назм, ҳангоми нидои риторикй, мухотаб қарор 

гирифтани шахс дар охири калимаҳо морфемаи -о афзуда мешавад. 

Масалан:  

Ҳамегуфт: Ало, эй радо! Хусраво! 

Бузурго, сутурго, диловар гаво!  

 

Дареғо, нигоро, лиҳо, Хусраво,  

Набарда саворо, гузида гаво!  

 

Ки, шоҳо, бузурго, баландахтаро,  

Бар озодагони чаҳон меҳтаро!  

(Фирдавсй)  

Адабиѐт: 

1. Вохидов А. Фархангнигории точику форс. - Самарканд, 2006. 

2. Т. Зехнй. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. - Д: Дониш, 1987; 

3. Мухторов З. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Хумо, 2003; 

4. Ашъори хамасрони Рудакй. – Душанбе, 1958; 

5. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. -  Самарқанд, 2006. 
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Мавзӯъ: Рӯдакӣ - асосгузори  забони адабии тоҷик 

Нақша: 

1. Осори Рỹдакй ҳамчун сарчашмаи ташаккули забони адабии точик. 

2. Унсурҳои нутқи гуфтугỹй дар ашъори Рỹдакй. 

3. Мавқеи калимаҳои иқтибосй дар ашъори шоир.  

4. Ибораҳои рехта ва таъбирҳои мачозй дар шеърҳои ỹ.  

5. Забон ва услуби ашъори Рỹдакй аз  дидгоҳи олимон. 

 

Дар осори Рӯдакӣ сарвати забони точикй фароҳам омадааст. 

Осори вай нишон медиҳад, забони адабй аз сарчашмаҳои гуногун 

аз забони зинда, фолклор, забонҳои дигар об хўрда, баҳраманд 

гардидааст ва онҳо таърихан ба ташаккули забони адабй мадад 

расондаанд ва чузъи забони адабй шудаанд. Рӯдакӣ забони халқи 

худро хеле хуб медонист. Бинобар ин дар луғатҳои тафсирии 

точикй аз ҳама бештар калимаҳои осори Рӯдакӣ оварда шудаанд.  

Дар таркиби луғавии осори Рӯдакӣ калимаҳои гуфтугўй 

бисѐр дида мешаванд.  

Мисолҳо:  

Пири фартут гашта будам сахт,  

Давлати ў маро бикард чавон.  

 

Дил сер нагардад зи бедодгарй,  

Чашм об нагардадаш чу бар ман нигарй.  

 

Мо дар ин байтҳо фартут, дил сер нагардидан, чашм об 

нагардидан барин калима ва ибораҳои забони гуфтугўиро 

мебинем.  

Калимаҳои зерини гуфтугўй ҳам ба воситаи ашъори Рӯдакӣ 

шакли хаттй-китобй гирифтаанд: хирман, кишт, дарав, шудгор, 

шабнам, торикшаб, раҳгузар, ташначигар.  

«Рӯдакӣ,- менависад, С.Айнй,-хошок, дош, хархаша, фартут 

барин калимаҳои къчагии точикиро ҳам ба кор даровардааст. 

Гуфтан мумкин аст, ки бештарин шеърҳои Рӯдакӣро точикони 

имрўза ба осонй мефаҳманд». (Куллиѐт,ч.П, к.1, саҳ.148).  

Дар ашъори Рӯдакӣ ибораҳои рехта ва таъбирҳои мачозй хеле 

зиѐданд. Масалан: дил танг доштан, ба коми дил гаштан, решаи 

умр кандан, доми тамаъ афкандан, туршрўй шудан ва ғайра,  ки 
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ибораҳои изофие, ки яке аз чузъҳояшон ба маънои мачозй омадаанд, 

бисѐр кор фармуда шудаанд: пурсиши гарм, лаби лаъл, кушоиши кор.  

Рӯдакӣ  зарбулмасалҳои  халқиро низ ба таври фаровон 

истифода бурдааст.  

Мисолҳо:  

Чй хуш гуфт он мард ба он хадеш,  

Макун бад ба кас, гар нахоҳй ба хеш.  

Дурусту рост бувад ин масал худой виро,  

Агар яке бубаст дар, ҳазор дар бикушод.  

 

Дар осори Рӯдакӣ луғатҳои суғдй ҳам ба миқдори муайян 

истеъмол ѐфтаанд. Чунончи, оғоз, алфахтан (чамъ кардан), pоғ 

(доманаи кўҳ), шаман (бутпараст), нағз, фом, ғapeв, вaрғ.  

Дар ашъори Рӯдакӣ як миқдор калимаҳои арабй низ истифода 

шудаанд. Калимаҳои арабй ҳамчун синоними калимаҳои точикй 

истифода шудаанд. Масалан, душман-хасм, нигор-нақш, бод-насим, 

андўҳ   -ғам, хирад-ақл.  

 

Боз ба ҳангоми доду адл бар халқ  

Нест ба гетй чун у набилу мусулмон.  

(набил-доно, некў)  

Дар осори шоир баъзе калимаҳои юнонй ва лотинй низ 

вомехъранд: дайҳим, дирам, динор, наргис, ѐқут, мушк ва ғайра.  

Аз луғатҳои туркй калимаҳои хотун ва ҳоқон дар шеъри Рӯдакӣ 

дида мешавад.  

Олими эронӣ Малик-уш-шуаро Баҳор ба забон ва услуби 

ашъори Рӯдакӣ баҳои сазовор дода навиштааст.  

«... Ба шеъри Рӯдакӣ нигаҳ мекунам, мебинам, ки ашъари ў аз 

такалуфати санъатй холй аст. Матлаби худро ба камоли соддагй баѐн 

мекунад».  

Устод Айнй ба шеърҳои Рӯдакӣ баҳа дода, услуби шеъри 

шоирро «саҳми мумтанеъ», яъне «ба лафз ҳама хубу ба маънй осон» 

менамад. Қасидаи «чўи Мўлиѐн» намунаи барчастаи соддагии забан 

ва асони шеъри устод Рӯдакӣ ба шумар меравад.  

 

Бўи чўи Мўлиѐн ояд ҳаме,  

ѐди ѐри меҳрубон оянд ҳаме,  

Реги Омуву дурушти роҳи ў  

Зери поям парниѐн ояд ҳаме.  
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Оби айхун аз нишати рўи дўст,  

Хинги моро то миѐн ояд ҳаме.  

Эй Бухоро, шод бошу дер зи,  

Мир наздат шодман ояд ҳаме.  

Мир моҳ асту Бухоро осмон,  

Моҳ сўи осмон ояд ҳаме.  

Мир сарв асту Бухоро бўстон,  

Сарв сўи бъстон ояд ҳаме.  

 

Абу Шакури Балхй 

Ба ҳангоми барноию кўдакй  

Ба дониш таван ѐфтан зиракй.  

Дарахте, ки хурдак бувад, боғбон  

Бигардонад  ўро  чу хаҳад чунон.  

Чу гардад калон боз натвонадаш,  

Ки аз кажжию хам бигарданадаш.  

х х х 

Хирадманд гўяд, ки бунѐди хўй  

Зи шарм асту дониш нигаҳбони ўй.  

Накў достон он, ки хисрав бизад,  

Гарон бод бар чонвар хўи бид.  

Биҳишт он касеро, ки ў некхўст,  

Ки надонистани хайри мардум бад-ўст.  

Ҳама чизҳоро писандад хирад,  

Магар нохирадмандию хўи бад.  

 

 

Адабиѐт: 

1. Вохидов А. Фархангнигории тоҷику форс. –  Самарканд, 2006. 

2. Т.Зехнй. Аз таърихи лексикаи забони точикй. Душанбе, Дониш, 

1987. 

3. Ашъори хамасрони Рудакй. - Душанбе, 1958. 

4. К.Мухторй.Хусусиятҳои луѓавию услубии ашъори Рӯдакӣ. 

Душанбе, 2006. 

5. А. Бухоризода. Саргузашти калимахо. – Душанбе: Дониш, 2005; 

6. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. – Самарқанд, 2006; 
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Мавзӯъ: Мавқеи  Фирдавсй дар инкишофи забони 

адабии  тоҷик 

Нақша: 

1. Мавқеи Фирдавсй дар таърихи забони   адабии точик. 

2. Шоҳнома намунаи дурахшони ѐдгории хаттии асри Х.  

3. Хусусиятҳои лексикай дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

4. Хусусиятҳои грамматикии забони  «Шоҳнома»-и Фирдавсй. 

 

«Шоҳнома»-и Фирдавсй ганчинаи бузурги сухан буда, шоир 

бо навиштани ин асар дар саҳифаҳои он захираи фаровони сухани 

точикй - форсии дариро гирд меорад.  

Абулқосим Фирдавсй забони мардуми худро хеле амиқ 

омўхта буд ва онро аз ҳама чиз бештар медонист.  

Хизмату роли дар таърихи забони адабии точик бозидаи 

Фирдавсй беҳад калон аст. Фирдавсй каломи бадеи точикй порсии 

дариро ба авчи аъло расонидааст. Дар ин бора шоире гуфтааст:  

Аввал аз болои курси бар замин омад сухан,  

Ў суханро боз боло бурду бар курсй нишонд.  

«Шоҳнома»-и Фирдавсй намунаи дурахшони ѐдгории хаттй, 

маданияти баланди забони адабии асри Х мебошад. Ин асар барои 

омўхтани таърихи забони адабии мо, таркиби луғавй, сохти 

грамматикй ва инкишофи он сарчашмаи бебаҳо аст.  

Таркиби луғавии «Шоҳнома» хеле бой ва рангоранг 

мебошад. Дар ин асар гурўҳҳои гуногуни лексикй - номи предмету 

ҳодисаҳои табиат ба монанди офтоб, моҳ, замин, осмон, абр, дарѐ, 

кўҳ, тундар ва ғайра, номи ҳайвоноту паррандагон ба мисли шер, 

паланг, ғоз, мурғ, гов, асп, кабутар, гуроз ва дигарҳо дида 

мешаванд.  

Дар «Шоҳнома» вобаста ба ҳодисаҳои ҳарбй лексикаи ҳарбй 

хеле зиѐд ба кор бурда шудааст. Чунончи: лашкар, сипоҳ, посбон, 

чанг, размгоҳ, чавшан, найза, шамшер, пайкон, теғ, сипаҳбуд, 

сипар ва ғайра.  

Дар асар номи асбоби мусиқй, номи рустанй ва гиѐҳҳо мавқеи 

муайяне доранд, ба монанди най, карнай, табира, шайпур, танбур, 

чанг, лола, гул, ѐсуман, наргис, сарв ва дигарҳо.  

Дар «Шоҳнома» истилоҳҳои илмии точикй низ дида 

мешаванд. Масалан:  

Чу баррасту омад-ш ҳангоми тўй,  

Чу Парвин шудаш ръю чун қир мўй.  

Чу кайвон ба бурчи Тарозу шавад,  

Чаҳон зери неруи базу шавад.  

Дар «Шоҳнома» лексикаи динй ҳам дида мешавад. Чунончи: 
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худо, худаванд, яздон, яздони пок, эзид, намоз, оташпараст, 

паямбар, биҳишт, чаҳонофарин, парвардигор, кирдигор, буткада, 

парастишкада.  

 Дар асар истилоҳи фалсафиро ҳам дучор мекунем. Масалан:  

Нагунчад чаҳонофарин дар макон,  

Ки ў бартар аст аз макону замон.  

Баъзе аз калимаҳои «Шоҳнома ҳоло дар гурўҳи лаҳчаҳо ѐ 

ягон лаҳчаи точикй истеъмол мешаванд. Мисол: рада, яла, пушта, 

хусур, чуфта, ѐристан (тавонистан). 

Боигарии луғавии «Шоҳнома»-ро дар мисоли синонимҳо 

равшан дидан мумкин аст. Чунончи: чанг - разм, набард, пайкар, 

пархош; подшоҳ -шох, хусрав, шаҳриѐр, точдор, дайҳимдор, 

точвар, чаҳондор, кайҳонхидев, чаҳонбон. Шоир баъзан дар як 

байт якчанд синонимро кор фармудааст.  

Мисол:  

Ба наздики хиргоху пардасарой,  

Ҳамон хаймаву хуру чорпой.  

Устодию маҳорати Фирдавсй ва боигарии забони адабии 

точикро дар оғози ташаккули он дар мисоли «Шоҳнома»-и 

Фирдавсй аз рўи синонимҳои офтоб ба таври барчаста дидан 

мумкин аст: офтоб - хуршед, хур, шед, меҳр, шамъи гетфурўз, 

равшончароғ, чароғи замона, чоми зард, кулоҳи заррин ва ғ.  

Дар «Шоҳнома» калима, ибора ва таркибҳои феълии зиѐде 

дида мешаванд, ки онҳоро шоир дар тасвири офтоб, тулўи он ба 

кор бурдааст. Бисѐрии онҳо дорои маънои мачозй ва истиорй 

мебошанд ва ҳамчун муродифҳои бадеии калимаҳои дигар хизмат 

мекунанд. Чунончи:  

Чу меҳмони мо буда бошед се рўз,  

Чаҳорум, чу аз чарх гетифурўз     

Бияндозад он чодари лочвард,  

Падид ояд ин чоми ѐкути зард.  

«Шоҳнома»-и Фирдавсй хазинаи калимаҳои гуфтугўи халқ 

мебошад. Ин гуна калимаҳо қисмати асосии таркиби луғавии 

асарро ташкил медиҳанд. Масалан, тундиву тезй, мўру малах, хору 

хошок, фартут, курта, гаҳу бегаҳ, хору зор, хор шудан ва амсоли 

инҳо.  

Дар «Шоҳнома» мо бисѐр ибораҳои рехтаи точикиро 

мебинем, ки бо ҳамон шаклу мазмун дар забонамон ҳоло ҳам 

истеъмол мешаванд, ба монанди: аз даҳон бўи шир омадан, чашм 

расидан, чашм доштан, чон ба лаб омадан.  

Мисолҳо:  

Ҳануз аз даҳон бўи шир оядаш,  

Ҳаме рои шамшеру тир оядаш.  

К-аз он пас ки чонам расида ба лаб,  
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Бар ин кини ман рўз  н-омад ба шаб.  

Дар «Шоҳнома» зарбулмасалҳои хақли ҳамчун материали 

тайѐри забон ба кор рафтааст. Мисолҳо:  

Ки тундиву тезй наояд ба кор,  

Ба нармй барояд зи с ўро х мор.  

Аз имрўз кор ба фардо мамон,  

Кй донад, к фардо чй гардад замон?  

Фирдавсй калимаи «достон»-ро ба маънои зарбулмасал кор 

мефармояд:  

Яке достон гъем, ар бишнавед,  

Ҳамон бар, ки коред, худ бидравед.  

Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсй лексикаи ғайриточикй хеле кам 

дучор мешавад. Он ҳам баъзе калимаҳои паҳлавй (оҳу, шаҳр, эдун, 

эдар), юнонй (нафт, алмос, наргис) ва каме луғатҳои арабй (манзил, 

уд, анбар, даъво, казо, қадар, ҳадя, мавч қалб). Баъзе калимаҳои арабй 

бо синоними точикиашон баробар истеъмол ѐфтаанд, ба монанди 

дуруд-салом, паѐм - салом, ғам-андўҳ   , хилъат-чома, дамнафас, раъд-

тандур. Ба гуфтаи устод Айнй «Шоҳнома» асари камарабист. 

Бештарини калимаҳои арабии «Шоҳнома» монанди ҳадя, аҳсан, ғaм, 

малак, фалақ, қазо, қадар, исмҳои ба ҳар форсизабон фаҳмо мебошанд.  

Як гурўҳ калимаҳо аз рўи зарурат ва талаботи қоидаҳои назм ѐ 

талаффузи онвақта дар «Шоҳнома» дар ду шакл ба кор бурда 

шудаанд:  

ғамй - ғамгин  

ово – овоз 

замй - замин  

эҳ  - ҳеч  

духт - духтар  

душвор -душвор  

паҳлав – паҳлавон  

сорбон - сорбон  

боч - бож  

 

Хусусиятҳои грамматикии забони «Шоҳнома» 

Аз замони таьлифи «Шоҳнома» то замони мо таркиби луғавй 

ва сохти грамматики замонамон ба баьзе тағиротҳо дучор 

шудааст. Ин тағиротҳо дар системаи феьл бештар мушоҳида 

мешавад. Чунончи:  

1. Шоир аз исм феьл месозад:  

паноҳ - паноҳидан  

шикор - шикоридан  

чаранг - чарангидан  

ғирев -ғиревидан  

2. Шакли асоси замони гузаштаи баьзе феьлҳо аз забони 
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ҳозира фарқ дорад:  

бикафт - кафид  

тозид -тохт  

монид - монд  

чора созид - чора сохт  

Мисол:  

Чу бишнид Гуштосп, ғaм бирафт,  

Ҳам пъст бар тан-ш, гуфтй, бикафт.  

3. Аз префиксҳои шаклсози феьл префикси би-, ҳаме(ме) 

хеле зиѐд корфармуда шудааст. Мисолҳо:  

Фиристода омад ба кирдори бод,  

Бигуфт, он чй бишниду нома бидод. 

Ҳамепечид аз банд Исфандиѐр,  

Ҳамебурд хон аз пасаш кадхудой.  

Префикси ҳаме баъд аз феьл ҳам меояд:  

Аз аҳволи хон чанд гўй ҳаме,  

Рухи оштй чанд мъй ҳаме.  

Дар «Шоҳнома» префиксҳои ҳаме ва ме баъзан паиҳам меоянд.  

Ҳамегуфту мехасту меканд мъй,  

Ҳамезад кафи даст бар хубрўй.  

Морфемаи й(е) ба охири феълҳои замони гузаштаи шахси 1, 

сеюми танҳо ва сеюми чaмъ ҳамроҳ шуда, ду маънои грамматикиро 

ифода мекунад:  

а) амалу ҳаракате, ки ичрои он дар замани гузашта ба шарте, 

хоҳише ѐ имконияте вобаста аст:  

Ки гар туро хуни дил додаме,  

Сипас эч бар сар-нанҳодаме.  

б) Такрор ва давомнокии амалро ифода мекунад:  

Биѐбони беобу гармои сахт,  

К-аз ў мypғ гаштй ба тан лахт-лахт.  

Префикси ма- дар шакли инкории сиғаи амрй ва шакли инкории 

сиғаи хоҳишмандй ба кор бурда мешавад. Мисолҳо:  

Магиредашон баҳри чони 3ариф,  

Бар аспони чангй мапоед дер.  

Бад-ў   гуфт, ки эй шаҳриѐр,  

Мабинод чашмат бади рўз   гор.  

Префиксҳои андар- (дар-), фуръ, фуръд, фароз, боз-, бар-

префиксҳои калимасоз мебошанд.  

Префикси андар- нисбат ба дар- сермаҳсул буда, пеш аз феълҳои 

омадан, овардан, кашидан ҳамроҳ мешавад ва ба даруни предмет 

равона шудани амалро мефаҳмонад:  

Гурезон бод андаромад ба об 

Беҳ ояд зи мълидан андар шитоб.  

Префикси андар- ба феъл ҳамроҳ шуда ба поѐн равона шудани 
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амалро мефаҳмонад.  

Пас онгаҳ зи асп андаромад нагун,  

Ҳама тан пуроҳан, даҳон пур зи хун.  

Префиксҳои фуръ-, фуръд ва фароз як андоза маънои 

луғавиашонро нигоҳ доштаанд:  

Чунин то шаби тира омад фароз,  

Таҳимтан ҳамекард ҳар гуна соз.  

Префикси бар-серистеъмол буда, маъноҳои гуногуни 

грамматикиро ифода мекунад:  

Дилорой чун ин суханҳо шунид,  

Яке боди сард аз чигар баркашид. 

Дар «Шоҳнома» зарфҳои «ҳанўз», «ҳар замон» дар шакли 

«нўз» ва «хизмат» низ истеъмол шудааст. Калимаи «дутой» ба 

маънои «хам шуда» кор фармуда шудааст.  

Мисолҳо:  

Дутой шуду бар замин бъса дод.  

Туро нъз, пуро, гаҳи разм нест.  

Ки ҳазмон барорад ғypyнгy ғирев.  

Аз ҳиссаҳои номустақили нутқ дар «Шоҳнома» пешояндҳои 

содда дар ду шакл: бар-абар, бо-або, бе-абе, дар-андар, ба-бад 

бисѐр истеъмол шудаанд.  

Пешояндҳои таркибии изофй низ мувофиқи талаботи назм аз 

чиҳати чой фарқ доранд: пеши шоҳ андар - дар пеши шоҳ, гирди 

он кўҳ бар - бар гирди он кўҳ, ба шаҳр андарун-ба даруни шаҳр. 

Мисол:  

Ба шодй ба шаҳр андарун омаданд,  

Або паҳлавони фузун омаданд.  

Дар «Шоҳнома» пешояндҳои таркибии «ба кирдори», «ба 

сони», «бар расми», «бар оини» хеле бисѐр истеъмол шудаанд. 

Мисол:  

Зи лашкар биѐмад бар кирдори бод,  

Чунин гуфт, к- «эй Тъси фаррухначод» ...  

Пасоянди -ро дар «Шоҳнома» вазифаҳои гуногун дорад. Яке 

аз ин вазифаҳо ба чои и-и изофй омадани -ро мебошад. Мисол:  

Буриду дариду шикасту бубаст,  

Ягонро сару синаву пову даст.  

Воситаҳои алоқаи чумлаҳои мураккаби тобеь ҳамон 

пайвандакҳо мебошанд, ки ҳоло дар забони точикй асосан 

истеъмол мешаванд. Пайвандаки «зеро», «зероки» дар шакли 

«азеро» низ истеъмол шудааст. Калимаи «кучо» ба вазифаи 

пайвандаки «ки» бисѐр кор фармуда мешавад. Мисол:  

Шаҳи ғарчагон буд бар сони шер,  

Кучо пушти пил оваридй ба зер.  

Дар «Шоҳнома» типи чумлаҳое дида мешавад, ки мубтадои 
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граматикии он дар шакли пуркунандаи бевосита бо чонишинҳои 

шахсии шахси якуму дуюм ва пасоянди -ро ифода шудааст. 

Мисол:  

Маро рафт бояд ба Албурзкъҳ,  

Ба коре, ки бисѐр дорад шукъҳ.  

 

Туро рафт бояд зи баҳри писар,  

Або лашкаре сохта пурҳунар.  

Воситаҳои тасвирии забони «Шоҳнома» беҳаду ҳисоб аст, ки 

сарчашмаи асосии онҳо забони гуфтугўии мардумони Хуросон ва 

Мовароуннаҳр мебошад. Шоир забони халқ, эчодиѐти онро 

дониста, нормаҳои забони адабиро дар асараш риоя мекунад.  

Аз хусусиятҳои забони «Шоҳнома» зеринҳоро қайд кардан 

мумкин аст:  

1. Истеъмоли як қатор калимаҳо дар ду шакл аст: ово-овоз, 

эч-ҳеч" гусе-гусел, гуво-гувоҳ" або-бо.  

2. Шоир барои ифодаи марому андешаи худ калимаҳои 

мураккаби зиѐде сохтааст: чиниқабой, гавҳарнигор, пилпайкар, 

донишпажъҳ, нишастанга, маҳдидор.  

3. Истифода ва истеъмоли синониму антонимҳои зиѐди 

калимаҳо яке аз хусусиятҳои барчастаи калимаҳо яке аз 

хусусиятҳои барчастаи «Шоҳнома» аст.  

4. Як гурўҳ луғатҳои «Шоҳнома» ҳоло аз истеъмол 

баромадаанд, ба монанди: мўъбад, пизишк, гурд, эдар, эдун, 

андархърдан ва ғ.  

5. Дар «Шоҳнома» баъзе шаклҳои грамматикй, махсусан дар 

системаи феъл, дида мешаванд, ки ҳоло истеъмол намешаванд.  

6.Алоқаи байни чумлаҳои мураккаби тобеъ бештар ба 

воситаи пайвандаки «ки» анчом меѐбад.  

 

ФИРДАВСӢ 

Гуфтор андар фароҳам овардани 

«Шоҳнома» 

Яке нома буд аз гаҳи бостон,  

Фаровон Бад-ў   андарун достон.  

Пароканда дар дасти ҳар мўъбаде,-донишманди оташпарастон 

Аз ў баҳрае бурда ҳар бихраде.  

Яке паҳлавон буд деҳқонначод,  

Далеру бузурги хирадманду род, - баҳодур сахт  

Пажъҳандаи рўз   гори нахуст,  

Гузашта суханҳо ҳама боз чуст.  

Зи ҳар кишваре мўъбаде солхвард,  
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Биѐмад, ки ин номаро гирд кард.  

Бипурсидашон аз нажоди каѐн – подшоҳон  

В-аз он номдорони фаррухгавон,  

Ки гетй оғоз чун доштанд,  

Ки эдар (имрўз) ба мо хор бигзоштанд.  

Чй гуна сар омад ба некахтарй  

Бар эшон ҳама  рўзи    кундоварй - доной ва ҳакимй  

Бигуфтанд пешаш янояк меҳон,  

Суханҳои шоҳону гашти чаҳон.  

Чу бишнид з-эшон сипаҳ буд сухун,  

Яке ном бар нома афканд бун. - асос  

Чунон ѐдгорй шуд андар чаҳон,  

Бар ў офарин аз кеҳону меҳон. - хурдону бузургон  

 

Адабиѐт: 
1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Фирдавсй «Шохнома» чилди I-VIII. Душанбе, Адиб, 1987. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои  мунтахаб: ч. II, Забоншиносй.–Душанбе, 

1980; 

4. Ѓаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, Маориф, 1995. 

5. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии точик. Душанбе, 1975. 
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Мавзӯъ: Инкишофи забони адабии тоҷик дар асрҳои XI-XIII ва 

ба вуҷуд омадани асарҳои насрӣ 

Нақша: 

1. Ба вуҷуд омадани насри классикӣ ва аҳамияти он дар 

инкишофи забони адабии тоҷик.  

2. Аз ҳисоби калима ва ибораҳои нав бой шудани таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ. 

3. Фонди асосии луғавӣ ва сохти грамматикии забони адабии 

тоҷик дар асрҳои ХI-ХIII. 

4. Хусусияти луғавии «Қобуснома» ва «Сафарнома». 

5. Баъди асри Х афзудани нуфузи забони арабӣ ва дар асри ХIII 

дохил шудани элементҳои забони қавмҳои туркинажод ба 

забони тоҷикӣ. 

 

3абон ҳодисаи иҷтимоӣ буда, таркиби луғавии он дар ҳолати 

тағирѐбии қариб пайдарпай мебошад. Дар асоси чунин қонунияти 

махсус забони адабии тоҷик ҳам дар давоми асрҳои ХI-ХIII фонди 

асосии луғавӣ сохти грамматикии худро асосан нигоҳ дошта, баъзе 

тағиротҳоро аз сар гузаронд.  

Тағироте, ки дар забони адабии тоҷик дар давоми асрҳои ХI- 

ХIII ба вуҷуд омад, мухтасар аз далелҳои зерин иборат аст.  

Дар давоми 200 сол як қисм калима ва ибораҳои қадимаи 

тоҷикӣ-форсӣ, ки дар забони адаби то асри ХI зинда ва дар истеъмол 

буданд, оҳиста-оҳиста аз истеъмоли умум баромада монданд. 

Масалан, калимаҳои бостон-қадим, мўъбад-

донишманд, пажўҳанда-ҷўянда, гав-паҳлавон, эдун-имрўз, 

дайҳим-ҳадя, сигол-андеша, ял-паҳлавон, дастбурд-ғалаба 

ва ғайраҳо. Ҷои ин гуна калима ва ибораҳоро калима ва ибораҳои 

дигари тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ ишғол намуданд.  

Ғайр аз он, дар ин муддат маънии баъзе калимаҳо дигар шуд, 

дар баъзе калимаҳо тобиши нави маънои ба вуҷуд омад ва шакли як 

қатор калимаҳо аз ҷиҳати фонетикӣ ва морфологӣ тағир ѐфт. Масалан, 

калимаи ѐл дар ашъори Фирдавсӣ ба маънои кашф кор фармуда 

мешуд. Мафҳуми ин калима баъдҳо тағир ѐфт ва ба ҳайвонот хос 

шуда монд (ѐли асп, ѐли хар).  

Калимаи гарданкаш дар замони Фирдавсӣ синоними гурд, ял, 

гав буда, маънои паҳлавонро ифода мекард. Ин калима рафта-рафта 
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ба маънии рӯ тофтан, якрав будан, рад намудан кор фармуда 

мешудагӣ шуд, ки синонимаш калимаи гарданшах мебошад. Калимаи 

дирафш, ки синоними ливо, байрақ буд, шакли худро андак тағир 

дода, дар шакли дарафш ба маънои бигиз боқӣ монд.  

Ба ин тариқа, дар давоми якчанд аср аз ҳисоби мурда рафтани як 

қатор калимаҳои қадима, тағири шаклӣ ва маъноии баъзе аз онҳо, 

инчунин аз ҳисоби пайдоиши калима ва ибораҳои нав дар таркиби 

забони тоҷикӣ тағироти муайяне ба вуҷуд омад, ки ин ҳодиса яке аз 

далелҳои торафт бой шудан, инкишоф ѐфтан, суфта гардидани забон 

ба шумор меравад.  

Тағироти дигар дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ иборат аз он 

аст, ки дар давоми якчанд аср хеле калима ва ибораҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

ба забони тоҷикӣ дохил шуда, сабаби боз ҳам пурратар гардидани 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ гардиданд. Ба таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ дохил шудани калимаҳо аз забонҳои туркӣ-ӯзбекӣ аз давраҳои 

қадим сар мешавад. Дар Осиѐи Миѐна аз қадим бо қавмҳои 

туркизабон муносибати наздики ҳамватани доштани халқи тоҷик аз 

ибтидои асри ХI сар карда аз тарафи Қарохониҳо истило шудани 

Мовароуннаҳр ва сар шудани ҳукумати салчуқиҳо, хоразмшоҳиҳо ва 

муғулҳо ба забони тоҷикӣ таъсир бахшид. Дар ҳамин шароит ба 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ як қатор калима ва ибораҳои туркӣ, 

муғулӣ монанди элхон, хон, хоқон, тaмғa ва ғайраҳо дохил 

шуданд.  

Аз асри ХIII сар карда ба забони тоҷикӣ дохил шудани 

элементҳои забони қавмҳои туркинаҷод тезтар шудааст. Махсусан, 

дар асрҳои ХV-ХVI дар Мовароуннаҳр ва Хуросон адабиѐти 

классикии халқи ўзбек тараққӣ карда монанди Навоӣ шоирони ба ду 

забон (ӯзбекӣ ва тоҷикӣ) эҷодкунанда ба майдон омаданд. Чунин 

анъана дар асрҳои баъдина низ давом ѐфт.  

Дар ин давр калимаҳои туркӣ-муғулии босқоқон – амалдори 

ҳарбӣ дар армияи муғулҳо, ялвуч - пешвои дин, чумча - кафгир ба 

забони тоҷикӣ дохил шудаанд.  

Масалан:  

Ғарибе гарат мост пеш оварад,  

Ду паймона об асту як чумча дӯғ. 

  

Калимаи чумча, баъдтар қошуқ ҳам муродифи лафзи 
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кафгир гашта, ба нормаи забони адабии тоҷик даромадааст. Ин 

фикрро шарҳи «Ғиѐс-ул-луғот» ҳам тасдиқ мекунад: «чумча лафзи 

туркист, ба маънии қошуқ ва кафгири кўчак».  

Убайди Зоконӣ дар «Рисолаи даҳ фасл» калимаи туркии бо 

морфемаи «чӣ» сохташударо кор фармудааст: «Ал-воҷиб-ул-қатл» 

(кушта шуданаш зарур) – тамғочии шаҳр». Дар давоми 

асрҳои баъдина ба таркиби луғавии забони адабии тоҷик монанди 

қўшун, юриш, байрақ, қаймоқ, элак, қаровул, оқсаққол, 

сурма, урда, бегим, хоним, бек ва ғайра калимаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

дохил шуданд.  

Ба ин тариқа, дар давоми асрҳо омезиши забони тоҷикӣ бо 

забонҳои қавмҳои туркизабони Осиѐи Миѐна забони тоҷикиро маҳву 

хароб накард, балки барои инкишоф ва такомулоти минбаъдаи он 

материал дод.  

Чунон ки дар боло дида шуд, инкишофи забони тоҷикӣ бо роҳи 

қабул карда шудани злементҳои умумии оммафаҳм, оҳиста-оҳиста аз 

истеъмол баромадани элементҳои кўҳна ва торафт зиѐд шудани 

кӯшиши ба омма наздиккунии забони китобии тоҷик ба амал 

омадааст.  

Бо вуҷуди ҳамаи ин, баъд аз асри Х дар давоми 200 сол мо 

торафт афзудани нуфузи забони арабиро мебинем. Ин ҳодиса сабаби 

таърихӣ-иҷтимоӣ дошт:  

1. Баъд аз асри Х майлу кўшиши тозанигоҳдории забони тоҷикӣ 

ва аз калимаю ибораҳои душвору ба омма номафҳуми арабӣ худдорӣ 

кардан ба андозае суcт шуд.  

2. Дар мактабҳои ибтидоӣ омўхтани «Қуръон» расмият ѐфта 

буд. 3абони тоҷикӣ забони дараҷаи дуюм ҳисоб ҳфта, қоидаҳoи 

грамматикии он омӯзонида намешуд.  

3. Як гурўҳ шоирони дарбор соддa ва равоннависиро 

намеписандиданд. Бо ин мaқcaд ба забони арабӣ муроҷиат карда, 

калима ва ибораҳои мафҳуму номафҳуми арабиро иқтибос мекарданд. 

Услуби вазнин ва забони муғлақи асарҳои онҳо аз ҳамин сабаб ба 

вуҷуд омада буд. Ин ҳодиса рафта-рафта сабаби вазнинии забони 

адабӣ-китобӣ ва кор карда шудани услуби мураккаби классикӣ шуда 

монд.  

Чу Исфандиѐр - он гави пилтан – паҳлавон  

Худованди аврангу босаҳм тан,  
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Аз он Нўҳ    бишнид бонги падар,  

Ба зорӣ ба пеш андарафганд сар.  

(Дақиқӣ)  

Яли теғзан гуфт: «Фармон турост,- паҳлавон  

Ки ту шаҳриѐриву кайҳон турост!»  

(Дақиқӣ)  

Яке нома буд аз гаҳи бостон, - қадим  

Фаровон бад -ӯ андарун достон.  

(Фирдавсӣ)  

Пароканда дар дасти ҳар мъъбаде, - донишманд  

Аз ў баҳрае бурда ҳар бихраде.  

Яке паҳлавон буд дeҳқоннаҷoд,  

Далеру бузургу хирадманду род, -баҳодур, сахт  

Пажўҳандаи рўз   гори нахуст, - чўянда  

Гузашта суханҳо ҳама боз чуст.  

Ки гетй ба оғоз чун доштанд,  

Ки эдар ба мо хор бигзоштанд. – имрўз  

 

Бияфтодаш аз дасти эрониѐн  

Дирафши фурўз   андаи ковиѐн, - байрақ, ливо 

Фуруд омаду баргирифти зи хок, 

Бияфшонд аз ў хоку бистурд пок. 

(Дақиқӣ) 

Адабиѐт: 

1. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. –  Душанбе, 1995; 

2. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. –  Самарқанд, 2006; 

3. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб, ч.II Забоншиносӣ. –  Душанбе, 1980. 

4. Саъдии Шерозӣ  «Гулистон». – Душанбе, 1981. 

5. Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. – Душанбе, 1975. 

6. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат. – Душанбе: Ирфон,1966. 
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Мавзӯъ: Забони адабии точик дар асрҳои XIII-XV ва ба вучуд 

омадани насри содда ва мураккаб  

Нақша: 

1. Мавқеи забони адабии  точик дар асарҳои Х111-ХV.  

2. Забон ва услуби асарҳои насрии ин давра.  

3. Забони «Чомеъ-ул-ҳикоѐт»-и Муҳаммад Авфии Бухорой. 

4. Хусусияти луғавии  «Гулистон»-и Саъдии Шерозй ва аҳамияти он. 

Аҳамияти асарҳои ин давра (асрҳои Х111-ХV) дар пешрафти 

забони адабии точик. 

Асрхои XIII-XV аз чиҳати формацияи ичтимой, яъне ҳамчун давраи 

феодалй аз асрҳои гузашта фарқ накунад ҳам, аз чиҳати воқеаҳои сиѐсй, 

иқтисодй, тараққиѐти минбаъдаи адабиѐт ва маданият давраи ба худ хос аст.  

Тараққиѐти илму фан махҳсули талаботи чамъияти инсонй буд ва хаст. 

Ин талабот аз замонхои қадим инчониб инкишоф дорад. Талаботи обѐрии 

сунъй, нигаҳдории тандурусти, заргарй, оҳангарй, челонгарй, силоҳсозй, 

киштисози, саѐҳати чахон ва чахонгирй, дарьѐнавардй, истехкомсозй, 

касрсозй, шахрсозй ва ғайра тараққии илмҳои номбурдаро такозо мекард. Дар 

ин бобат халкхои Осиѐи Миѐна ба Эрон, дар навбаrи аввал халқхои форсу 

точик хизмати оламшумул' кардаанд ва дар ин соха олимони номии машхури 

чахон доранд. Мухаммад Ал хоразмй (780-850), Абурайхони Беруни, 

Абуалй ибни Сино, Умари Хайѐм ва ғайра. Анъанаи илми вa фаннии ин 

олимон дар асрхои XIII-XIV ва XV хам давом ѐфтааст, ки намояндагони 

барчастаи онҳо Насирпддини Тусй, олими тиб Чағминй (асри XIV), 

Қозизодаи Румй (асри XV), Улуғбек ва дигаронанд. Бояд қайд кард, ки 

дар замани феодализм, синфи феодалхо ва давлати он ду майли муносибат ба 

илму фан дорад: Яке куввахои тараккипарвар ва феодалхое, ки дар 

мустахкам, намудани хокимияти худ ба илму дониш ва олимону адибон 

такъя менамоянд ба онхо равнаку ривоч медиханд ва дар пойтахти худ чамъ 

меоваранд, дигаре қувваҳои иртичоии феодалй ва феодалҳои чоҳил, ки 

иртичои дини ва чахолатпарастиро такьягохи давлатмедонанд, олимонро бо 

маслиҳати рухониѐни чоҳил парокaнда ва ҳабс менамоянд ва мекушанд. 

Дар асрхои XIII-XIV аз подшохон шахси ба илму фан ғамхор набуд. Он 

чй Халокухони чингизй 6арои дар шаҳри Мароға сохтани расадхона ба хоча 

Насриддин Тўсй (1201-1274) ѐрии моддй расонид, на барои он буд, ки 

тарафдори илму фан аст, балки ба ҳаракати сайѐраҳо аз назари фолбини 

нигох мекард, токи бо ин рох бахташро муайян кунад. Подшохони муғул ба 

ин акидаи ғалат бовар доштанд. Дар асри ХУ Улуғбек ба гурўҳи якуми 
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феодалхо, падараш Шохрухмирзо ва Султон Хусайн Бойқаро бештар ба 

гуруҳи дуюм мансуб буданд.  

К. Маркс дар бораи тараққии иктисоди ва мадании мамлакатҳои  Осиѐ 

сухан ронда, онро ба рафтори хуби подшохони нек вобаста донистааст, ки он 

ба таърихи мамлакати мо ва хокимони он низ тааллук дорад: «Хосил ба 

хукумати нағз ѐ бад вобастааст, чунонки дар Аврупо ба хавои нағзѐ бад 

алокаманд аст»  

Чи тавре ки дар асрхои IX-XII байни илму дин муборизаи шадид рафта буд 

дар асрхои XIII-XV хам хамин тавр муборизан беамон рафтааст. Бо вучуди 

ғолиб омадани чахолати дини дар асри XII ва дахшати истилои муғул, 

манбаъхои маънавии халк катъи назар аз душворихои мислаш диданашуда, 

анъанаи илмии гузаштаро давом медод.Илми адабӣ дар афкори илмии 

халќњои эронӣ  точику форс дар асрҳои XIII-XIV нав набуд ва 

анъанаи хуб дошт. Ин анъана чунон пурқувват буд, ки  ҳамлаи мугул 

онро бархам зада натавонист. Дар ин соҳа ҳам олимони асрҳои  номбурда 

кори эчодии фоидабахшро аз омузиши гузаштагон, навиштани  

китобҳои дарсй  барон мадраса ва шарху тавзехоти асархои илмию 

адабии гузаштагон оғоз намудаанд.  

Дар илми балоғат, шеър ва иншо асари аллома Сирочиддини 

Саккокии Хоразмй (l160-1229) «Мифтоҳ-ул-улум» (калиди илмҳо), 

китобҳои дигари у дар илми  мунозира ба боз китоби  дигари вай ба 

номи такрори «Мифтох-ул-улум»-ро кайд кардан лозим меояд, ки 

сарфу наҳв, маони, баѐн ва бадеъро дар бар мегирад. Олимони дигар 

ба шархи асархои Саккокй асархо навиштаанд. Хамчунин аллома 

Қутбиддини Шерози дар шархи  «Мифтоҳ-ул-улум»  китоби «Мифтоҳ-

ул-мифтоҳ»-ро навишт. Дар соҳаи илми балоғат ва шеър Чалолиддин 

Хатиби Казвинй (1267-1338) кисми саввуми «Мифтох-ул-улум»-и 

Саккокиро кисми асосй хисоб карда мухтасap аз он бо номи «Талхис-

ул-мифтоҳ» китобе навиштааст. Асариў иборат аз муққаддма ва се кисм маонй, 

баѐн ва бадоеъ аст. Вай дар хами фан «Ал-эзоҳ» ном китоби дигаре дорад, ки як навъ 

шарҳи китоби «Талхис-ул-мифтох» аст.  

Дигар аз олимони забону адабиѐт ин давр Саъдиддини 

Тафтазонист, ки дар шархи «Талхис-ул-мифтоҳ» бо номхои «Мутав-

вал» за «Мухтасар» ду китоб навишт.  

Аз асархои илмию адабие, ки ба забони форсй-точикианд асари 

Шарофиддини Ромй (ваф. 1392) «Хадоик-ул-ҳақоик» дар шарҳи 

«Хадоик-ус-сехр фи дакоик-уш-шеър»-и Рашиди Ватвот аст. китоби 
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мззкур аз 50 боб иборат ает. Кисми дуюми китоб аз 10 боб иборат 

буда, истилҳоти шоирони замани худро дар бар мегирад. Асари 

дигари ин замон асари Махмуд ибни Начотии Нишопури «Ал-кофия». 

аст. Асари Шамс Каиси Рози «Ал-муъчам» пеш аз санаи 1230 ба 

забони арабй навишта шудааст  

Дар илми луғат китоби «Нисоб-ус-сибѐн» (молу зари кудакон)-и 

Абунасри Фарохй (ваф. 1242), ки аз дусад байт иборат аст, луғати арабию 

точикии «Сурох-ул-луғат» (луғати хулоса ѐки хулосаи луғат), ки аз китоби 

«Саҳоҳ-ул-луға» (луғати беайб)-и чавхарии Фороби тарчума ва хулоса карда 

шуда буд, эчод гардидааст. Чалолиддини Каршй ин китобро соли 1282 дар 

Қошғар ба анчом расонида, «Ас-сурох- мин –ас-саҳоҳ» ном ниход. 

Чалолиддини Карши ба монанди «Суроҳ-ул-луға» китоби 

«Мулокоти сурох»ро навишт.  

Дар боби сарфу нахв асари Ибни Хочиб (1174-1248) «Мукаддимата фи 

ан-нахв» ки ба «Кофия» машхур аст. Ин олим «Вофия» ном асари манзум дар 

нахв дорад, ки шакли манзуми китоби «Кофия»-и вай аст. У ғайр аз ин, боз 

«Шофия»  ва «Ал-эзох» -ном асархо дар шархи китоби «Муфассал»-и 

Алломаи 3амахшарй дорад. Maҳyд ибни Умари Хучандй (ваф. 1300) «Ал-

маколид» (мик.дори калидхо) ном асаре дар илми нахв дорад, ки он шархи  

китоби «Ал-мисбох (чароғ, фонус, машъал) -и Имом Насриддини  Мутарзии 

Хоразмй (ваф. 1214) аст. Фозили Исфароинй (ваф. 1284) дар шархи китоби 

«Ал-мисбох» китоби «Ал-мифтох» навиштааст, ки мухтасари он «Аз-завъа» 

(Равшан) ном дорад. Вай китоби дигаре дар наҳви забони арабй бо номи «Ал-

лубоб фил-илм-ул аъроб» (китоби баргузида дар илмн арабхо) навиштааст.Аз 

гуфтахои боло бармеояд ки бо вучуди дахшати истилои муғул ва ҳимоят надидан 

аз хокимон, тафаккури илмии халкҳои  точику форс несrнашуда, баръакс 

рушд  кардааст.  

Дар асрхои XIII - XIV адабиѐти классикии форсу точик дар чанд намуди 

адабй инкишоф ѐфт назм, насри бадеи ва насри илмй баъзе аз адибон ҳам 

нозим буданд ва хам носир. Баъзе аз онҳо танхо нозим за баъзехо танхо носир 

буданд. Назм намуди адабии хукмрони асрхои XIII - XIV буда, анъанаи 

гузаштаро инкишоф медод. Шакли маъмул ва машхури шеърии ин давр достон, 

маснавй, ғазал, рубой, қитъа, тарчеъбанд, таркиббанд ва мураббаъ аст.  

Халқхои  эронӣ, аз чумла точикон, таассуроти олами маънавй, яъне 

ботинии худро на танхо дар назм, балки дар наср хам ба калам додаанд. 

Анъанаи нарнависии форсизабонон кадимист ва дар даврахои гуногун 

шаклхои хосе дорад. Насри точику форс аз афсонахои халкй оғоз ѐфтааст. 

Насри нави точикй-форсй баъд аз истилои араб дар ахди Сомониѐн аз 
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тарчума оғоз ѐфт. Аз намунахои бокимондаи асархои мансур дидан душвор 

нест, ки завки  муаллифон ва хонандагони форсу точик дар он аст, ки каломи 

мансур (равона)-и худро низ дар чомаи бадеи ба калам овардаи шунидан, ва 

хондан мехохад.  

Насри асрхои ХПI- XIV давоми анъанаи насрнависии асрхои Х – Х11 

буда, дар баъзе мавридхо такмили, он аст. Дар насри, бадеии давраи классикй 

кисса, афсона, хикоят, ривоят ва достонҳои мансур мавчуд аст, ки ин шаклхо 

дар асрхои минбаъда хам давом  ѐфтааст. Микдори асархои равонаи асрхои 

номбурда зиѐда, аз 55 адад аст ва онҳо ба соҳаи насри бадей, иншо ѐки 

мактубот, илми таърих, ахлок илми шеър, илмхои умумй вa тарчимаи холи 

сўфиѐн ва баъзе масъалахои назарии тасаввуф мансубанд. Дар бай ни онхо 

соҳаи аз хама васеъ насри бадей мебошад.  

Шайх Муслихиддин Саъдии Шерозй аз чумлаи чунин мардони 

баргузидаи чомеаи башарист, ки бо эчодиѐт, таълифот ва таълимоти 

худ на танхо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, 

балки дар пешбурди тамаддун ва рушду камоли афкори бадеии 

чахонй низ сахми арзандае дорад. Андешахои инсондустии Саъдй 

имруз хам дархури ахамият аст. Дар пештоқи даромадгохи Шурои 

Амнияти Созмони Милали Муттахид бо забонхои машхури олам абт 

шудани абѐти зерини човидонаи Саъдй, ки аз китоби 'Тулистон"- и у 

гирифта шудаает, шохиди мўхтавои афкори эшон аст:  

Банй одам аъзоu якдuгаранд,  

Кu дар офарuнuш зu як гaв~apaнд.  

Чу узве ба дард оварад рузгор, 

 Дuгар узҳоро намонад қарор.  

Саъдии Шерозй тайи мусофират зиндагии халқро  хуб омўхт, аз 

заковати пешиниѐн баҳраманд гардид ва равияи пандсароиро дар 

адабиѐт инкишоф дод. Ва «Гулистон» саршор аз панди рўзгор аст ва 

Саъди бо ин китоби хеш шуҳрати адабиѐти форс-точикро афзун 

гардонид. 

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Ҳалимов С. Таърифи забони адабии тоҷик. Душанбе, 1975. 

3. Маъсумй Н. Асарҳои мунтахаб, ч.II Забоншиносй. Душанбе, 

1980. 

4. Чахонбинй ва махорат. Душанбе, Ирфон – 1966. 

5. Ѓаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе,1995; 

6. Саъдй Шерозй. «Гулистон». Душанбе 1981. 
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Мавзӯъ:  Забони адабии тоҷик дар асрҳои XVI  ва XIX 

Нақша: 

1. Забони адабии тоҷик дар асрҳои ХУ1- XIX.   

2. Адибони маорифпарвар (Аҳмади Дониш, Возеҳ, Савдо, Ҳайрат) 

ва хизматҳои онҳо дар инкишофи забони тоҷикӣ.  

3. Забони асарҳои Қорй Раҳматуллоҳи Возеҳ. 

     Забони асарҳои Қорй Раҳматуллоҳи Возеҳ. Чуноне ки устод 

Айнй таъкид намудааст, «аз охирҳои ин аср (арси XIX) сар карда 

ҳаракати майлон ба забони омма – забони соддаи ҳамафаҳм ба майдо 

омад». Сарвару илҳомбахши ин мубориза Аҳмади Дониш буд. Дар 

атрофи Дониш як гурўҳ маорифпарварони асри XIX тоҷик ҷамъ омада 

буданд, ки яке аз онҳо Қорй Раҳматуллоҳи Возеҳ буд. Дар ин давр 

майлу кўшиши содда намудани забон на танҳо дар назм, балки дар 

наср ҳам хеле равшан ҳис карда мешуд. Намунаи барчастаи ин майлу 

къшиш дар рисолаи таърихии Аҳмади Дониш ва «Савонеҳ-ул-

масолик»-и Возеҳ, дида мешавад. Бинобар ин мо дар поѐн 

хусусиятҳои забонии «Савонеҳ-ул-масолик»-и Возеҳро мухтасар аз 

назар мегузаронем.  

Калимаҳои халқӣ-гуфтугўии аcар аз рўи маъно ва ифода ба 

гуръҳҳои исм ва феъл ҷудо мешаванд. Ба гуръҳи исм калимаҳои 

зеринро мисол овардан мумкин аст: лунгй, кашида, кафш, шакар, 

биринч, моҳй, малах, каду, тарра ва ғайраҳо.  

Калимаҳои мазкур аз исмҳои конкрет иборат буда, ҳастии 

воқеиятро айнан ифода мекунанд ва дар асар ба маънои аслии худ 

омада, ба coдaa ва фаҳмо шудани забони он таъсири муайяне 

расонидаанд.  

Дар «Савонеҳ-ул-масолик» миқдори муайяни феълҳоро дучор 

мешавем, ки хусусияти умумимстеъмолй дошта, дар асар ба маънои 

халқӣ кор фармуда шудаанд. Масалан, феъли нарасидан. Ин феъл ба 

маънои баробар намудам кор фармуда шудааст: «Бар ободй ва бузургй 
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ба Ботум ва тарбузи намерасад». Феълҳо рафтан, дидан, шикастан, 

берун шудан ва ғайраҳо низ ба маънои халқиашон кор фармуда 

шудаанд. Мисолҳо:  

«Пунба аз ин чо ба вилоѐт, хусусан ба Шоҳруд меравад». «Ва 

дигар он ки ман ҳам маснавиро бисѐр дидаам». «рўзи    якшанбе аз 

дарвозаи Шоми Мадина берун шудем». «Ва аксари мардум аз ин 

мамар шикаста ва мутафарриқ низ шудаанд».  

Калимаҳои арабии асар аз рўи характери истеъмолиашон ба ду 

гурўҳ ҷудо мешаванд:  

1. Калимаҳои арабие, ки ба нормаи луғавии забони адабӣ-

китобии замони нависанда дохил шуда буданд ва маънои луғавии 

онҳо танҳо ба аҳли савод дастрас мегардид: махруба хароба, чабол-

къҳҳо, абвоб – дарҳо, васат – миѐна ва ғайра.  

2. Калимаҳои арабие, ки мафҳумҳои динӣ, мансабҳои давлатӣ, 

макон, машғулияти шахс ва монанди инҳоро ифода карда, характери 

умумиистеъмолй пайдо карда буданд: амлокмулкҳо, фавт-вафот 

кардан, байтуллоҳ-хонаи худо ва ғайра.  

Возеҳ дар асари худ калима ва терминҳои туркӣ-ўзбекиро 

истифода бурдааст, ки номҳои топонимикй-географии макону 

маҳалҳои аҳолинишин, номи дарѐ ва баҳр, номи мансабҳои гуногун ва 

предметҳои ҳаѐтиро ифода мекунанд. Мисолҳо: Қарокъл, Қизиқработ, 

Карасу, Ҳакимбошй, Саксовул ва ғайраҳо.  

Дар нимаи дуюми асри XIX дар баробари навигариҳои аз тарафи 

Россия чоришуда истеъмоли баъзе калимаҳои русӣ дар забони 

мардуми маҳаллй ба расмият даромада буд. Дар ин давра калимаҳои 

русиро ҳатто дар забони адабӣ-китобӣ истифода мебрудагй шуданд, 

ки яке аз oнҳo Возеҳ мебошад. 

Калимаҳои русии аз тарафи Возеҳ истифодашуда ба қонуни 

фонетикии забони тоҷикӣ мувофиқ кунонида шудаанд: машина-

мошин, стул-устал, станция-истанса ва ғайра.  
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Дар асари Возеҳ «Савонеҳ-ул-масолик» ба монанди (закон), 

кънсул (консул), солдот (солдат), тилиграф (телеграф), вогун (вагон), 

белат (билет), рубол (рубл) калимаҳои русӣ кор фармуда шудаанд.  

Возеҳ ҳам аз ҷамъбандии арабӣ, ки дар нимаи дуюми асри 

ХIХ дар наср хеле фаровон истифода мешуд, яку якбора даст 

кашида натавонистааст, вале нисбат ба ҷамъсозии арабӣ бештар 

истеъмол шудани суффиксҳои ҷамъсозии забони тоҷикӣ гувоҳи он 

аст, ки нависанда ба ҷамъсозии исмҳо бефарқ нигоҳ накардааст.  

Дар «Савонеҳ-ул-масолик» қоидаи ҷамъбанди ба забони 

зинда хеле наздик аст. Суффиксҳои -ҳо, ва -он ҳам бо исмҳои шахс 

ва ҳа бо исмҳои ғайришахс баробар кор фармуда шудаанд: 

дарахтҳо, дарахтон, морҳо, мурғон, мударрисҳо, китобфуръшҳо, 

беморон, ҳаммолон ва ғайра.  

Бисѐр калимаҳои ҷамъи арабӣ ба суффикси ҷамъсозии 

тоҷикӣ дубора ҷамъ сохта шудаанд. Чунончи: уламо-уламоҳо, 

ҳаволй-ҳаволиҳо.  

Дар асари Возеҳ ду тарзи дар таркиби тасвири кор фармуда 

шудани артикли -е дида мешавад:  

а) артикли -е бо муайяншаванда меояд ва ба майянкунанда 

намегузорад, ки он тарзи анъанавии истеъмол аст. Мисол: руде 

бузург, муpғe машҳур. Ин тарзи кор фармуда шудани артикли -е 

нисбатан кам дида мешавад.  

б) артикли -е ба муайянкунанда мегузарад санги сафеде, 

марди къре.  

Возеҳ дар асари худ сермаъноии сифатҳоро ба эътибор 

мегирад. Масалан, калимаи тоза ба маънои нав кор фармуда 

шудааст: Марви тоза. 

3арфҳои боло ва пеш, ки дар забони гуфтугўй ба вазифаи 

сифат кор фармуда мешаванд, ба маънои хушсифат истифода 

шудаанд. Масалан: даре аз тиллои болои обдор, ҳучроти арбаа ва 
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хамсаи пеши урусӣ.  

Нависанда барои ифодаи дараҷаи зиѐдии предметҳо дар 

пеши сифатҳои асли зарфҳои ниҳоят, зиѐда, бисѐр-ро меорад: 

ҳаммомоти зиѐда босафо, корвонсароҳои бисѐр бузург.  

Дар истиснои шумора Возеҳ асосан ба нормаи забони адабӣ 

такя мекунад. Дар баробари ин дар асари ў нумеративҳоеро дучор 

мекунем, ки хоси забони гуфтугўй-халқӣ мебошанд. Масалан: 

ҳафт кафанвор хилъат, чор ангушт фосила.  

«Савонеҳ-ул-масолик» ба тариқи хотираи сафар то по аз 

тарафи худи муаллиф нақл карда мешавад. Бинобар ин 

нақлкунандаи асар шахси якум -ман мебошад, вале дар вақти баѐн 

ва тасвири ҳодисаю воқеаҳо ҷонишини шахси якуми танҳо 

истеъмол намеѐбад, ба ҷои он гоҳ-гоҳ калимаҳои фақир ва дой 

ҳамчун нақлкунанда қайд шудаанд ва дар ифодаи хоксорй ба 

маънии ҷонишини ман истифода шудаанд. Мисол: «Он шахси 

мўҳташам аз дой ба турки пурсид».  

Дар асари Возеҳ кам бошад ҳам, ҷонишини моѐн истеъмол 

шудааст.  

Дар забони зинда ҷонишинҳои энклитикии -атон, -ашон 

барин воситаҳои грамматикие мавчуданд, ки ба замми маъноҳои 

дигар ба шахси дуюм ва сеюми танҳо ҳурмат ва эҳтромро ифода 

мекунанд. Возеҳ ин воситаи ифодаи иззату эҳтиромро низ 

истифода мебарад. Мисол: «Чун баъд аз фавти падари 

бузургворашон бисѐр мегиристанд, мардуми Мадина бисѐр 

маҳмум ва маҳзун мешуданд.  

Дар асари Возеҳ бо префиксҳои бар-, дар-, фар-, фур- ва 

суффикси -ид сохта шудани феъл мушоҳида мешавад. Мисолҳо: 

бардоштан, даромадан, фаромадан, расидан. Возеҳ як миқдор 

феълҳои таркибиеро, ки амалро бо маънои иловагиашон ифода 

карда, хоси забони гуфтугўй буданд, иетеъмол менамояд. 
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Мисолҳо:  

«Баъд аз он ки масофате чорй шуда меравад, оби мазкур ду 

ҳисса мегардад». «Ва даҳпора, ки ба қадри шаш пули Бухоро 

бошад, ҳар кас дода мегузарад».  

Возеҳ ба микдори кам бошад ҳам, сифати феълии бо 

суффикси -гй ва -й сохташударо кор мефармояд. Чунончи: 

нишастагй, хўрданй, бъиданй.  

Яке аз омилҳои тадричан ташаккулѐбии зарфҳои забони 

тоҷикӣ ба забони зинда торафт наздик шудани забони адабӣ ба 

шумор меравад. Ин ҳолатро дар асари Возеҳ муоҳида мекунем. 

Возеҳ дар баробари зарфҳои забони адабӣ ба мисли поякй, ҷудо-

ҷудо, дарун ба дарун, зиѐда, чоштгоҳ, чоштгоҳй зарфҳои хоси 

забони гуфтугуиро истифода намудааст. Мисол:  

«Ба кирояи хотир поякй омадем».  

Возеҳ дар истеъмоли пешояндҳо асосан ба нормаи забони 

адабии замони худ такя карда бошад ҳам, дар асарҳои ў ҳодисаи 

бе пешоянд кор фармуда шудани таркибҳои пешоянддори 

синтаксисй ва аз таркиби пешояндҳои номии ҷумла афтида 

мондани пешояндҳои аслй дида мешавад, ки ин ҳодиса ба тарзи 

баѐн Возеҳ дар истеъмоли пешояндҳо асосан ба нормаи забони 

адабии замони худ такя карда бошад ҳам, дар асарҳои ў ҳодисаи 

бе пешоянд кор фармуда шудани таркибҳои пешоянддори 

синтаксисй ва аз таркиби пешояндҳои номии ҷумла афтида 

мондани пешояндҳои асли дида мешавад, ки ин ҳодиса ба тарзи 

баѐни гуфтугўй наздик шудани тарзи баѐни нависандаро нишон 

медиҳад. Чунончи:  

1. Бе пешоянд кор фармуда шудани таркиби пешоянддори 

синтаксисй: « рўзи якшанбе савори коласка ба роҳи оҳаи даромада, 

Бағдод рафтем».  

2. Аз таркиби пешоянди номии ҷумла афтида мондани 
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пешоянди аслии ба: «Дар ривоѐт омада, ки ҳазрати амир-ул-

муъминин... дар айѐми хилофати худ беруни шаҳри Куфа баромада 

буд».  

Барои ба забони гуфтугўй-халқӣ наздик намудани забони 

асарҳои худ саъю къшиш кардани Возеҳро дар мисоли истеъмоли 

ҳиссачаҳо боз ҳам равшантар мушоҳида мекунем. Ҳиссачаҳои дар 

асарҳои Возеҳ истифодашуда ба ду гуръҳ ҷудо мешаванд:  

1. Ҳиссачаҳои хоси забони адабӣ-китобӣ: ҳатто, низ.  

2. Ҳиссачаҳои хоси забони гуфтугўй: мана, ҳим, боз, мабодо.  

Мисол: «Имрўз ҳаво борон ва қадре сармо ҳам дошт».  

Сохти синтаксисии «Савонеҳ-ул-масолик», агар баъзе 

калимаҳои душворфаҳм ва кўҳнашударо истисно кунем, аз бисѐр 

ҷиҳатхо ба забони адабии ҳозираи тоҷик хеле наздик аст, зеро ки 

Возеҳ баъд аз Аҳмади Дониш аввалин шахсе буд, ки барои ба 

забони зинда наздик намудани забони асарҳои худ камар баста, дар 

ин соҳа муваффақиятҳои ба назар намоѐнро ба даст даровардааст.  

Аз хусусиятҳои фарқкунандаи синтаксиси забони асари 

Возеҳ масъалаҳои зеринро қайд кардан мумкин аст:  

1. Ибора.  

Ибора яке аз воҳидҳои синтаксисй аст. Вай дар баѐни фикр 

роли калон мебозад. Бинобар ин, нависандагон ба иборасозй ва 

истеъмоли он диққати махсус медиҳанд. Азбаски баьзе типҳои 

ибораҳо ҷумлаҳои пайравро иваз карда метавонанд, барои 

соддашавии сохти ҷумлаҳо ѐрй мерасонанд.  

Дар  забони  қисми  асосии  «Савонеҳ-ул-масолик» 

серистеъмол будани ибораҳои масдарӣ мушоҳида мешавад. Ин факт 

аз наздик будани забони асари Возеҳ ба забони гуфтугўй ва 

бештарини ибораҳои масдарӣ дар асари Возеҳ ҷумлаҳои пайрави 

замонро иваз соддагии сохти синтаксисии он шаҳодат медиҳад, 

кардаанд. Мисолҳо:  

«Дар вақти рафтан ба Маккаи муаззама ҳам аз ин чo убур 
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намуда будем». « ... ҳазрати имом Ризо... дар вақти ташриф овардан аз 

Мадина ба Тъс дар ин чo омада, ба болои санги сиѐҳе қадам 

ниҳодаанд».  

2. ҷумлаҳои содда  

Дар «Савонеҳ-ул-масолик» ҷумлаҳои содда хуллас, тафсилй ва 

яктаркибаро дучор мекунем. Мисолҳо: «роҳ обод аст». «Қалъа 

намудор гардид». «Ръде бузург аз васати шаҳр чapaѐн дорад». 

«Хандидам ва гуфтам».  

З. Аъзоҳои ҷумла  

Возеҳ дар асараш як миқдор хабарҳои суратнаѐфтаи номиро кор 

фармудааст, ки ба воситаи сифат ифода ѐфтаанд. Ин тарзи ифодаи 

хабар яке аз хусусиятҳои забони гуфтугўй мебошад. Мисол: «Соруқ 

ҳам бисѐр обод ва хушмева». 

Возеҳ дар сухани тасвирии худ барои ифодаи ҳоли замон ба ҷои 

калимаҳои китобии доимо, ҳамеша таркиби ҳама вақт-ро истеъмол 

мекунад. Таркиби ҳама вақт дар забони гуфтугўй серистеъмол аст. 

Мисол:  

«Фаршҳои асвоқ (бозор) ва кўчаҳо ҳамагй аз санги мармар ва 

аробаҳои коласкаи оҳанй ҳама вақт дар шаб ва рўз  чорй мебошад».  

 

Адабиѐт: 

1. Ҷахонбинй ва махорат. Д.:Ирфон – 1966; 

2. Ғаффоров Р.Хошимов С.Камолиддинов Б. Услубшиносй. 

Душанбе, - 1995 

3. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. 

Душанбе, 2012; 

4. Вохидов А. Фархангнигории тоҷику форс. Самарканд – 2006; 
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Мавзӯъ: Забони назм дар охири асри ХIХ 

Нақша: 

1. Афзоиши майли наздикшавӣ ба забони зинда дар назми асри ХIХ. 

2.  Таҳлили забон ва услуби назми адибони маорифпарвар: Шоҳин, 

Савдо, Ҳайрат. 

 

Дар охири асри ХIХ майли наздикшавӣ ба забони зинда аз наср 

дида дар назм зиѐдтар меафзуд. Ин ҳодисаи тасодуфӣ нест. Аксарияти 

маорифпарварон ва адибони пешқадам шоирон буданд. Онҳо анъанаи 

содданависиро дар назм давом медоданд.  

Масалан, Савдо дар шеърҳои ҳаҷвӣ ва ҳазломези худ калима ва 

ибораҳои зиѐди халқӣ ва истилоҳоти соҳаҳои гyнoгyнpo истифода 

намудааст,  ба мисли лангарӣ, тўғрӣ, камбағалона, иштиҳои 

қозгир, ваъдаи хушку коқ, пичир-пичир, куртаи садямоқ, 

толеи намкашида, калтачаи қуроқ.  

Мисол:   

Мудом табъи ман аз ваҷҳи ѐр ночоқ аст,  

Ки субҳу шом рафиқи рақиби айғоқ аст.  

 

Унсурҳои забони халқро қариб дар ҳамаи жанру намудҳои 

эҷодии Шоҳин ҳам дидан мумкин аст. Масалан, дар ғазалҳои 

ҷудогонаи ў истеъмол шудани калима ва ибораҳои тезбўл, нағз 

дидан, ганда, лаганда кардан, инчиқ, алла, чўрагй, қaвурдоқ, 

тaѐқ, кокул барин унсурҳои забони халқро мебинем. Fайр аз ин, 

Шоҳин чунин ибораҳои халқиро низ ба кор бурдааст: қад-қади ҷав 

(оҳиста, кўтоҳ,-кўтоҳ ва базӯр қaдaм мондан), алафи 

гандадарав (дарави аввалин) нигоҳи ало (бадназарӣ, 

адоватнокӣ), канда шудан (аз нав касал шудан) ва ғ.  
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Дар ин давр ҳар шоири пешқадами шеър навишта кӯшиш 

кардааст, ки барҷастатарин шаклҳои ифодаи халқиро интихоб намояд. 

Ба ҳамин муносибат ба забони назми китобӣ даромадани унсурҳои 

муҳимми луғавӣ ва грамматикии дар забони зиндаи умухалқӣ кор 

кардашударо мушоҳида менамоем. Чунончи, дар шеърҳои 

Муҳаммадсиддиқ Ҳайрат мо шаклҳои луғавӣ ва ифодаҳои дина, 

шатар-шатар, тапар-тапар, қад ба қад унсурҳои 

грамматикии (сифат ва зарфҳои таъкидии суп-сурх, сип-сиѐҳ, 

сап-сафед, бад-баробар, саппа-соф, роппа рост, яб-яла, 

таппа-тар, пок-покиза, таппа тайѐр ва ғайраро мебинем.  

Ба ҳамин тариқ, асарҳои унсурҳои забони гуфтугуиро 

дарбаргиранда як манбаи нишондиҳандаи боигарии забони 

умумхалқии тоҷик мебошад. Ин гуна асарҳо инкишофи доимии 

забони умумхалқии тоҷик ва тарзи ба ҳам таъсиррасонии забони 

адабӣ ва гуфтугуиро нишон медиҳанд.  

 

САВДО 

Он ки ранге дораду бӯи хуше дорад, гул аст,  

В-он ки ў аз шавқи гул дар боғ нолад, булбул аст.  

Пораи ноне ба пеши қосқон қурси маҳ аст,  

Косаи обе ба чашми ташнагон ҷоми мул аст.  

Он ки дорад молу зар, асбобу сомоне ба даст,  

Гарчи нодон аст, назди мардумон ақли кул аст.  

Гарчи пулдорист дар олам маноти эътибор,  

Ғам махӯр аз бепулӣ, Бепул, ки дарѐ бепул аст.  

 

ҲАЙРАТ 

Эй сарв, бе ибо ба чаман сар кашидаӣ!  
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Моно, ки сарви қомати  ўро  надидаӣ!  

Ороми сарви ман бувад аз ҷӯйбори чашм,  

Эй сарв, агар ту бар лаби чу орамидӣ!  

Ў сарви дилбар асту равон асту дар хиром,  

Ту сарви бебарию ба кунҷе хазидай!  

Ту реша дар дил асту зи дил об мехӯрад,  

Ту реша дар гил астию аз гил дамидаӣ!  

Ў нозпарвар асту бувад шох-шох лутф,  

Ту боғпарвар, аз ду-се шохи буридаӣ!  

Ҳайрат, зиѐда мӯътакиди сарви нози ў  

Гаштӣ, магар мунозираи мо шунидаӣ! 

 

ҲАЙРАТ 

Fӯладинго! Бар сари зин минишинӣ хуквор,  

Ин аҷаб: гургони одамхор дар фармони туст.  

Хукро фармондеҳи гургон надида ҳеч кас,  

Ин «шараф» бо хислати гургонаат шоѐни туст!  

Хоҳ бошӣ хук, хоҳи гург, моро шуд яқин:  

Хукбони гургтабъе зишт пуштибони туст. 

Дуздковӣ чанд? Эй сардастаи дуздон, бишарм!  

Ин ҳама толон, ки мебинем, аз дуздони туст!  

Баъд аз ин як хонаи обод натвон ѐфтан,  

Давр агар даври тую «даврон» агар «даврони» туст.  

 

Калимаи «даврон» ба ду маънӣ: маънои аслиаш – давру 

даврон ва писари миршаб Даврон омадааст.  

Барои адибони прогрессивӣ танҳо дар рамкаи забон ва услуби 



147 
 

кўҳнаи классикӣ маҳдуд мондан мумкин набуд. Онҳо ба забони 

халқ муроҷиат карда, калимаю ибораи халқиро бисѐртар кор 

мефармудагӣ шуданд, вобаста ба ақидаҳои худ бо услуб ва тарзи 

ифода тағироти муайяне низ дохил мекарданд. Чунончи, дар наср 

ин гуна вазъият дар «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шоҳин дида мешавад. 

3абони асар аз ҷиҳати ниҳоят бисѐр кор фармуда шудани унсурҳои 

забони халқӣ ва ҷой надоштани тарзи баѐни дабдабаноки анъанавӣ, 

хеле содда ва ба забони гуфтугўӣ наздик аст, аммо аз сабаби он ки 

асар ба таври рамзу киноя навишта шудааст, фаҳмидани 

мундариҷаи он ниҳоят душвор аст. «Ба ҳар ки чун шоҳи 

шатранҷ рух мениҳам кишт мехӯрам ва чун гурба ба 

ҳар хона, ки савқ мезанамам пишт мешунавам, шир дар 

косаи ман ҷурғот ва мавиз дар косаи ман қароқот»    . 

(Шоҳин «Бадоеъ-ус-саноеъ»).  

Маҳорати Шоҳин дар он аст, ки вай бо вуҷуди пеш гирифтани 

рамзу киноявӣ ифодаю шаклу воситаҳо, элементҳои забон ва 

эҷодиѐти халқро бештар истифода намуда тарзи ифодаи асари 

худро ба забону зарбулмасалҳои xaлқӣ хеле наздик оварда 

тавонистааст. Дар охири асри ХIХ тенденсияи наздикшавӣ дар забони 

адабӣ аз наср дида ба назм бештар буд. Ин тасодуфӣ набуд, аксарияти 

пайравони Аҳмади Дониш шоир буданд, онҳо анъанаи Донишро 

давом менамуданд. Як намунаи содданависӣ дар шеърҳои Савдо 

мебошад, ки аз ҷиҳати забон аҳамияти калон дорад. Савдо бо ин 

кораш анъанаҳои кўҳнаро шикаста партофтааст, ба ҳамин муносибат 

ибораҳои зиѐди халқӣ ба забони ў  бо шеърҳояш дохил шудааст, ки ба 

забони адабии онвақта дохил шудаанд.  

Чунончи, калимаҳои тўғрӣ, ваъдаи хушку қоқ пичир-

пичир, даъвои нони қоқ ва ғайра. Савдо ҳатто барои ифодаи сухан 

ба баъзе элементҳои шевагӣ кўшиш кардааст, монанди чико кунам, 
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«сар-сиѐ», «пичоқ».  

Савдо дар асарҳои беҳтарини худ бар зидди забону услуби 

мураккабу тумтароқи адабиѐти дарборӣ ва тасаввуфӣ мубориза бурда, 

ба чунин хулоса меояд, ки беҳтарин роҳи мубориза ба кор бурдани 

калимаҳои лаҳҷавӣ ва калимасозӣ набуда, балки бо забони содда, 

равон ва оммафаҳм асар эҷод кардан аст. Ин тариқа асарҳои Савдо боз 

дорои чунин хусусият мебошад, ки дар онҳо соддагии забон ва тарзи 

баѐн мақсади ягона набда, барои чуқур кушода додан ва равшан 

кардани ғояи асар низ хизмат мекунад. Мисоли равшан аз ғазали ӯ:  

Он ки ранге дораду бъи хуше дорад, гул аст, 

В-он ки ў аз шавқи гул дар боғ нолад, булбул аст.  

Пораи ноне ба пеши қоқсон қурси маҳ аст,  

Косаи обе ба чашми ташнагон ҷоми мул аст.  

Он ки дорад молу зар, асбобу сомоне ба даст, 

Гарчи нодон аст, назди мардумон аҳли кул аст.  

Гарчи пулдорист дар олам маноти эътибор,  

Ғам махўр аз бепулӣ, Бепул, ки дарѐ бепул аст.  

(мул-май, шароб, манот-асос, кул-ақли расо).  

Ин ғазал на фақат аз ҷиҳати шакл ва соддагии забон, балки аз 

ҷиҳати мазмун низ муқобили тематикаи асарҳои шоирони 

мутасаввиф ва дарборӣ гузошта шудааст. Агар шоирони маддоҳи 

дарборӣ дар шеърҳои худ давлатмандон ва ашрофонро таърифу 

тавсиф карда бошанд, Савдо дар шеърҳои худ ба як ҳусни таваҷҷӯҳ 

камбағалону мискинонеро, ки барои онҳо пораи нон ва косаи об 

беҳтарин таом мебошад, тасвир кардааст.  

Ин равия эҷодиѐти шоирони дигар ҳам ба таври анъанавӣ 

давоӣ кардан гирифт. Яке аз онҳо Ҳайрат мебошад. Чӣ навъе ки 

Садриддин Айнӣ дар «Ёддоштҳо»-и худ дар бораи Ҳайрат 
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маълумот медиҳад, «Ў дар пеши як дўсти худаш, ки забони 

русиро медонист, чанд рўзе машғули карда, ин забонро 

ба қадри ифодаи маром ва хати русиро ба қадри 

дарснависӣ омўхта буд».  

Дар асарҳои Ҳайрат муборизаи байни суханбозии шоирона ва 

майли содданависиро мушоҳида мекунам. Ҳайрат ба боигарии 

забони модарии худ, ба тобиши рангорангии калимаҳои он дода 

шуда, баъзе вақт шеърҳое менавишт, ки онҳо бештар характери 

суханбозӣ, нишон додани сермаъногии калимаҳоро доштанд.  

Ҳайрат ҳам, монанди Савдо, шеърҳои худро ба забони 

гуфтугўӣ эҷод мекард. Вале, агар Савдо дар баъзе шеърҳояш як 

миқдор калима ва ибораҳои ба тоҷикони дигар ҷой номафҳум 

лаҳчаи Бухороро ба кор бурда бошад, Ҳайрат ҳамин тариқа 

калимаҳоро ба кор бурдааст, ки онҳо ба оммаи васеи халқ мафҳум 

буданд. Масалан, шоир ифатҳои қиѐсии мисли «суп-сурх», «сап-

сафед», «тапа-тар», ки ҳоло ба нормаи забони адабиамон 

даромадаанд, ба таври васеъ ба кор бурдааст. Ҳайрат бо мақсади 

мубориза бурдан бар зидди тумтароқӣ ва якрангии назм ва барои 

ба халқ наздик кардани он якчанд шеърҳои лирикӣ ба забони 

соддаи равшан эҷод кардааст, ки онҳо чӣ аз ҷиҳати образҳои худ 

ва чӣ аз ҷиҳати приѐмҳои бадеӣ ба поэзияи халқӣ наздикӣ доранд. 

Намунаи беҳтарини ингуна асарҳои Ҳайрат ғазали мунозиравии 

зерини шоир шуда метавонад:  

Эй сарв, бе ибо ба чаман сар кашидаӣ!  

Моно, к сарви қомати  ўро  надидаӣ!  

Ороми сарви ман бувад аз чӯбори чашм,  

Эй сарв, агар ту бар лаби чу орамидаӣ!  

Ў сарви дилбар асту равон асту дар хиром,  

Ту сарви бебарию ба кунче хазидаӣ!  

Ў реша дар дил асту зи дил об мехӯрад,  

Ту реша дар дил астию аз гил дамидаӣ!  

Ў нозпарвар асту бувад шох-шох лутф,  

Ту боғпарвар, аз ду-се шохи буридаӣ!  
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Ҳайрат, зиѐда мъътақиди сарви нози ў  

Гаштӣ, магар мунозираи мо шунидаӣ!  

 

Ин ғазал дар муборизаи нависандагони пешқадами он замон 

бар зидди шоироне, ки бо забони душвор ва образҳои бардурӯғи 

шеърҳои худ поэзияро торафт аз халқ дур мекунониданд, аҳамияти 

калон дошт. С.Айнӣ дар «Ёддоштҳо»-и худ мaқoм ва аҳамияти ин 

ғазали Ҳайратро дар муборизаи адабии он замона нишон дода, 

чунин менависад:  

«Ин ғазал ба болои ин ки равон, содда, ҳамафаҳм, 

ҳамаи калимаҳояш дилчасп буда, бо камоли маҳорат 

баргузидашуда ва дар ҷои худ монанди нигинакориҳои 

нодиракорона шинам шудаанд, як эълони мубориза буд 

бар зидди ташбеҳҳои ғайритабиии обшустаи шоирони 

гузашта, ки то он замон аз тарафи тақлидчиѐни онон 

такрор меѐфтанд”. Маълум аст, ки шоирон ҳар ҷo, ки қомати 

ѐр ояд, албатта ба сарв, шамшод ва тубии афсонавӣ, ҳатто ба 

арӯар, ки як дарахти қадбаланди бисѐр баднамо аст, монанд 

мекарданд.  

 

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. –  Самарқанд, 2006; 

2. Ҷахонбинӣ ва маҳорат. – Душанбе: Ирфон, 1966. 

3. Ғаффоров Р. Хошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. 

Душанбе: Маориф – 1995. 

4. Маъсумӣ Н.Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. – 

Душанбе, 2013. 

5. Воҳидов А. Фарҳангнигории тоҷику форс. – Самарқанд, 2006. 
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Мавзӯъ: Вазъияти забони адабии тоҷик дар ибтидои асри ХХ 

 

Нақша: 

1.Шароити зиндагӣ ва таърихии Осиѐи Миѐна дар асри ХХ.  

2.Ғалабаи равияи содданависӣ бар равияи душворнависии 

анъанавӣ. 

3.«Тўҳфаи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷи Ҳаким ва «Тазҳиб-

ус-сибѐн  - С.Айнӣ.  

Шароити зиндагӣ ва таърихии асри ХХ Осиѐи Миѐна нисбат 

ба давраҳои пешина мураккаб, вале барои инкишофи минбаъдаи 

забони адабии тоҷик марҳилаи муҳимме буд. Дар ҳамон шароити 

таърихӣ муносибатҳои капиталистӣ дар ҳаѐти мамлакат роҳ 

меѐбад, роҳи оҳан кашида мешавад, баъзе корхона ва муассисаҳои 

нав ба вуҷуд меоянд ва савдои буржуазӣ ривоҷу равнақ меѐбад.  

Чунин вазъияти зиндагӣ ва шароити нисбатан нави таърихӣ, 

сиѐсӣ, иқтисодӣ ва маданӣ дар навбати худ ба забон, ки олоти 

алоқа аст, бевосита акс меѐфт ва дар забони адабии давра пайваста 

тағироте ба вуҷуд меовард.  

Дар ин давра қатъи назар аз майлу кӯшиши душвору 

мураккабнависии як гурўҳи адибон, забони адабӣ вобаста ба 

шароити таърихӣ ва ҷамъиятии ибтидои асри ХХ роҳи тараққиѐти 

таърихии худро бо оҳистагӣ тай мекард. ҷараѐни аз ҳисоби забони 

зиндаи умумхалқӣ торафт бой ва соддашавии забони адабӣ ба 

таври махсус давом менамуд. Дар ин вақт ба омма наздик кардани 

забони адабии тоҷик нисбат ба пештара қувват гирифта, равияи 

содданависӣ бар равияи душворнависии анъанавӣ ғалаба карда 

истода буд.  

Дар ҳамин гуна шароит Мирзо Сироҷи Ҳаким «Тўҳфаи аҳли 

Бухоро» ном сафарномаи худро ва Садриддин Айнӣ «Тазҳиб-ус-

сибѐн-ро навиштанд. «Тазҳиб-ус-сибѐн» асари дидактивӣ - 
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педагогии Айнӣ буда, барои мактабҳои усули нав ба сифати 

китоби хониш тартиб дода шуда буд. Аз рўи материалҳои насрии 

ин китоб хеле равшан дидан мумкин аст, ки забони адабӣ дар тарзи 

баѐн, шаклҳо ва қоидаҳои грамматикӣ, сохти синтаксисӣ, таркиби 

луғавӣ хусусиятҳои забони гуфтугўии умумхалқиро аз ҳавақта 

зиѐдтар дар бар карда, тағироти муҳимми сифатиро аз сар 

мегузаронид. Барои намуна аз «Тазҳиб-ус-сибѐн» порчае меорем:  

«Бачае, ки баодоб бошад, соҳиби ақл ва доно мешавад, 

ҳамеша ба сабақаш зеҳн мемонад, саъй мекунад. Ҳама 

чизҳои хондагиашро медонад, аз хондан ва донистан бисѐр 

хурсандӣ ва шодмонӣ мекунад. Агар сабақашро надонад, 

изо мекашад ва шарм мекунад, хафа мешавад. Аз ҳар кор 

ба назараш хондан ва навиштан нағз менамояд. Дар вақти 

хондан бозӣ намекунад. Вақташро холӣ ва бекор 

намегузаронад» (саҳ.4).  

Як хусусияти характерноки забон дар ин давра бо калимаҳои 

русӣ-интернационалӣ пурра шудани таркиби луғавии он аст. Чунончи: 

почта, магазин, параход, газета, диплом, биржа, театр, план, станция, 

вокзал, поезд, завод, банк ва ғайра.  

Дар масъалаи ба забони адабӣ дохил кардани унсурҳои забони 

халқ ва кор фармудани ибораҳои оммафаҳм Садриддин Айнӣ ва 

адибони дигар кӯшиши ҷиддӣ доштаанд.  

Масалан, пазмон шудан (ѐд кардан), изо кашидан (шарм 

кардан), шарроси шудан (аз ѐд шудан), бўлак-бўлак (қисм-

қисм), даст гирифтан (чизеро дар ихтиѐри худ нигоҳ 

доштан), зиқ шудан (дилтанг шудан), қапчуқ (ҳамѐн), 

тикки (пора), тахт истодан (рози шудан, ором будан) ҳай 

кардан (рондан), ҳаѐт (майдон, боғча) ва ғайра.  
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Дар асарҳои бо равияи содданависӣ эҷодшуда калимаҳои кўҳна 

ва арабии душворфаҳм ниҳоятдараҷа каманд, зеро ки аз ибтидои асри 

ХХ ҷараѐни аз унсурҳои номафҳум ва нодаркори араби тоза кардани 

забони адабии тоҷик сар шуда буд.  

Дар ибтидои асри ХХ, вақте ки забони адабӣ боз ҳам соддатар 

ва оммафаҳмтар шудан гирифт, он процесси саршудаи заиф торафт 

қувват гирифт, ба қоидаи за бони умумхалқӣ тамоман мувофиқат 

кард. Яъне дар таркиби изофи бандаки изофй дар охири 

муайяншаванда қарор гирифта, аломати номуайянй аз муайяншаванда 

ба муайянкунанда ба таври қатъй гузашт.  

Мисолҳо:  

«Иморат хубе сохтаанд» (Тўҳфаи аҳли Бухоро).  

«Ҳар сол маблағи бузурге барои тафсили 

Муҳаммадфарид ѐфт шуда сарф мешавад», (Тазҳиб-ус-

сибѐн).  

Fайр аз ин, дар асари Айнӣ ҳамчун ҳиссачаи номуайянӣ кор 

фармуда шудани калимаҳои як-ягон дида мешавад, ки пеш ба 

нормаи адабӣ надаромада буд.  

Мисол:  

«Як руз аз бозор убур мекардам».  

«Ягон одами таъин шаҳр рафтани шавад, 

мефиристам» .  

Яке аз аломатҳои муҳимми инкишофи қоидаҳои грамматикӣ ба 

нормаи забони адабӣ пурра дохил шудани шаклҳои ҷамъи бавоситаи 

ҷонишинҳои шахси 1 ва 2 ҷaмъ – моҳо-моѐн, шумоҳо-шумоѐн 

мебошад.  

Мисолҳо: 

«Акнун моѐнро лозим аст, ки қадри падару модарро 
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донем».  

«Эй фарзандон! Шумоѐн ҳам мисли Aҳмaдҷoн ба 

шариконатон муомилаи нағз кунед» (Таҳзиб-ус-сибѐн).  

Дар забони адабии ибтидои асри ХХ дар боби феъл ҳам 

такомулоти муайяне ба вуҷуд омадааст. Баъзе шаклҳои китобии феъл 

дар ин вақт аз истеъмол баромада мондаанд.  

Масалан, шакли феъли гузаштаи ҳикоягии бо «ӣ» сохташаванда 

(хондандӣ) аз истеъмол баромада, шакли ба воситаи «ме» 

сохташавандаи он (мехондам, мехондй) қоидаи умумӣ гардид. Ба ҷои 

феъли ѐридиҳандаи бувад истеъмолӣ аст ва мебошад муқаррар гардид.  

Дар ибтидои асри ХХ ҳамчун қоидаи умумӣ ба забони адабӣ 

дохил шуда, мустаҳкам гардидани шакли сифати феълии бо суффикси 

–гй сохташаванда як хусусияти характерноки забони адабӣ мебошад.  

Мисолҳо:  

 «Нохуни дасту пояш ҳамеша гирифтагй 

мебошад». 

  «Чизҳои мехўрдагй аз гандум, чав, арзаи ҳосил 

мешавад». (Тазҳиб ус-сибѐн).  

Ба забони адабӣ дохил шуда, расмӣ гардидани сифати 

феълии ба суффикси –гӣ сохташуда, инкишофи иборасозии сифати 

феълӣ ва масдарӣ низ ҳамчун як аломати аз ҳисоби воситаҳои 

ифодаи забони умумхалқӣ бой шудан ва аз ҷиҳати синтаксисӣ 

равону содда ва мукаммал шуда истодани забони адабӣ ба шумор 

меравад.  

Хусусиятҳои грамматикии забони адабии ибтидои асри ХХ 

гувоҳи он аст, ки ин марҳилаи инкишофи забони адабӣ бо вазъият 

ва тағироти умумии сифати худ ба забони адабии ҳозираи тоҷик 

наздикии бевосита дорад. Садриддин Айнӣ дар ин марҳила роли 

асосии умумиятдиҳанда ва ташкилкунандагиро бозидааст.  
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Азбаски забон ва тарзи баѐни С.Айнӣ дар «Тазҳиб-уссибѐн» 

хусусиятҳои асосии забони умумхалқии миллии тоҷикро барчаста 

инъикос мекунад, китоби мазкурро яке аз нахустин намунаҳои 

хаттии забони адабии ҳозираи тоҷик ва худи С.Айниро асосгузори 

он шуморидан мумкин аст.  

Адабиѐт: 
1. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. – 

Душанбе: Маориф, 1995. 

2. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд, 2006; 

3. Маъсумӣ Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. – Душанбе, 1966; 

4. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. – Душанбе: Дониш, 1988. 

 

Мавзӯъ:  Забони асарҳои Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ. 

Нақша: 

1. Адибони маорифпарвар ва хизматҳои онҳо дар инкишофи 

забони тоҷикӣ. 

2. Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ мавқеи ỹ дар инкишофи забони 

адабии тоҷик.  

3. Хусусиятҳои забонии  «Савонеъ-ул-масолик». 

                

Чуноне ки устод Айнӣ таъкид намудааст, «аз охирҳои ин аср 

(асри XIX) сар карда ҳаракати майлон ба забони омма – забони соддаи 

ҳамафаҳм ба майдон омад». Сарвару илҳомбахши ин мубориза 

Аҳмади Дониш буд. Дар атрофи Дониш як гурўҳ маорифпарварони 

асри XIX тоҷик ҷамъ омада буданд, ки яке аз онҳо Қорй Раҳматуллоҳи 

Возеҳ буд. Дар ин давр майлу кўшиши содда намудани забон на танҳо 

дар назм, балки дар наср ҳам хеле равшан ҳис карда мешуд. Намунаи 

барчастаи ин майлу кӯшиш дар рисолаи таърихии Аҳмади Дониш ва 

«Савонеҳ-ул-масолик»-и Возеҳ дида мешавад. Бинобар ин мо дар поѐн 

хусусиятҳои забонии «Савонеҳ-ул-масолик»-и Возеҳро мухтасар аз 

назар мегузаронем.  

Калимаҳои халқӣ-гуфтугўии аcар аз рўи маъно ва ифода ба 
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гурӯҳҳои исм ва феъл ҷудо мешаванд. Ба гурӯҳи исм калимаҳои 

зеринро мисол овардан мумкин аст: лунгӣ, кашида, кафш, 

шакар, биринҷ, моҳӣ, малах, каду, тарра ва ғайраҳо.  

Калимаҳои мазкур аз исмҳои конкрет иборат буда, ҳастии 

воқеиятро айнан ифода мекунанд ва дар асар ба маънои аслии худ 

омада, ба coдa ва фаҳмо шудани забони он таъсири муайяне 

расонидаанд.  

Дар «Савонеҳ-ул-масолик» миқдори муайяни феълҳоро дучор 

мешавем, ки хусусияти умумимстеъмолӣ дошта, дар асар ба маънои 

халқӣ кор фармуда шудаанд.  

Масалан,   феъли нарасидан.  

Ин феъл ба маънои баробар намудан кор фармуда шудааст: 

«Бар ободӣ ва бузургӣ ба Ботум ва тарбузи намерасад».  

Феълҳои рафтан, дидан, шикастан, берун шудан ва 

ғайраҳо низ ба маънои халқиашон кор фармуда шудаанд.  

Мисолҳо:  

 «Пунба аз ин ҷо ба вилоѐт, хусусан ба Шоҳруд 

меравад». 

  «Ва дигар он ки ман ҳам маснавиро бисѐр дидаам».  

 «Рўзи якшанбе аз дарвозаи Шоми Мадина берун 

шудем». 

 «Ва аксари мардум аз ин мамар шикаста ва 

мутафарриқ низ шудаанд».  

Калимаҳои арабии асар аз рўи характери истеъмолиашон ба ду 

гурўҳ ҷудо мешаванд:  

1. Калимаҳои арабие, ки ба нормаи луғавии забони адабӣ--

китобии замони нависанда дохил шуда буданд ва маънои луғавии 

онҳо танҳо ба аҳли савод дастрас мегардид: махруба- хароба, 
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ҷабол-кӯҳҳо, абвоб – дарҳо, васат – миѐна ва ғайра.  

2. Калимаҳои арабие, ки мафҳумҳои динӣ, мансабҳои давлатӣ, 

макон, машғулияти шахс ва монанди инҳоро ифода карда, характери 

умумиистеъмолӣ пайдо карда буданд: амлок-мулкҳо, фавт-

вафот кардан, байтуллоҳ-хонаи худо ва ғайра.  

Возеҳ дар асари худ калима ва терминҳои туркӣ-ўзбекиро 

истифода бурдааст, ки номҳои топонимикӣ-географии макону 

маҳалҳои аҳолинишин, номи дарѐ ва баҳр, номи мансабҳои гуногун ва 

предметҳои ҳаѐтиро ифода мекунанд.  

Мисолҳо: Қарокӯл, Қизиқработ, Карасу, Ҳакимбошӣ, 

Саксовул ва ғайраҳо.  

Дар нимаи дуюми асри XIX дар баробари навигариҳои аз тарафи 

Россия ҷоришуда истеъмоли баъзе калимаҳои русӣ дар забони 

мардуми маҳаллӣ ба расмият даромада буд. Дар ин давра калимаҳои 

русиро ҳатто дар забони адабӣ-китобӣ истифода мебрудагӣ шуданд, 

ки яке аз oнҳo Возеҳ мебошад. 

Калимаҳои русии аз тарафи Возеҳ истифодашуда ба қонуни 

фонетикии забони тоҷикӣ мувофиқ кунонида шудаанд: машина-

мошин, стул-устал, станция-истанса ва ғайра.  

Дар асари Возеҳ «Савонеҳ-ул-масолик» ба монанди (закон), 

кӯнсул (консул), солдот (солдат), тилиграф (телеграф), 

вогун (вагон), белат (билет), рубол (рубл) калимаҳои русӣ 

кор фармуда шудаанд.  

Возеҳ ҳам аз ҷамъбандии арабӣ, ки дар нимаи дуюми асри 

ХIХ дар наср хеле фаровон истифода мешуд, яку якбора даст 

кашида натавонистааст, вале нисбат ба ҷамъсозии арабӣ бештар 

истеъмол шудани суффиксҳои ҷамъсозии забони тоҷикӣ гувоҳи он 

аст, ки нависанда ба ҷамъсозии исмҳо бефарқ нигоҳ накардааст.  
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Дар «Савонеҳ-ул-масолик» қоидаи ҷамъбандӣ ба забони зинда 

хеле наздик аст. Суффиксҳои -ҳо, ва -он ҳам бо исмҳои шахс ва 

ҳам бо исмҳои ғайришахс баробар кор фармуда шудаанд: 

дарахтҳо, дарахтон, морҳо, мурғон, мударрисҳо, 

китобфурӯшҳо, беморон, ҳаммолон ва ғайра.  

Бисѐр калимаҳои ҷамъи арабӣ ба суффикси ҷамъсозии тоҷикӣ 

дубора ҷамъ сохта шудаанд.  

Чунончи:           уламо-уламоҳо, ҳаволй-ҳаволиҳо.  

Дар асари Возеҳ ду тарзи дар таркиби тасвири кор фармуда 

шудани артикли -е дида мешавад:  

а) артикли -е бо муайяншаванда меояд ва ба майянкунанда 

намегузорад, ки он тарзи анъанавии истеъмол аст.  

Мисол: руде бузург, муpғe машҳур. Ин тарзи кор 

фармуда шудани артикли - е нисбатан кам дида мешавад.  

б) артикли -е ба муайянкунанда мегузарад санги сафеде, 

марди кӯре.  

Возеҳ дар асари худ сермаъноии сифатҳоро ба эътибор 

мегирад. Масалан, калимаи тоза ба маънои нав кор фармуда 

шудааст: Марви тоза. 

3арфҳои боло ва пеш, ки дар забони гуфтугўй ба вазифаи 

сифат кор фармуда мешаванд, ба маънои хушсифат истифода 

шудаанд.  

Масалан: даре аз тиллои болои обдор, ҳуҷроти арбаа 

ва хамсаи пеши урусӣ.  

Нависанда барои ифодаи дараҷаи зиѐдии предметҳо дар пеши 

сифатҳои асли зарфҳои ниҳоят, зиѐда, бисѐр-ро меорад: 

ҳаммомоти зиѐда босафо, корвонсароҳои бисѐр бузург.  

Дар истиснои шумора Возеҳ асосан ба нормаи забони адабӣ 

такя мекунад. Дар баробари ин дар асари ў нумеративҳоеро дучор 
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мекунем, ки хоси забони гуфтугўй-халқӣ мебошанд. Масалан: 

ҳафт кафанвор хилъат, чор ангушт фосила.  

«Савонеҳ-ул-масолик» ба тариқи хотираи сафар то по аз 

тарафи худи муаллиф нақл карда мешавад. Бинобар ин 

нақлкунандаи асар шахси якум -ман мебошад, вале дар вақти баѐн 

ва тасвири ҳодисаю воқеаҳо ҷонишини шахси якуми танҳо 

истеъмол намеѐбад, ба ҷои он гоҳ-гоҳ калимаҳои фақир ва дой 

ҳамчун нақлкунанда қайд шудаанд ва дар ифодаи хоксорӣ ба 

маънии ҷонишини ман истифода шудаанд.  

Мисол: «Он шахси мўҳташам аз дой ба турки 

пурсид».  

Дар асари Возеҳ кам бошад ҳам, ҷонишини моѐн истеъмол 

шудааст.  

Дар забони зинда ҷонишинҳои энклитикии -атон, -ашон 

барин воситаҳои грамматикие мавҷуданд, ки ба замми маъноҳои 

дигар ба шахси дуюм ва сеюми танҳо ҳурмат ва эҳтромро ифода 

мекунанд. Возеҳ ин воситаи ифодаи иззату эҳтиромро низ 

истифода мебарад.  

Мисол: «Чун баъд аз фавти падари бузургворашон 

бисѐр мегиристанд, мардуми Мадина бисѐр маҳмум ва 

маҳзун мешуданд.  

Дар асари Возеҳ бо префиксҳои бар-, дар-, фар-, фур- 

ва суффикси -ид сохта шудани феъл мушоҳида мешавад.  

Мисолҳо: бардоштан, даромадан, фаромадан, 

расидан. Возеҳ як миқдор феълҳои таркибиеро, ки амалро бо 

маънои иловагиашон ифода карда, хоси забони гуфтугўӣ буданд, 

иетеъмол менамояд. Мисолҳо:  

«Баъд аз он ки масофате ҷорӣ шуда меравад, оби 
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мазкур ду ҳисса мегардад». «Ва даҳпора, ки ба қадри 

шаш пули Бухоро бошад, ҳар кас дода мегузарад».  

Возеҳ ба микдори кам бошад ҳам, сифати феълии бо 

суффикси -гй ва -й сохташударо кор мефармояд. Чунончи: 

нишастагӣ, хўрданӣ, бӯиданӣ.  

Яке аз омилҳои тадриҷан ташаккулѐбии зарфҳои забони 

тоҷикӣ ба забони зинда торафт наздик шудани забони адабӣ ба 

шумор меравад. Ин ҳолатро дар асари Возеҳ муоҳида мекунем. 

Возеҳ дар баробари зарфҳои забони адабӣ ба мисли поякӣ, 

ҷудо-ҷудо, дарун ба дарун, зиѐда, чоштгоҳ, чоштгоҳӣ 

зарфҳои хоси забони гуфтугӯиро истифода намудааст. Мисол:  

«Ба кирояи хотир поякӣ омадем».  

Возеҳ дар истеъмоли пешояндҳо асосан ба нормаи забони 

адабии замони худ такя карда бошад ҳам, дар асарҳои ў ҳодисаи 

бе пешоянд кор фармуда шудани таркибҳои пешоянддори 

синтаксисӣ ва аз таркиби пешояндҳои номии ҷумла афтида 

мондани пешояндҳои аслӣ дида мешавад, ки ин ҳодиса ба тарзи 

баѐн Возеҳ дар истеъмоли пешояндҳо асосан ба нормаи забони 

адабии замони худ такя карда бошад ҳам, дар асарҳои ў ҳодисаи 

бе пешоянд кор фармуда шудани таркибҳои пешоянддори 

синтаксисӣ ва аз таркиби пешояндҳои номии ҷумла афтида 

мондани пешояндҳои аслӣ дида мешавад, ки ин ҳодиса ба тарзи 

баѐни гуфтугўӣ наздик шудани тарзи баѐни нависандаро нишон 

медиҳад. Чунончи:  

1.Бе пешоянд кор фармуда шудани таркиби пешоянддори 

синтаксисӣ: «рўзи якшанбе савори коласка ба роҳи оҳан 

даромада, Бағдод рафтем».  

2.Аз таркиби пешоянди номии ҷумла афтида мондани 

пешоянди аслии ба: «Дар ривоѐт омада, ки ҳазрати амир-
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ул-муъминин... дар айѐми хилофати худ беруни шаҳри 

Куфа баромада буд».  

Барои ба забони гуфтугўӣ-халқӣ наздик намудани забони 

асарҳои худ саъю кӯшиш кардани Возеҳро дар мисоли истеъмоли 

ҳиссачаҳо боз ҳам равшантар мушоҳида мекунем. Ҳиссачаҳои дар 

асарҳои Возеҳ истифодашуда ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:  

1. Ҳиссачаҳои хоси забони адабӣ-китобӣ: ҳатто, низ.  

2. Ҳиссачаҳои хоси забони гуфтугўӣ: мана, ҳим, боз, мабодо.  

Мисол: «Имрўз ҳаво борон ва қадре сармо ҳам дошт».  

Сохти синтаксисии «Савонеҳ-ул-масолик», агар баъзе 

калимаҳои душворфаҳм ва кўҳнашударо истисно кунем, аз бисѐр 

ҷиҳатхо ба забони адабии ҳозираи тоҷик хеле наздик аст, зеро ки 

Возеҳ баъд аз Аҳмади Дониш аввалин шахсе буд, ки барои ба 

забони зинда наздик намудани забони асарҳои худ камар баста, дар 

ин соҳа муваффақиятҳои ба назар намоѐнро ба даст даровардааст.  

Аз хусусиятҳои фарқкунандаи синтаксиси забони асари Возеҳ 

масъалаҳои зеринро қайд кардан мумкин аст:  

1. Ибора. Ибора яке аз воҳидҳои синтаксисӣ аст. Вай дар баѐни 

фикр роли калон мебозад. Бинобар ин, нависандагон ба иборасозӣ 

ва истеъмоли он диққати махсус медиҳанд. Азбаски баьзе типҳои 

ибораҳо ҷумлаҳои пайравро иваз карда метавонанд, барои 

соддашавии сохти ҷумлаҳо ѐрӣ мерасонанд.  

Дар забони қисми  асосии «Савонеҳ-ул-масолик» серистеъмол 

будани ибораҳои масдарӣ мушоҳида мешавад. Ин факт аз наздик 

будани забони асари Возеҳ ба забони гуфтугўӣ ва бештарини 

ибораҳои масдарӣ дар асари Возеҳ ҷумлаҳои пайрави замонро иваз 

кардаанд, ки соддагии сохти синтаксисии он шаҳодат медиҳад.  

Мисолҳо:  

 «Дар вақти рафтан ба Маккаи муаззама ҳам аз ин ҷo 

убур намуда будем».  
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 «... ҳазрати имом Ризо... дар вақти ташриф овардан 

аз Мадина ба Тӯс дар ин ҷo омада, ба болои санги сиѐҳе 

қадам ниҳодаанд».  

2.Ҷумлаҳои содда. Дар «Савонеҳ-ул-масолик» ҷумлаҳои содда 

хуллас, тафсилӣ ва яктаркибаро дучор мекунем.  

Мисолҳо:  

 «Роҳ обод аст».  

 «Қалъа намудор гардид».  

 «Рӯде бузург аз васати шаҳр ҷapaѐн дорад».  

 «Хандидам ва гуфтам».  

З. Аъзоҳои ҷумла. Возеҳ дар асараш як миқдор хабарҳои 

суратнаѐфтаи номиро кор фармудааст, ки ба воситаи сифат ифода 

ѐфтаанд. Ин тарзи ифодаи хабар яке аз хусусиятҳои забони гуфтугўӣ 

мебошад.  

Мисол:   «Соруқ ҳам бисѐр обод ва хушмева». 

Возеҳ дар сухани тасвирии худ барои ифодаи ҳоли замон ба ҷои 

калимаҳои китобии доимо, ҳамеша таркиби ҳама вақт-ро истеъмол 

мекунад. Таркиби ҳама вақт дар забони гуфтугўӣ серистеъмол аст.  

Мисол:  

«Фаршҳои асвоқ (бозор) ва кўчаҳо ҳамагӣ аз санги 

мармар ва аробаҳои коласкаи оҳанӣ ҳама вақт дар шаб ва 

рўз ҷорӣ мебошад».  

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. – Самарқанд, 2006; 

2. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. – Душанбе: Дониш, 1988. 

3. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. – 

Душанбе: Маориф, 1995. 
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Мавзӯъ:  Забони асарҳои Аҳмади Дониш    

Нақша: 

1. Забон ва тарзи баѐни адабиѐти охири асри ХIХ ва 

ибтидои асри ХХ. 

2. Мавқеи калимаҳои гуфтугӯӣ-халқӣ дар асарҳои Аҳмади 

Дониш ва аҳамияти онҳо.  

3. Истифодаи калимаҳои туркӣ-ỹзбекӣ дар осори  Аҳмади 

Дониш ва сабабҳои иҷтимоӣ ва таърихии он.  

4. Иқтибоси калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ дар осори 

Аҳмади Дониш ва зарурати он.   

5. Хусусиятҳои грамматикии забони осори Аҳмади 

Дониш. 

6.  Хусусияти номуайянӣ дар байни забони адабии пешина 

ва ҳозираи тоҷик. 

Забони адабӣ ҳамчун шакли махсуси забони умумхалқӣ, 

маҳсули ҷараѐни дуру дарози тараққити ҷамъият бой мешавад, 

инкишоф меѐбад, суфтаву пухта мегардад. Аз рўи ҳамин қонуни 

тараққиѐт инкишофи таърихии забони адабии тоҷик - забони 

адабиѐти охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ-ро ба вуҷуд овард.  

Дар нимаи дуюми асри ХIХ маорифпарварон ба анъанаҳои 

пешқадами назму насри гузаштагони худ такя карда, барои ба халқ 

наздик кардани адабиѐт ва ба забони адабӣ дохил кардани 

калимаю ибораҳои халқӣ кўшише зоҳир намуданд. Як мисоли 

барҷастаи он фаъолияти эҷодии Аҳмади Дониш мебошад. Дар он 

замон ҳамаи одамони равшанфикр ва тараққипарвари Бухоро, 

шоирон ва нависандагони халқпарвар мисли Шоҳин, 

Абдулмаҷиди Зуфунун, Яҳѐхоҷа, Содиқхоҷаи Гулханӣ, 

Абдулкарими Офарин, Возеҳ, Дилкаш, Исо Махдум, 
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Музтариб, Мирзоҳаити Саҳбо, Симо, Мирзо Азими Сомӣ, 

Ҳайрат ва монанди инҳо дар атрофи Аҳмади Дониш гирд омада 

буданд ва ҳар кадом ба таври худ ғояҳои пешқадами  ўро  пайравӣ 

ва тарғиб менамуданд.  

Маорифпарварии асри ХIХ дар доираи нормаи чандинасраи 

забон ва услуб истода, барои соддаву демократӣ кунонидани он 

кўшиданд. Ин гуна кўшиш дар ҳамон шароиту муҳит дар таърихи 

инкишофи забони тоҷикӣ ташаббуси муҳимме буд.  

Аҳмади Дониш дар забон ва услуби адабӣ усули 

содданависиро пеш гирифта бошад ҳам, аз истеъмоли аз ҳад зиѐди 

калимаҳои арабӣ халосӣ надошт. Бинобар ин забони асарҳои илмӣ-

фалсафии ў хеле вазнин ва душворфаҳм мебошад. Забони ҳаҷв ва 

тасвири бадеии Аҳмади Дониш хеле равон ва содда аст. Бо вуҷуди 

ин, дар забони нисбат ба ҳамoн вақт як андоза равону содда 

шуморидашавандаи Дониш калима ва ибораҳои зиѐди арабӣ дучор 

мешаванд. Масалан, ашхоси касира, алассабеҳ, истимоъ, 

қаттоуттариқ, марҳум, муваззаф, суле, тафарруҷ, умур, 

фавокеҳ, явмулҳисоб ва ғайраҳо.  

Дар осори Аҳмади Дониш ба маънои анъанавии пешинаашон кор 

фармуда шудани як миқдор калимаҳо дида мешавад, чунончи: 

муроҷиат - бозгашт, назм-тартиб, инқилоб- ҳама гуна 

тағирот, касрат – бисѐр ва ғайра.  

Аҳмади Дониш калимаҳои бисѐрии забони гуфтугўии халқии 

мафҳумҳои предметиро айнан ифода мекунанд, кор мефармояд: 

шоҳкоса, чалак, гулдон, яхнӣ, таппонча, кат ва ғайра. 

Истеъмоли калимаҳои кашмакаш, давродавр, шаллоқ, сара, 

пуч чарх задан, баралло ва ибораҳои рехтаи халқӣ, монанди 

бебаргу наво, ходимй кардан, талху шър, обу озуқа, бар 
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ҷой хушк мондан, даст аз ҷон шустан , чаш дуздидан, 

кайф аз сар паридан, аз ҳавли ҷон ва амсоли инҳо тарзи баѐни 

нависандаро дар мавридҳои муайян хеле содда ва осонфаҳм мекунанд.  

Дар забони А.Дониш калимаҳои туркӣ-ӯзбекӣ низ кам нестанд. 

Дар давоми асрҳо калима ва терминҳои нав ба нави ба соҳаҳои 

гуногуни зиндагӣ (сиѐсат, маъмурият, иқтисодиѐт, маданият ва ҳаѐти 

оилавӣ) тааллуқдоштаи ӯзбекӣ, ки дар забони умумхалқии тоҷик ва 

шеваҳои ҷудогонаи он хеле зиѐд дида мешуданд, як қисмашон ба 

забони адабии тоҷик ва ба забони адабиѐти классикӣ пай дар пай 

даромадан гирифтанд.  

Дар асри XIX сар карда дар забони адабӣ нисбат ба давраҳои 

гузашта зиѐдтар кор фармуда шудани калима ва ибораҳои ўзбекиро 

мебинем, ки якчанд сабаби иҷтимоӣ ва таърихӣ дорад.  

1. Терминҳои ўзбекии пешина ва баъдтар пайдошудаи ба 

тартибот ва сохти давлатию ҷамъиятии ҳамавақта мувофиқ буда 

расмият ва умумияти куллӣ пайдо карданд.  

2. Баъзе калимаҳои тоҷикӣ ва арабӣ кўҳна шуда аз истеъмол 

мебаромаданд, аз ҷиҳати маъно тағир меѐфтанд ва ѐ тобишҳои 

махсуси маъноӣ пайдо мекарданд.  

З. Қисме аз калима ва ибораҳои ўзбекии дар таркиби луғавии 

забони гуфтугўии тоҷикӣ мавҷудбуда аз ҷиҳати маъно хусусияти 

умумиистеъмолӣ пайдо карда, ба тариқи синоним ба ҷои калимаҳои 

кўҳнашудаи тоҷикӣ ва ѐ барои аз нав ифода намудани тобишҳои 

ҷудогонаи маъно кор фармуда мешуданд.  

4. Муборизаи маорифпарварони асри XIX ба муқобили равияи 

адабии модалию тақлидӣ, мубориза барои содданависӣ унсурҳои нав 

ба нави забони ўзбекиро ба забони адабӣ дохил менамуд.  

Аҳмади Дониш калимаҳои ўзбекиро аз нуқтаи назари зарурати 

луғавӣ ва терминологии онҳо истеъмол мекунад. Масалан, истеъмоли 
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калимаҳои ӯрда, ясавул, қушбегӣ, тӯра, элчӣ, қишлоқ, 

юриш, қӯшун, қошуқ, қайроқ, улоқ, отемӣ, олуқ, солуқ, 

оқ кардан ва ғайраҳо ба ҳамин ҷиҳати масъала алоқаманд аст.  

Мисолҳо аз «Наводир-ул-вақоеъ»: 

«Қаровулон маро даст гирифтанд»,  

«Дигар билод ҳукми қария ва кишлоқ дорад»,  

«Ба ҳар кас як корди тилло ва чангчаю қошуқи симӣ ва се 

дастмоли сафед мусаллам намуданд».  

«амъе касир аз марду заифро медидам, ки ба ароба санг ва 

қайроқ мекашиданд ва ба денгиз мерехтанд», 

«Бояд ки оқи модарро ихтиѐр намоям»,  

«Таому отемӣ ба тороҷ рафта».  

Калимаҳои русӣ-байналхалқӣ дар забони Аҳмади Дониш ҳиссаи 

хурдеро ташкил медиҳанд. Дониш калимаҳои русиро қисман ҳангоми 

дар бораи сохт ва тартиби давлатдории Россия ва Фарангистон сухан 

рондан истеъмол менамояд, ки аз «губерния», «губернатор», 

«император» иборатанд. Калимаҳои ба техника ва соҳаҳои 

зиндагӣ дахлдор дар «Наводир-ул-вақоеъ» ниҳоят кам буда, аз 

телеграф, крават иборатанд.  

Аҳмади Дониш ҳамчун одами пешқадами замони худ барои 

омўхтани забони русӣ рағбат дошт ва калимаҳои ҷудогонаи онро 

ба истеъмол кардан мекӯшид. Масалан: «Ходим «сейчас» 

гуфта маро дар растаи Балшуй Марскуй овард».  

Хусусиятҳои грамматикии забони асарҳои Аҳмади 

Дониш 

Дар забони Аҳмади Дониш ба таври анъанавӣ-таърихӣ кор 

фармудани калимаҳо ва шаклҳои асосии грамматикии забони дарӣ 

равшан мушоҳида карда мешавад, ки он қоида ва шаклҳо дар 

давраҳои минбаъдаи инкишофи забони адабӣ оҳиста-оҳиста тағир 
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ѐфтанд ва бо сифату хусусиятҳои нав мукаммал гардиданд.  

Аҳмади Дониш категорияи ҷамъи исмҳоро асосан бо се роҳ 

ифода мекунад:  

а) ба воситаи суффиксҳои ҷамъсозии тоҷикӣ;  

б) бо роҳи ҷамъсозии арабӣ;  

в) ба воситаи исмҳои ҷомеъ.  

Исмҳои ҷомеъ дар истеъмоли Аҳмади Дониш ҳам монанди 

пешина ҳамчун ифодакунандаи мафҳумҳои ҷамъ меоянд ва аз ҳамин 

сабаб аксар феъл бо шумораи ҷамъ мувофиқат мекунад. Масалан: 

«Он гоҳ хабар оварданд ба ҷониби амир, ки лашкар 

бевафой карданд ва пушт доданд» .  

Дар забони Аҳмади Дониш қоидаи ҷамъсозӣ ба воситаи 

суффиксҳои тоҷикӣ (ҳо, он, ѐн, гон, вон) дар калимаҳои арабӣ баъзан 

ҷои ҷамъсозии арабиро мегирад. Монанди «аламҳо» (аълам). Ба ин 

восита баъзе шаклҳои ҷамъи арабиро ҳам ҷамъ сохтааст: 

«масоҷидҳо». Лекин ин маънии онро надорад, ки Дониш аз 

ҷамъсозии арабӣ тамоман даст кашида бошад.  

Қоидаи ҷамъсозии арабӣ, ки иборат аз ҷамъсозии солим (ба 

воситаи суффиксҳо) ва ҷамъи муқассар (бо роҳи тағироти флективӣ) 

мебошад, бо ҳамаи намудҳояш дучор мешавад.  

Чунончи:             иморат - имороти олия, 

                ривоѐт - охири ривоѐт,  

                ҳикоѐт - ҳикоѐти дигарон,  

                ҷиҳот - ҷиҳоти баҳр,  

                ашкол – пардаи ашкол   

                уюб-зоҳири сураташ аз уюб маро бошад, 

мутақаддимин ва мутааххирин ва ғайра.  

Дар масъалаи тарзи ифодаи категорияи номуайянӣ дар байни 
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забони адабии пешина ва ҳозираи тоҷик ду хусусияти фарқкунанда 

мавҷуд аст.  

Якум, дар забони адабиѐти классикӣ ҳамчун воситаи ифодаи 

номуайянӣ ва фардият истеъмол кардани ҳиссачаҳои «як» ва «ягон» 

характернок намебошад. Дар забони адабии ҳозира аз ибтидои асри 

ХХ сар карда вазифаи ин ҳиссачаҳо бо вазифаи суффикси -е як аст ва 

ҳар ду баробар истеъмол мешавад.  

Дуюм, дар забони адабиѐти классикӣ исми номуайян бо 

муайянкунандаи худ омада бошад ҳам, шакл ва тарзи ифода тағир 

намеѐбад, яъне суффикси -е ҳамеша бо исм меояд, ба муайянкунанда 

намегузорад.  

Чунончи,  аспе сафеди бузург, зане мохсимон 

хуршедлиқо, шеър кардан ва гуфтан хислати ҳамида ва 

санъате писанда аст.  

Дар забони Аҳмади Дониш кор фармуд шудани шакл ва тарзҳои 

шуморавии таърихӣ-анъанавӣ низ дида мешавад, ки онҳо баъд аз 

Дониш тағир ѐфтанд. Масалан, мо калимаҳои понсад ва дувистро 

мебинем, ки пеш ҳам ба ҳамин шакл кор фармуда мешуданд: 

«Ҳазору дувисту шаш нафарро нон медиҳад ва ҳазору 

понсаду панҷоҳу се нафарро як қассоб гўшт медиҳад».  

Калимаҳои шуморавии  

         «лак»  (100 000),  

         курур (500 000),   

         арб    (1000 000)         низ ба кор бурда шудаанд.  

Масалан: «Аз ибтидои олам як арбу наваду панч куруру 

панчоҳу ҳашт лаку чаҳор ҳазору Нўҳ   саду ҳаштоду Нўҳ    

сол то санаи мастура гузаштааст».  

Ҷонишинҳои шахсии ҷамъи моѐн – моҳо, шумоѐн – шумоҳо 
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дар забони Аҳмади Дониш кор фармуда намешавад. Ин ҷонишинҳо 

дар он давр ба нормаи грамматикӣ дохил намудаанд.  

Аҳмади Дониш ҷонишини номуайянии «фалон»-ро хеле 

бисѐр кор мефармояд.  

Масалан: «фалон дар муҳаббати фалон харобагузин 

ва гулханнишин шуд».  

Агар сухан ба таври конкрет ба ҷинси занона алоқадор бошад, 

Дониш калимаи фалонро дар шакли фалона кoр мефармояд.  

Масалан: «Модарон худ боис мешаванд, ки ҳон, 

фалона, бархез ва дар миѐни мо манишин, ки бешарм 

шавӣ ва дар канори фалона анбоз ва амсоли худ биѐсой».  

Дар забони Аҳмади Дониш шакли давомдори феъл танҳо бо 

ѐрии «гирифтан» сохта шудааст: «мўй кандан гирифт, 

чеҳраро харошидан гирифт ва ашк аз дида кашидан». 

Дар асарҳои Дониш шакли феълии сиғаи эҳтимолӣ типи омадагист 

ва шакли ифодаи сиғаи орзумандӣ-хоҳишмандии типи хонданӣ 

кам дида мешавад.  

Мисол: «маъракат гуштингирӣ будагист», «умри 

касифа диданй аст».  

Дар забони адабии пешина ба шакли ноқис, яъне ба шакли 

феъли ҳол, бе бандакҳои ам, и, аст, ом, ед, анд кор фармуда 

шудани феъли гузаштаи нақлӣ-хабарӣ (префикси) характернок 

буд. Ин тарзу қоидаро дар осори Дониш низ мебинем.  

Масалан: «Дигар фавоиди Қуръон ва сабаби забту 

ҳифзи онро надида ва аз касе нашунида».  

Дар асарҳои Аҳмади Дониш бисѐр ба кор бурда шудани шакли 

сохтаи феъли ҳозира-ояндаи типи «меафтад» гувоҳи он аст, ки 

нависанда барои ба забони умумхалқӣ наздик кардани забони 
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адабӣ хеле кӯшиш доштааст.  

Дар асарҳои Дониш шакли китобӣ-анъанавии феъли ҳикоягӣ-

хабарӣ, яъне ба ҷои аффикси ме- кор фармудани суффикси -и низ 

дида мешавад. Масалан: «Дар дафотир навиштандй ва ҳикоят 

кардандй». 

Дар аксарияти феълҳои сохта аффиксҳои дар- ва бар- пеш аз на ва 

ме гузошта мешаванд. Мисолҳо: «Сарпъш аз табақ барнадошт». 

«Садое барнаѐмад». «Соле як бор чонваре азимчусса дар ин гирдоб 

дармеомад». 

Дар забони Аҳмади Дониш сифати феълӣ бо суффикси –гӣ ва 

умуман ибораҳои сифати феълӣ хеле кам дучор мешаванд.  

Мисол: «Роҳи омадагӣ шарқӣ буд». «Мулки маврусии 

онҳо аз тарафи амир зулман ахз кардагӣ аст».  

Дар забони Дониш дида шудани ин шакли сифати феълӣ нишон 

медиҳад, ки нависанда ба тарзҳои ифодаи забони халқ эътибор дода, 

барои оммавӣ кардани онҳо кӯшиши муайяне доштааст.  

Хулоса, шаклҳо ва хусусиятҳои морфологии хоси забони 

адабиѐти классикӣ дар забони Аҳмади Дониш нисбат ба унсурҳои аз 

забони зиндаи халқ гирифташуда зиѐдтаранд. Дар бобати синтаксис 

ҳам як қaтop хусусиятҳои хоси забони адабии пешина пурра риоя 

карда шудаанд.  

Адабиѐт: 

1. Ғаффоров Р. Ҳошимов С. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. – Д.: 

Маориф, 1995. 

2. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. –  Самарқанд, 2006; 

3. Мухторов З.  Таърихи забони  тоҷикӣ. –  Душанбе: Ҳумо, 2003. – 

150 саҳ. 

4. Маъсумй Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш. –  Душанбе: Ирфон, 1966. 

5. «Наводир-ул-вакоеъ». Китоби I, II. –  Душанбе: Дониш, 1988. 
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Мавзӯъ: Забони адабии точик ва Садриддин Айнӣ  

Нақша: 

1. Садриддин Айнй дар бораи истифода аз забони зиндаи 

умумихалқй. 

2. Хизматҳои бузурги устод Айнй дар инкишофи забони адабии  

точик. 

3. Садриддин Айнй дар бораи нависанда дар инкишофи забон. 

  

Айнӣ нишон медиҳад, ки забони адабй бо асоси худ забони 

умумихалқй аст. Ў таъкид менамуд, ки калима ва ибораҳои рехта 

ва пухтаро аз забони халқ омўхта, онро ба асарҳо кор фармудан 

лозим аст.  

 Айни роли нависандагони пешқадам ва чавони истеъдоднокро 

дар инкишофи забони адабй эътироф намуда, онҳоро дар ин соҳа 

ба роҳи дуруст равона мекард.  

Айнй роҳҳои дурусти инкишофи забони адабиро нишон 

дода, бар зидди ақидаҳои вайрони онҳое, ки дар навиштаҳо тарзи 

гуфтори мардумро риоя карда навиштани мешуданд ва забони 

адабиро ҳамон гумон мекарданд, мубориза мебурд. Ў навиштааст: 

«... мақсад аз забонро ба халқ наздик карда оммафаҳм намудан ҳар 

чизеро, ки дар районҳои чудогона бо ҳар гуна талаффуз мегўянд  , 

дар адабиѐт кор фармудан нест. Дар он сурат забонро аз дилчаспи 

ва умумигй бароварда, барои ҳар район забони адабй сохтан 

даркор мешавад».  

Устод ба нависанда Пўлод Толис навишта буд, ки «дар 

забони зиндаи халқи точик чунин хазинаҳо ҳастанд, ки пур аз 

дурдонаҳои пурқимат мебошанд», « ... забони халқ анбори 

холинашавандаи моли хом аст». Вале ў боз қайд мекард, ки пеш аз 

он ки забони омма ҳуқуқи адабй шудан пайдо кунад, онро аз нав 

кор кардан ва тоза сохтан лозим аст.  

Баъд аз он ки Айнй бо осори асосгузори адабиѐти шъравй 

Максим Горкий шино шуд, аз вай тарзи ифодаи содда дар додани 

образҳо, ташбеҳҳо, дар баѐни характери қаҳрамонҳо бисѐр чизҳоро 

омўхт. Устод Айнй минбаъд дар асоси таълимоти Горкий амал 

намуда, нависандагон ва шоирони чaвoнpo аз вайрон кардани 

забони адабй бозмедонист. Ў таълим медод, ки шеваи ҳар маҳал аз 

забони адабй аз ҳар чиҳат каму беш фарқ дорад, бинобар ин 

ҳангоми эчоди асар  ўро  аз он ноҳамвориҳое, ки дар забони 

гуфтугўи мардум дида мешавад, мувофиқи қоидаҳои грамматикии 

забон тарошида, адабй гардонда, ба хонандагон пешкаш кардан 

лозим аст.  

Айнй мегъяд, ки қисми асосии таркиби луғавии забони адабй 

дар забони гуфтугўи халқй кор фармуда мешавад, вале як қисмати 



172 
 

калимаҳо, ки дар адабиѐти классикй дида мешаванд, ҳоло 

характери умумиистеъмолиро аз даст дода, дар баъзе лаҳчаҳои 

забони точикй нигоҳ дошта шудааст. Ин гуна калимаҳо ба забони 

асарҳои бадей роҳ ѐфта, характери умумиистеъмолй пайдо 

мекунанд. Вай менависад: «Аммо дар забони маҳаллй баъзе 

калимаҳо ҳастанд, ки классиконанд, бо вучуди дар як маҳал зинда 

будани ин гуна калимаҳо, онҳо ба дарачае классиконаанд, ки баъзе 

касони бехабар инҳоро забони қадами мурда пиндошта, ба архаизм 

медароранд».  

Устод Айнй калимаҳои гусел, поидан, офаридан, арбадаро, 

ки дар осори саромадони адабиѐт дида мешаванд, вале дар забони 

мардумони баъзе маҳалҳо мондааст, умумй кардани ин гуна 

калимаҳоро вазифаи нависандагон мешуморанд.  

Дар ин маврид баъзе таъкид мекунад, ки дар баъзе маҳалҳо 

баъзе калимаҳои хуби точикй ба шакли вайрон кор фармуда 

мешаванд. Вазифаи нависанда он гуна калимаҳоро рост ва дуруст 

карда кор фармудан аст. Чунончи, дар Бухоро, менависад Айнй, -

фарзанди аввалро «фарзанди нахустабин» мегўянд  . Вазифаи мо 

ин калимаро гирифта, ба шакли дурусташ «нахустин» кор 

фармудан аст.  

Садриддин Айнй дар бораи забон ва  

услуби асарҳои адабй 

Яке аз роҳҳое, ки Айнй ба ислоҳи забони адабй къшидааст ва 

фикри худро оид ба забон баѐн намудааст, қайдҳои ў дар вақти 

хондани дастнависҳо ва асарҳои чопшуда мебошад. Вай дар 

қайдҳои худ чиҳатҳои хуб ва камбудии забони асарҳои нависанда 

ва шоирони точикро нишон медиҳад. Устод Айнй ҳис мекард, ки 

забонро хуб надониста ба вучуд овардани асари бадеии барчаста 

имконнопазир аст. Вай фикру андешаҳояшро оид ба забони адабй 

ва роҳҳои истифодаи забони халқро ба нависандагон мефаҳмонад.  

Чунончи, «Нависанда аз забони халқ, -мегўяд Айнй, - чй гуна 

бояд истифода кунад? Ба фаҳми ман ва тачрибаи ман забони халқ 

анборҳои холинашавандаи моли хом аст. Вазифаи нависанда ин 

молҳои хомро ғундошта дар майнаи худ кор карда, боб ва дилкаш 

намуда, ба халқ додан аст. Дар он сурат халқ ин матои дилкашро 

бо таҳсин ва табрик қабул намуда, ба устоди забонаш ташаккур 

баѐн мекунад».  

Айнй ба гуфтаҳои асосгузори адабиѐти шъравй Горкий амал 

намуда, ба нависандаи чавон Пўлод Толис, ки дар ҳикояаш норма 

забони адабии точикро риоя нанамуда, онро бо шаклҳои 

морфологии лаҳча иваз карда буд, навишта аст: «... дар замони 

шъравй аҳвол тамоман дигар аст, дар ин замон мактабу маориф 

ранги умумият гирифта, таҳсили мачбурй чорй шудааст. Дар ин 

замон ҳеч дуруст нест, ки нависанда дар паи зинда кардан ба 
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матбуот даровардани забони вайрони бесаводон гардад. -Балки ў 

чунон нависад, ки мактабхонандагон маълумоти забони аз мактаб 

гирифтаашонро ба воситаи ягон асари адабй мустаҳкам кунанд, 

на вайрон».  

Устод Айнй монанди Горкий нишон медод, ки дар асарҳои 

адабй дар нутқи тасвирии худи нависанда калима ва шаклҳои 

вайрони он на бояд чой дошта бошанд. Вай истеъмоли луғатҳои 

маҳдуди лаҳчавй ва шаклҳои вайронашонро танҳо барои 

характеристикаи забони қаҳрамонҳо лозим медонист. Вай нишон 

медод, ки маънои адабй будани забон мувофиқи норма будани он 

ба забони адабиѐти бадей вобаста аст. Бинобар ин Айнй аз 

нависандагон талаб мекард, ки ба нормаҳои забони арабй риоя 

намуда, он калимаҳое, ки шаклан вайрон шудаанд, ба шакли 

дуруст оварда нависанд.  

Айнй аз он сабаб чунин талаб ба пеш мегузошт, ки забони 

асарҳои бадей бояд ҳамчун намунаи забони адабй ба оммаи 

хонандагон забон ѐд диҳад. Адабиѐт, ба қавли Айнй, зебоиро боз 

ҳам мукаммалтар намуда, суханонро мувофиқи нормаҳои забон 

дуруст сохта, ба забони гуфтугўй баргардонда медиҳад. Бо ин 

забони адабиѐт аҳамияти умумихалқй пайдо мекунад. 

Нависандагон намунаҳои нормаҳои забони адабиро ба вучуд 

меоранд ва аз асарҳои онҳо даҳҳо, садҳо ҳазор одамон забон ѐд 

мегиранд. Бинобар ин Айнй масъалаи масъулияти нависандаро ба 

миѐн мегузорад, ки вай сохтмони забони замонаш чавобгар аст. 

Айнй навишта буд: «Дар охир бояд инро қайд кард, ки маънии 

раҳбарй кардани забони адабй ба забони омма ин нест, ки 

нависанда чизҳои душворфаҳм навишта, аз хонандагон омўхтани 

забони худашро талаб кунад, балки маънии ин сухан он аст, ки 

нависанда ба дарачае содда ва оммафаҳм нависад, ки ҳар хонанда 

гуфтаҳои  ўро  равшан фаҳмад ва дар айни замон навиштаҳои ў 

мувофиқи қоидаи забон буда, дилчасп ва завқангез барояд».  

Адабиѐт: 

1. Истамова М. Таърихи забони адабии точик. Самарқанд – 2006; 

2. Рауфов Х. С. Айнй ва инкишофи лексикаи забони адабии точик. 

Душанбе,  1978; 

3. С. Айнй. Намунаи адабиѐти точик. Москва, 1986. 

4. Ҳалимов С. Садриддин Айнй ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони 

адабй. Душанбе 1976; 

5. А. Бухоризода. Саргузашти калимањо. Душанбе, 2005; 
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Мавзӯъ: Забони адабии тоҷик ва Садриддин Айнӣ    

Нақша: 

1. Садриддин Айнӣ ва матбуоти тоҷик дар солҳои 20-30. 

2.  Мавқеи матбуоти даврӣ дар ҳаѐти сиѐсӣ, адабӣ ва ҷамъиятии 

халқи тоҷик.  

3. Садриддин Айнӣ дар бораи истифода аз забони зиндаи 

умумихалқӣ. 

4. Хизматҳои бузурги устод Айнӣ дар инкишофи забони адабии  

тоҷик. 

Баъди Инқилоб дар баробари устувор гардидани мавқеи 

забони умумхалқӣ дар адабиѐт ва матбуот мубориза барои 

мукаммал гардонидан ва суфта кардани забони адабӣ хеле авч 

гирифта буд. Дар натичаи мустаҳкам шудани Ҳокимияти Шўравӣ, 

вусъат ѐфтани сохтмони сотсиалистӣ ва инқилоби маданӣ дар 

Тоҷикистон адабиѐт ва забони ягонаи миллии адабии тоҷик низ 

ташаккул меѐфт, тараққӣ мекард ва пеш мерафт.  

Пас аз Инқилоби Октябр барои инкишофи забони адабии 

тоҷик шароити басе мусоид фароҳам омад. Дар таърихи забони 

адабии тоҷик замони нав сар шуд. 3абони адабӣ бо суръати тез 

инкишоф ѐфта, дар байни оммаи меҳнаткашон васеъ паҳн шудан 

гирифт.  

Ҳолат ва манзараи забони адабии тоҷик дар охири асри ХIХ 

ва ибтидои асри ХХ давоми инкишофи ҳамон забони адабӣ 

мебошад, ки аз асрҳои IХ-Х шакли хаттӣ-китобӣ гирифта, осори 

зиѐде аз назму наср бо он навишта шуд. Ин забони адабӣ то 

Инқилоби Октябр мувофиқи воқеаҳои таьрихӣ каму беш тағир 

ѐфта, инкишофи таърихии дуру дарозеро аз сар гузаронд.  

3абони адабии тоҷик ҳамчун воситаи алоқаи ҳамаи аъзоѐни 

миллати нав таркибѐфтаистода дар тамоми фаъолияти одамон 

хизмат мекард. 3абони адабӣ дар замони шуравӣ барои ба ҷо 
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овардани вазифаи худаш ҳамчун воситаи алоқаи тамоми аъзоѐни 

ҷамъият бояд мафҳум ва дастраси ҳамаи халқи тоҷик мешуд.  

Аз рўзҳои аввалини пайдоиши матбуоти шўравии тоҷик 

равшанфикрони тоҷик ба анъанаҳои беҳтарини забони адабӣ такя 

намуда, забони гуфтугўии халқамонро дар матбуот истифода 

менамуданд. 3абони умумхалқӣ махсусан ба лексика ва тарзи баѐн, 

ифодаи соддаи худ ба забони адабии миллӣ роҳ ѐфтан гирифт.  

Дар солҳои 1925-1930 бисѐр китобҳои дарсӣ, илмӣ-оммавӣ, 

сиѐсӣ навишта мешуданд ва бештар тарҷума мегардиданд. Дар 

шароити конкретии ҷумҳурияти Тоҷикистон ба вуҷуд омадани 

алифбои хоси забони тоҷикӣ, имло, адабиѐти нав ба муайян кардан ва 

барқарор гардидани шакли нави нормаҳои забони адабӣ дар як вақт 

воқеъ гардид. Ин ҷараѐн тафовутҳои калони байни нормаи забони 

адабӣ ва забони гуфтугўиро кам-кам барҳам медод.  

Ба ҳамин тариқ нормаи нави забони адабии миллии тоҷик, хат ва 

имло аз имло ва нормаҳои забони адабии тоинқилобӣ бо он фарқ 

мекунад, ки он дар асоси хусусиятҳои беҳтарини забони адабиѐти 

классикӣ ва истифодаи васеи забони гуфтугўӣ ва унсурҳои забонҳои 

дигар, пеш аз ҳама, забони русӣ устувор ва барқарор гардид.  

Баъд аз барқарор гардидани ҳокимияти Шўравӣ дар Тоҷикистон 

роли матбуоти даврагӣ дар ҳаѐти сиѐсӣ, адабӣ ва ҷамъиятии халқи 

тоҷик хеле афзуда буд. Газета ва журналҳое, ки дар ин давра ба забони 

тоҷикӣ чоп шуда мебаромаданд, дастраси оммаи васеи халқи тоҷик 

мешуд. Махсусан, газетаи «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик», 

«Тоҷикистони сурх», журналҳои «Шўълаи инкилоб», 

«Роҳбари дониш» хеле машҳур шуда буданд.  

3абон ва услуби матбуоти даврагӣ дар солҳои 20 давоми 

бевоситаи анъанаҳои беҳтарини забони адабӣ-китобӣ буд, вале он дар 

асоси истифодаи боҷуръатонаи забони халқ, каму беш фаро 
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гирифтани баъзе лаҳчаҳои забони тоҷикӣ инкишоф мeѐфт ва суфта 

мегардид. Ин хусусият дар мақола, ҳикоя ва асарҳои адабӣ, илмӣ ва 

сиѐсӣ инъикос меѐфт.  

Дар солҳои 1920-1930 ҳануз нормаҳои ягонаи фонетикӣ, 

грамматикӣ, лексикӣ, орфографӣ ва орфоэпияи забони адабии 

тоҷик комилан муқаррар ва устувор нагардида буданд.  

Аҳли адаби тоҷик тафовути системаи овозӣ, лексикӣ ва 

грамматикии байни шеваю лаҳчаҳои тоҷикиро ҳис мекард. Вале он 

тафовутҳо дар забони тоҷикӣ роли ҳалкунанда намебозиданд, 

балки умумияти тоҷикиашон мавқеи асосӣ дошт. Дар давраи 

шӯравӣ омилҳои даркории ба ҳамдигар таъсир кардани лаҳчаҳои 

тоҷикӣ ба вуҷуд омада буд. Матбуот, усули идораи давлатӣ ба 

ҳамдигар наздик шудан ва омехташавии худи тоҷикони маҳалҳои 

гуногун, якҷоя таҳсил кардани онҳо, шунидани радио, мутолиаи 

асарҳои бадеӣ, мактаб ва ғайра омилҳои пурзуре буданд, ки аз ҳар 

ҷиҳат таъсир мерасониданд ва забони адабӣ ба ҳама ҷо роҳ ѐфта, 

воситаи алоқаи ҳама мегардид ва ба вуҷуд омадани забони адабии 

миллии тоҷикро метезонид. Ҷумҳурияти ҷавони Тоҷикистон дар 

соҳаи иқтисодиѐту маданият дорои комѐбиҳо мегардид, дар 

баробари ин дар фронти маданӣ ҳам гузаронидани табаддулотҳои 

инқилобӣ лозим шуд. Дар назди коркунони соҳаи илму маданият 

як силсила вазифаҳои таъғирнопазире истода буд, ки муҳимтарини 

онҳо иваз кардани алифбои арабӣ буд, ки он бисѐр хусусиятҳои 

овозии забони тоҷикиро ифода намекард ва барои тезтар саводнок 

шудани омма монеъ мешуд. Қабули алифбои нав масъалаи забони 

адабиро ба миѐн овард.  

Аз дигар сохтани алифбо ва ба забони адабии тоҷикӣ шакли 

оммафаҳм додани онро эҳтиѐҷи рўзафзуни оммаи васеи мардум талаб 

мекард. Аз солҳои 1926-28 сар карда дар саҳифаҳои газетаҳои «Овози 

тоҷик», «Бедории тоҷик», «Тоҷикистони сурх», «Правда 
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Востока», журнали «Раҳбари дониш», дар конфернсия, анҷуман 

ва маҷлисҳо дар атрофи алифбои нав, имло ва вобаста ба он дар 

атрофи забони адабии тоҷик баҳсу мунозираҳои зиѐде ба амал омада, 

фикру ақидаҳои гуногун баѐн шудаанд.  

Соли 1928 дар Тошкент оид ба қабули алифбои нави лотинии 

тоҷикӣ конференсия барпо гардид. Вакилони конференсия оид ба 

масъалаи забони адабӣ ба ин қарор омаданд, ки на он забоне, ки дар 

мадраса буд, қабул карда шавад, на он забоне, ки дар байни халқ аст, 

қабул карда шавад. Инчунин забони форсии эронӣ, ки қисми бисѐраш 

арабӣ аст, қабул карда нашавад. Фақат забоне, ки ҳоло дар газета ва 

матбуоти тоҷикӣ ҷорӣ шуда истодааст, қабул карда ба тариқи 

имконият содда ва оммафаҳм карда шавад.  

10-15уми феврали соли 1930 дар шаҳри Самарқанд маҷлиси 

илмии тоҷикони Ўзбекистон шуда мегузарад. Дар он масъалаҳои 

алифбои нав, имло ва забони адабии тоҷик муҳокима карда мешавад. 

Дар он маҷлис оид ба чӣ гуна шудани забони адабии тоҷик ақидаҳои 

гуногуне баѐн карда мешавад. Аксарияти ҷамъомадагон тарафдори 

забони ҳозираи адабии тоҷик шуда, ба миллатчиѐн ва забони 

«адабисозон» зарба мезананд ва мавҷудияти забони адабии тоҷикро 

таъкид ва ҳимоя мекунанд.  

Дар моҳи августи соли 1930 дар Душанбе анҷумани нахустини 

илмии Тоҷикистон барпо гардид ва забону услуби асарҳои устод Айнӣ 

«Одина», «Аҳмади девбанд» маъқул дониста шуд. Анҷуман қароре 

қабул карда буд, ки дар он гуфта шудааст: «Дар хусуси адабиѐти 

нафиса анҷуман лозим медонад, ки забони онҳо маҳдуд карда нашавад 

ва ба нависандагон имконият дода шавад, ки аз ҳар шева хоҳанд 

истифода намоянд». Ин қарор дар ҷараѐни инкишофи забони 

адабии тоҷик беасар намонд. Баъзе нависандагони маҳаллӣ ва 

ҷавонони навқалам, ки дар соҳаи забони адабӣ маълумот ва 

таҷрибаи кофӣ надоштанд, ҳар гуна суханҳо ва шаклҳои 

грамматикии шевагиро ба асарҳояшон дохил карданй мешудаанд.  

Бо вуҷуди баҳсу мунозираҳои зиѐд дар атрофи забони адабии 
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тоҷик то солҳои 1928-1930 каму беш нормаҳои фонетикӣ, лексикӣ 

ва грамматикӣ, услубии забони миллии тоҷик устувор ва муайян 

гардида, роҳҳои минбаъдаи инкишофи забони адабиѐти бадеӣ 

муайян шуд. Дар асарҳои С.Айнӣ забон, шева ва тарзи гуфтори 

гурӯҳҳои гуногуни тасвиршаванда инъикос меѐфтанд.  

Дар нимаи дуюми солҳои сиюм як гурўҳ боз бо баҳонаи 

наздик кардани забони адабӣ ба забони зинда дар атрофи забони 

адабии тоҷик дари мубоҳисаро кушоданд. Доир ба ин масъала дар 

саҳифаҳои газетаҳо фикру мулоҳизаҳои гуногун баѐн карда шуда 

буданд. Баъд дар соли 1939 таҳти унвони «Дар бораи баъзе 

масъалаҳои забони тоҷикӣ»  лоиҳае оид ба грамматикаи забони 

тоҷикӣ чоп шуда буд, ки дар он баъзе шаклҳои грамматикӣ ва 

конструксияҳои синтаксисӣ, ки дар забони адабӣ анъанаи дуру 

дароз ва мавқеи мустаҳкам доштанд, архаистӣ эълон карда шуда, 

баъзе шаклҳо ва конструкцияҳое, ки хусусияти лаҳҷагӣ доштанд, 

ҳамчун унсурҳои забони зинда барои дохил кардан ба забони 

адабӣ пешниҳод шуда буданд. Вале инкишофи минбаъдаи забони 

адабии тоҷик нодаркор будани ин кӯшишҳоро нишон дод.  

Дар ҳамаи давраи тараққиѐти забони тоҷикӣ Садриддин 

Айнӣ ҳамчун устоди кордон, шахси дилсӯзу ғамхори забон ва 

адабиѐти тоҷик ба фаъолият сар мекунад. Ў бо иштироки бевоситаи 

худ дар ҳаѐти инқилобии замони тараққидиҳандаи жанри 

публисистика ва услуби нави насри бадеии тоҷик мегардад. Вай 

ҳам анъанаи забони адабии пештара ва ҳам забони зиндаи 

умумхалқиро ба қадри имкон истифода мебарад. Айнӣ моҳияти 

худи мафҳуми забони адабии тоҷик ва қонуниятҳои муҳимми 

инкишофи таърихии онро фаҳмид, ба эҷодиѐт ва бо баромадҳои 

худ дар инкишофи он роли мухим бозид.  

Адабиѐт: 

1. Айнӣ  С. Намунаи адабиѐти тоҷик. –  Москва, 1986. 

2. Истамова М. Таърихи забони адабии тоҷик. –  Самарқанд, 2006; 

3. Рауфов Х. С. Айнӣ ва инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик. –  Душанбе,  

1978; 

4. Ҳалимов С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабӣ. 

–  Душанбе, 1976; 
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Мавзўъҳои машғулоти амалӣ аз фанни 

Таърихи забони тоҷикӣ 
 

1. Фонетикаи забони порсии миѐна  

2. Ҳиссахои номии нутқ дар забони порсии миѐна 

3. Хусусиятҳои синтаксисии забони порсии миѐна 

4. Таҳлили матнҳои катибаҳои давраи миѐна 

5. Дараҷаи тадқиқи забони  хоразмӣ 

6. Хусусияти лексикии забони асрҳои IX-X  

7. Хусусиятҳои морфологӣ ва синтаксисии забони 

дарӣ 

8. Хизматҳои Рўдакӣ  дар ташаккули забони адабии  

тоҷик 

9. Хусусияти лексикии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

10. Таҳлили  грамматикии «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ 

11. Таҳлили лингвистии  «Гулистон» 

12. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар 

13. Махсусияти ба худ хоси забони «Бадоеъ-ул 

вақоеъ»-и Восифӣ 

14. Таҳлили забони асарҳои Аҳмади Дониш 

15. Хизматҳои бузурги устод Айнй  дар инкишофи 

забони адабии тоҷик 

16. Садриддин Айнй ва забони халқӣ. 
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Мавзўъҳои машғулоти семинарӣ аз фанни 

Таърихи забони тоҷикӣ 
 

 

 

1. «Катибаи Ариярамна – табақи тилло». Таҳлили 

лексикй ва грамматикии чумлаҳои ин матн. 

2. Муҳокима  ва  таҳлили  матни «Хрестоматияи  

забони  паҳлавй»-и  А.  Каримов. 

3. Маълумот оиди «Корномаки Ардашери Бобакон». 

Таҳлили лексикй ва грамматикии ҷумлаҳои ин 

матн.  

4. Таҳлили лексикӣ ва грамматикии ҷумлаҳои дар 

достони «Дарахти Ассурик ва буз».  

5. Муҳокима ва таҳлили повести «Деваштич». 

6. Пайдоиши забони бохтарӣ     

7. Осори хаттии забони хоразмӣ.  

8. Муҳокима ва фикру мулоҳизаҳо дар атрофи  

китоби Қутбиддин Мухторӣ  «Хусусиятҳои 

луғавию услубии ашъори Рўдакӣ» 

9. Осори Рỹдакӣ ҳамчун сарчашмаи ташаккули 

забони адабии тоҷик. 

10. Шоҳнома»-и Фирдавсӣ  ва хусусиятҳои забонии 

он. 

11. Забони «Бўстон»-и Саъдии Шерозӣ. 

12. Хусусияти луғавии  «Гулистон»-и Саъдии 

Шерозӣ» 

13. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар. 

14. Забон ва услуби матбуоти даврй ва мавқеи он дар 

солҳои 20. 

15. Садриддин Айнӣ  ва забони адабии имрўзаи 

тоҷик 
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Тарзи ташкили корҳои мустақилонаи толибилмон 

ва мазмуни онҳо 
Сари вақт ва пухта ичро намудани корҳои мустақилона талаботи 

чиддист, ки дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти 

донишчў муайян мегардад. Устод аз сифати ичрои кори мустақилона 

фаҳмида метавонад, ки толиби илм вазифаи тавсияшударо ба кадом 

дарача аз худ кардааст. Дар чараѐни ичрои кори мустақилона ба 

инобат гирифтани шаклҳои зерини кор тавсия карда мешавад. 

-дар асоси китобҳои дарсй ва васоити таълимй боб ва мавзўъҳои 

фанро аз худ кардан; 

- дар асоси материалҳои иловагии пешниҳодшуда қисматҳои 

маърўзаро аз худ намудан; 

- аз рўи адабиѐти махсус дар болои қисмат ва мавзўоти фан кор 

кардан; 

- аз услуби таълиму тадриси фаъол ва проблемавй истифода 

бурдан; 

- ташкил намудани дарсҳои экскурсионй ба хонамузейҳои аибон; 

- сохтани картотекаҳо аз рўи адабиѐтҳои мавчуда.  

Яке аз талаботи муҳимтарини «Дастури миллии тайѐр кардани 

кадрҳо» дар баробари ташаккул ва такмили дониши назарию амалии 

мутахассисон, аз рўи тахассуси худ  инкишоф додани фаолияти 

мустақилонаи толибилмон, дониш ва малакаи онҳро тадриҷан такмил 

додан, оиди соҳаи худ вазъиятҳои муаммоиро дуруст ҳаллу фасл 

намудан, бобати падидаҳои гуногун қарор қабул карда тавонистан ва 

ҳукм баровардан, малакаи  таҳлили ҳолат ва ѐ ҳодиса, дар шароити 

имрўзаи бозоргонӣ ва тағъиротҳои замон бо тезӣ мусоидат намудан,  

ба ҳар як масъала ба таври эҷодӣ муносибат карда тавонистанро бояд 

шакл гиронд. Бо як сухан моҳияти асосии корҳои мустақилона ба 

фаолияти эҷодиву ташаккули шахсияти онҳо равона карда шудааст.  

Аз ҷониби дигар дар шароити тезии сурати тараққиѐт ва 

пешравии ҷамъияту замон тамоми маълумотҳо ва донишҳоро оиди ин 

ѐ он масъала дар ҷараѐни машғулотҳои дарс ва ѐ маърўза ба 

толибилмон расонидан аз имкон берун аст.  

Мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо собит мекунанад, ки донишҷў дар 

асоси мунтазам машғул шудан ва ба тарзи мустақилона фаолият 

кардан дониши амиқу чуқур мегирад. Дар асоси машғулотҳои 

мустақилона ва ѐ корҳои мустақилона дониши назарии донишҷў, 

малакаву маҳорат ва таҷрибаҳои ў  мустаҳкамтар, пурратар ва 

комилтар мегардад, қобилияти ба тарзи мустақилона кор бурдани ў 

ташаккул меѐбад.  

Бинобар ҳамин ба тарзи мустақил ва беиштироки муаллим 

омўхтани дарс дар шахси толибилм бояд такмил дода шавад. Дар ин 

ҷараѐн ҳам аз услубҳои замонавӣ ва нав ва ҳам аз тамоюлоти 

анъанавӣ-таърихӣ бояд андозаҳо бардошт. Аз ин лиҳоз яке аз 
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вазифаҳои муҳимтарин дар донишгоҳ ва дар ситемаи таълими олӣ ба 

роҳ мондани фаолияти мустақилонаи донишҷўѐн ва имкониятҳои 

заруриро барои онҳо фароҳам овардан аст. Инчунин ҷараѐни таълими 

имрўза тақозо менамояд, ки дар баробари омўхтани донишҷўѐн дар 

шахси онҳо худомўзиро низ такмил дод. Роҳҳои донишомўзиро ва 

заруратҳои табииву объективии омўхтани илму фанро нишон дод. Аз 

ин ҷиҳат дар маркази диққати ҳар як муаллими фан бояд ба донишҷў 

додани дастуруламалҳо, маслиҳатҳои услубӣ, раҳнамун кардани онҳо 

ба донишомўзӣ қарор гирад.  

Кори мустақилона кор ва ѐ лоиҳаи ба нақша гирифташудаест, ки 

дар асоси он донишҷў супоришоти кафедра (муаллим) -ро дар асоси 

донишу маҳорату малакаи худ, бе иштироки муаллим ҳаллу фасл 

менамояд ва дар асоси он хулосаҳои мантиқиву илмии хешро баѐн 

месозад.  

Вазифаҳои асосии кори мустақилона: 

 вусъат додани дониш ва амиқ гардондан онҳо; 

 ташккули фаъолияти эҷодии донишҷў; 

 фаро гирифтани услубҳои таълимгирӣ; 

 фаҳмиш ва тафаккури мантиқиро инкишоф додан. 

Мазмун ва ҳаҷми корҳои мустақилонаи толибилмон. 
Т Мавзўи корҳои мустақилона Супоришот муддати 

иҷро 

ҳаҷми 

кор 

1 Катибаҳои муҳимтарини давраи 

миѐна 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

1,2 

ҳафта 

6 

2  «Деваштич» ва аҳамияти он дар 

таърихи забони тоҷикӣ 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

2,3 

  ҳафта 

8 

3 Системаи фонетикӣ ва сохтори 

грамматикии забони бохтарй 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

3,4  

ҳафта 

8 

4 Таркиби луғавии забони адабии  

асрҳои IX-X ва ҷилоҳои 

семантикии он 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

5,6    

ҳафта 

10 

5 Хусусиятҳои луғавии ашъори  

Рӯдакӣ 

Конспект, мутолиа ва 

азхуд намудан 

7,8  ҳафта 8 

6  Таҳлили хусусиятҳои забонии 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

иҷрои вазифа 9,10  

ҳафта 

8 

7 «Қобуснома» ва хусусияти 

забонии он 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

11,12  

ҳафта 

8 

8 Хусусияти луғавии «Гулистон»-и 

Саъдии Шерозй 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

13,14  

ҳафта 

8 

9 Забони «Бадоеъ-ул вақоеъ»-и 

Восифӣ 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

14, 15  

ҳафта 

8 

10 Забони «Наводир-ул вақоеъ»-и 

Аҳмади Дониш 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

15,16  

ҳафта 

8 

11 Хизматҳои бузурги устод Айнӣ 

дар инкишофи забони адабии 

тоҷик 

Конспект намудан ва 

иҷрои вазифа 

17 ҳафта 10 

Ҷамъ: 90 соат  
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