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Муқаддима 

Забони форсӣ-тоҷикӣаз ҷумлаи забонҳои қадима буда, 

таърихи шаклгирӣ ва такмилёбии он аз асри VI-и пеш аз милод 

то имрӯз зиёда аз 2600 солро дар бар мегирад. Забони имрӯзаи 

форсӣ-тоҷикӣ бевосита давомдиҳандаи забони форсии қадима 

ва миёна (паҳлавӣ) ба ҳисоб меравад. Ташаккулу инкишофи он 

ба асрҳои IX-X рост меояд, ки дар ин аҳд бо номи форсии дарӣ 

маъруф буд ва бахусус дар замони давлатдории хонадони 

Сомониён ба авҷи инкишоф расидааст. Бояд гуфт, ки забони 

дарӣ дар он давра на фақат ба сифати забони муоширати байни 

мардум, балки чун забони адабиёти бадеӣ, илму маърифат ва 

асосан забони расмии давлати Сомониён истифода мешуд. 

Забеҳулло Сафо олими эроншинос дар китоби “Таърихи 

адабиёт дар Эрон”1 дар боби адабиёти дарбории давлати 

Сосониён сухан ронда чунин овардааст:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар инкишофу такомули ин забон хидмати нобиғаҳои 

бузурги тамаддуни гузаштаамон – Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, 

Ибн Сино, Хоразмӣ, Берунӣвадаҳҳо шоирону олимони дигар 

бағоят бузург аст. Маҳз осори бо забони форсии дарӣ офаридаи 

ин бузургони илму адаб боиси равнақ ва нуфузи оламгири ин 

забон гаштааст. Тадриҷан ба хоки Эрони имрӯза ҳам паҳн 

гардида, ҷои забони паҳлавии сониро, ки бо вуруди ислом дар 

илму маданият аз равнақ монда буд ишғол кард ва аз нав ба 

                                                           
1 Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон, Теҳрон, саҳ.157. 

“Ваҷҳи тасмияи ин забон ба дарӣ таъаллуқи он ба 

дарбори шоҳон аст. Зеро ин қоида аз қадим маълум будааст, 

ки забони мавриди такаллуми дарбору дастгоҳи давлатӣ ва 

марокизи подшоҳиро “дарӣ” мегуфтанд, яъне мансуб ба 

“дар” (дарбор, даргоҳ). Ҷуғрофидони араб Ал-Мақдисӣ дар 

“Аҳсан-ут-тақосим” ба таври равшантар баён карда, чунин 

мегӯяд: “ин забон дарӣ аст ва забонҳое аз қабили онро аз он 

ҷиҳат “дарӣ” гӯянд, ки номаҳои подшоҳ бад-он навишта 

мешавад ва аризаҳое, ки ба ӯ тақдим медоранд, ба он забон 

асту иштиқоқи он аз “дар” аст ва он маънӣ “бор” аст, ки аҳли 

бор – яъне, аҳли дарбору даргоҳи подшоҳ бад-он сухан 

мегӯянд”. 
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таври ҷудогонае шукуфон шуд. Аён мегардад, ки забони форсӣ 

ва тоҷикӣ таърихан ду забони аз ҳамдигар ҷудо набуда, балки ба 

асоси муштарак соҳибанд. Албатта ин забон дар давоми зиёда аз 

ҳазор сол дар як шакл марбут намонд: забони форсӣ аз ҷиҳати 

фонетикӣ, грамматикӣ, лексикӣ ва  семантикӣ як қатор 

дигаргуниҳоро аз сар гузаронид. Дар ин ҷараён шароити 

иҷтимоӣ-сиёсии давр, ҳамчунин таъсири забонҳои эронӣ ва 

ғайриэронии дар ин ҳудуд паҳншуда низ намоён буданд. 

Хусусан, то қарни ХV ин муштаракӣ бараъло ба назар мерасад 

 Бояд гуфт, ки тафовути лексикӣ, фонетикӣ, фразеологӣ, 

морфологӣ ва синтаксисӣ, ки имрӯз байни ин забонҳо ҷой 

доранд, пас аз парокандагии давлати темуриҳо (асри XVI) ва 

ҷудо шудани сарзамини Эрону Хуросон ва Мовароуннаҳр ба 

вуҷуд омад. Зеро баъди дар ҳудудҳои ҷудогона арзи вуҷуд 

кардани ин забонҳо бевосита, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва 

иҷтимоӣ низ бетаъсир намонд. Ба таркиби луғавии забони форсӣ 

дар натиҷаи робитаҳои тиҷоратӣ ва чун мустамлика мутеи 

давлатҳои Европа гаштани Эрон калима ва истилоҳҳои иқтибосӣ 

дохил шуданд, ки ин ҳолат ба забони тоҷикӣ ва дарӣ бегона буд. 

Баъдтар бошад вобаста ба ҷудоии сарзамин ва шароити 

мухталиф дар солҳои бистуми асри ХХ боиси баҳсу мунозираи 

шадид гашт.   

Аммо дар инкишофу таҷдиди забони адабии асри ХХ 

хидмати устод Садриддин Айнӣ хеле намоён буд ва забон дар ин 

даврон сайқал ёфта, ба ҳадду эътидол даромада, боиси хомӯшии 

баҳсу мунозираи баъзе олимони аз таърихи забон бехабар 

гардид, ки дар ин бора худи устод чунин қайд намудаанд: 

“Як гурӯҳ шахсон, ки ба забони тоҷикӣ дуруст ошно 

нестанд, забони тоҷикӣ аз форсӣ чӣ фарқ дорад? – гуфта 

мепурсанд, аммо касе, ки ба адабиёти кӯҳна ва нави форсӣ-

тоҷикӣ шиносоӣ дорад, ба хубӣ медонад, ки дар миёни онҳо 

фарқи асосӣ нест.”2 

Аммо бояд гуфт, ки гарчанд ин забонҳо аз як асосу поя 

реша гирифтаанд, имрӯз баъзе тафовут ва айниятҳои хосро дар 

худ таҷассум намудаанд, ки аҳли тадқиқро бефарқ намегузорад. 

                                                           
2 Айнӣ С. Куллиёт, ҷилди 11. Китоби дуюм. – Душанбе: Ирфон, 1964, саҳ.350. 
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Зеро тадқиқи забонҳои бо ҳамдигар хеш дар илми забоншиносӣ 

аҳамияти калони илмӣ ва таърихӣ дорад. 

Дар илми забоншиносии тоҷик роҷеъ ба омӯзиши 

муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ аз тарафи забоншиносон 

мақолаҳои илмӣ ва рисолаҳо ба майдон омадаанд.Аз ҷумла 

тадқиқотҳоиР.К.Джураев,Л.Н.Муравёва,Б.Я.Островский, 

С.Айнӣ, Б.Ниёзмуҳаммадов, А.З.Розенфелд, В.В.Виноградов, 

К.Г.Залеман, И.М.Оранский, С.И.Баевский, Ю.А.Рубинчик, 

Л.С.Пейсиков, М.А.Мамедов, А.Қуронбеков ва дигаронро 

метавон номбар намуд.3 

Ғайр аз ин тадқиқотҳои номбурда оҳиста-оҳиста фарҳангу 

луғатномаҳои ҷудогона аз ҷониби Д.Сиёқӣ, С.Нафисӣ, 

Муҳаммад Муин, Деҳхудо, М.Фозилов, Х.Маҷидов, А.Воҳидов 

ба вуҷуд омада, айният ва тафовути забонҳои хешро дар худ 

таҷассум намуданд.4 

Бояд гуфт, ки дар Эрон ҷамъоварии луғатномаҳои қадима 

ва тавсифи калимаву ибораҳо, ҳамчунин ба роҳ мондани нашри 

онҳо аз нимаи дуюми асри ХХ хеле ривоҷ ёфта буд. Саид 

Нафисӣ дар мақолаи “Фарҳангҳои форсӣ”-и худ номгӯи 188 

китоби луғатро оварда, таъкид мекунад, ки чунин луғатномаҳо 

                                                           
3 Джураев Р.К. Из истории времен и модальных значений глагольных фарм таджикского 

и персидского языков – Душанбе, 1962; Джураев Р.К. Классификации предлогов 
таджикского и персидского языков. – Баку, 1963; С.Айнӣ. Дар бораи муносибати 

забонҳои тоҷикию форсӣ. – УДТ, 1965. Маҷ. илмӣ,саҳ.297-311. Муравьёва Л.Н. Артикль 

в современных языках. АКД. – М., 1956; Островский Б.Я. К сравнительно-
морфологической модели персидского, дари и таджикского языков – VI Всесоюзная 

науч. Конференция по актуальный проблемам персидской филологии. Тбилиси, 1970, 

стр. 61-64; Розенфельд А.З. Таджикско-персидское языковые отношения (По материалам 
лексики) – Уч. Зап. Вост. Фа-ка, ЛГУ, 1961, вып.//12, стр 12-42; Оранский И.М. Иранские 

языки. – Москва, Изд-во вост. лит-ры, 1963; Ниёзмуҳаммедов Б. Баъзе масъалаҳои 

забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1969; Пейсиков Л.С. Лексикология 
современного персидского языка. – М., 1975.-206с. Баевский С.И. Ранняя персидская 

лексикография. – М.: Наука.1989. Мамедов М.А. Сравнительный анализ родственных 

языков. – Ташкент, Изд-во “Фан”,1984; Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии 
персидского языка. Изд. “Наука”, - Москва.1981;  Новая лексика персидского языка и 

пути ее пополнения. Иранские языкознание, - Москва, Наука.1985. Лексикография 

персидского языка. – М.: Наука.1990; Қуронбеков А. Форс тили лексикологияси. – 
Тошкент: 2009.-108 б. 
4 Сиёқӣ Д. Фарҳангҳои форсӣ ба форсӣ. – Т.:Оро.1375; Нафисӣ С. Фарҳангҳои форсӣ. – 

Луғатнома. Т., 1373; Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ.ҷ.II.,Теҳрон,1371; Фозилов М. 
Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Нашр.дав.Тоҷ,1963; 

Маҷидов Х. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик. – Душанбе:1982; Воҳидов А. 

Фарҳангнигории тоҷику форс. – Самарқанд, 2006.  
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зиёда аз 200 тоанд. Инчунин ӯ эҳтиёҷи зиёди луғати форсиро 

баён карда чунин овардааст: “... аллакай дар давраи ҳукмронии 

сулолаи Тоҳириён, Саффориён ва асосан Сомониён бо забони 

дарӣ адабиёти хеле бузург ба вуҷуд омада, оҳиста-оҳиста ба 

қисми ғарбӣ ва ҷанубии Эрон паҳн шуд, ки барои омӯзиши ин 

забон эҳтиёҷ ба луғатномаҳо боз ҳам дучанд афзуд.”5Албатта 

ин забон дар давоми зиёда аз ҳазор сол дар як шакл марбут 

намонд: забони форсӣ аз ҷиҳати фонетикӣ, грамматикӣ, лексикӣ 

ва  семантикӣ як қатор дигаргуниҳоро аз сар гузаронид. Дар ин 

ҷараён шароити иҷтимоӣ-сиёсии давр, ҳамчунин таъсири 

забонҳои эронӣ ва ғайриэронии дар ин ҳудуд паҳншуда низ 

намоён буданд. 

Курсилексикологияизабони форсӣ ва мақсаду вазифаи 

асосии фанни лексикология, омӯзиши зинаҳои шаклёбӣ ва 

ривоҷёбии таркиби луғавии забони форсӣ, дар атрофи мавзӯи 

фразеология ва лексикографияи он баҳс намудан аст. 

Дар индастури таълимӣ ифодакунии талаффузи калимаҳои 

форсӣ бо системаи овознависии (транскрипсия) зерин ифода 

шудааст: 

 

H h ه Š š ش Aa(дароз) آ 

T t ة S S ص B b ب 

Y y ي Z z ض P p پ 

Ầä ي T t ط Tt ت 

 ث S s ظ Z z ء ,

A a   َ  ج J j ع , 

E e   َ  γ غ Č č چ 

O o   َ  F f ف H h ح 

U u و γ ق X x خ 

I i ي K k ک D d د 

A n   َ  G g گ Đ ð ذ 

O n   َ  Ll ل R r ر 

                                                           
5Нафисӣ С. Фарҳангҳои форсӣ. – Луғатнома. Т.,1373. 
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ташдид   َ  M m م Z z ز 

  N n ن Žž ژ 

  W w و S s س 

 
 

Калима ва ибораҳои такягоҳ: калима,лексема, фонема, 

морфема,сохтани калима, фразеология, семасиология, 

этималогия, лексикологияи таърихӣ, сотсиолингвистика. 

 

Калима 

Дарзабони форсӣ шаклҳои калимаи содда ( بسيط واژه ), 

калимаи сохта (مشتق), калимаи мураккаб (مركب) ва ибора 

 мавҷуд буданд.Агар  калима аз як морфемаиборат бошад(عبارت)

калимаи содда меноманд.Масалан: دل–дил, گل–гул, درس –дарс, 

 .китоб– كتاب

Агар калимабо воситаи ягонпасванд ва ё пешванд сохта 

шавад, калимаҳои сохта (مشتق) номида мешавад. Масалан: آموزش–
омӯхтан, رنگين– рангин, همفکرى– ҳамфикрӣ, سترناد  – нодурустваба 

монанди инҳо. 

Агаркалимаҳо аз ду ва ё зиёда калимаҳои содда сохта 

шавад,  калимаҳои мураккаб (مركب) ном дорад. Масалан: گالب–

гулоб, زبان شيرين – ширинзабон, خردنامه – хираднома, خوشگل– 

хушрӯй, зебо. 

Ду ва ё зиёда калимаҳои мустақил, ки яке ба дигаре ба 

воситаҳои грамматикӣ тобеъ шуда, як мафҳуми мураккабро 

ифода мекунад, ибора (عبارت) номида мешавад. Масалан: گرگ 
ديده باران  – гурги борондида,  رسيدن جان به – ба ҷон расидан... 

Дарзабоншиносӣ барои муайяннамудани мавқеъ ва ҷои 

калимаҳоякчандтаърифҳомавҷуд, ки муҳимтарини онҳоро 

метавон номбар намуд: мафҳуми умумиро ифода мекунад, задаи 

ягона дорад, соҳиби маънои луғавӣ аст, ба ин ё он ҳиссаи нутқ 

тааллуқ дорад, вобастагии маъною шакл ва вазифаи муайяни 

синтаксисӣ дорад ва ғайра.   

Мақсад ва вазифаи фанни 
лексикологияи забони форсӣ
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Дар забони форсӣ баъзан сохта шудани калимаҳо ба 

таърифҳои болоӣ мувофиқат намекунад. Азбаски забони форсӣ 

забони аналитикист, компонентҳои феълҳои сохта ва мураккаб 

алоҳида-алоҳида навишта мешаванд. Масалан:  خواندن درس  - дарс 

хондан, دادن آب  - об додан. 

Бояд гуфт, дар калимаҳои мураккаби лексикализатсияшуда 

ҳам ягонагии таркибӣ дида намешавад. Масалан: جمهور رئيس - 

раисҷумҳур (президент), آهن راه  - роҳи оҳан. Ин калимаҳо дар 

шакли ҷамъ чун ибора намудор мешаванд: جمهورى رئيس   روساى  - 
 جمهورى

Муайян намудани мавқеи калима дар забони форсӣ 

тадқиқоти алоҳидаро талаб менамояд. 

“Калима он воҳиди муҳими забон буда, ҳақиқати реалӣ, 

ҳаёти психикии инсонро инъикос мекунад, ки он аз тарафи 

колективи одамон як хел фаҳмида мешавад ва онҳо аз ҷиҳати 

баромади таърихӣ ба ҳамдигар алоқаманд ва ба як забон сухан 

меронанд”.   

 

Мавзӯи омӯзиши лексикология 
Лексикологияаз калимаи юнонӣ гирифта шуда, “lexis” – 

“калима” ва “logos” – таълимот аст, яъне таълимот дар бораи 

калима, омӯзиши таркиби луғавии он аст. Дар забони форсӣ ин 

фанро شناسى واژه  (vāzešenōsi) вожашиносӣ, омӯзиши калима 

мегӯянд. 

Мавзӯи омӯзиши лексикология асосан таҳлил ва тадқиқи 

хусусияти лексикии калима ва ё сохти дигаргуншавии шакл ва 

маъноион аст. 

Дар қисми лексика мафҳум ва маънои калима, муносибати 

он ба калимаҳои дигар, маншаъ, корбасту моҳият ва табиати он 

омӯхта мешавад. 

Дар системаи забон калимаҳо ба тарзи васеъ – бо воситаи 

овозҳо,  ифодаи онҳо дар навишт, таркиб, алоқаи онҳо бо 

калимаҳои дигар, вобаста ба ҳаёти иҷтимоӣ, маданият, табиат ва 

зеҳну шуури миллати муайяномӯхта мешавад. 

Ҳаминро бояд ба эътиборгирифт, кидар системаи лексика 

ва забон бисёрмасъалаҳобайни ҳамдигар вобастагӣ доранд ва 

дар байни онҳо ҳудуди муайян гузошта намешавад. Чунончи дар 

забони форсӣ калимаиخواندن (хондан)-ро гирем: дар қисми 
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лексика хусусияти маъноӣ ва дигаргуншавии таркиби маъноии 

он омӯхта шавад, дар морфология дигаргуншавии шаклӣ ва дар 

синтаксис роҳҳои вобастагӣ ва пайвастшавии он бо калимаҳои 

дигар омӯхта мешавад. 

Мақсад аз омӯхтани лексика дар ҷараёни таърих муайян 

намудани қонунҳоитаркиби луғавии забони форсӣ, тамоилҳои 

ривоҷёбии ҳолати ҳозира ва ояндаи онро муайян намудан аст. 

Ҳамчунин имкониятҳои ривоҷёбии дохилӣ ва алоқаи он бо 

забонҳои дигар, таъсири забонҳои хеш ва ғайр омӯхта мешавад. 

Муносибати забони адабиро бо дигар шеваву лаҳҷаҳо нишон 

медиҳад. Гурӯҳи алоҳидаи лексикологияро фразеология ташкил 

медиҳад. Ибораҳои рехта, ки аксар маънои маҷозӣ дошта, 

маънои умумии онҳо аз маънои калимаҳои таркиби онҳо 

барнамеоянд ва аз ҷиҳати ифодаи мафҳум бештар ба калимаҳо 

баробаранд, мавриди омӯзиши ин фасл қарор мегиранд. 

Бинобар ин дар фанни лексикологиятаркиби маъноии 

калимаҳо ва мавқеи онҳо дар қисми лексика, баромад, 

дигаргуншавиимаъно, корбаст, хусусиятҳои услубӣ-

экспрессивӣ, ба вуҷуд омадани калимаҳои нав ва мавзӯъҳои ба 

ҳамин монанд омӯхта мешавад. 

 

Муносибати лексикология бо фанҳои дигари 

забоншиносӣ 

Калима баробари маводи асосии лексикология будан, боз 

объекти таҳлили қисмҳои дигари забоншиносист. Аз ин сабаб 

ҳам лексикология бо дигар фанҳои забоншиносӣ бевосита 

алоқаманд аст.  

Азбаскисистемаи забон ва омӯзиши қисмҳои таркибии он 

дар асоси қисматҳои ҷудогона омӯхта мешавад, дар системаи 

забон чунин зинаҳоро дидан мумкин аст: қисми фонология 

(вазифаи асосӣ фонема); қисми лексикӣ (қисми асосӣ – лексема); 

фразеология (қисми асосӣ – фразема); зинаи морфемӣ (қисми 

асосӣ – морфема); калима (вазифаи асосӣ – модели калимасозӣ); 

морфология (қисми асосӣ – шаклёбии калимаҳо); синтаксис 

(қисми асосӣ – ҷумла).  

Ба ғайр аз ин истифодаи мақсадҳои амалии забон дар 

курсҳои алоҳидаи услубшиносӣ, орфоэпия, графика, қоидаҳои 

имло, луғатшиносӣ омӯхта мешавад.Қисмҳои мазкур мақсади 
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таърифи системаи забон ва структураи онро надорад, балки 

забонро дуруст ба роҳ мондан, ахбор ҷамъ намудан, нигоҳ 

доштан ва аз имкониятҳои забон истифода намуда, онро ба 

дигарон расонида тавонистан, забонро чун воситаи тасвири 

бадеӣ омӯхтан ва ба чи гуна хусусиятҳо молик будани онро 

нишон додан ва ҳамчунин ривоҷёбии забон ва ҷавоб додани 

қонуниятҳои он ба талаби давру замонро тадқиқ менамояд.  

Фанни лексикология вақте ки дигаргуншавии забонро дар 

гузашти замон, пайдоиши калимаҳои нав, аз байн рафтани як 

қисми калимаҳои таркиби забон, дигаргуншавии маъно ва дар 

соҳаҳои гуногун истеъмол шудани калимаҳоро меомӯзад, 

бевосита ба дигар фанҳо дар якҷоягӣ кор мебарад. 

Дар лексикология баромади калимаҳоро фанни 

“этимология” меомӯзад. Этимология (юн. etymon – ҳақиқат + 

logos – мафҳум, илм) қисми забоншиносӣ, ки пайдоиш ва 

таърихи калимаю морфемаҳоро меомӯзад. Этимология ду хел 

мешавад: этимологияи илмӣ ва этимологияи халқӣ. 

Этимологияи илмӣ таърихи пайдоиши калимаю морфемаҳои 

забонро ба тарзи илмӣ муайян мекунад. Этимологияи халқӣ 

таърих ва пайдоиши калимаю морфемаҳои ҷудогонаро ба таври 

эҳтимол, дар асоси тахмин, монандии зоҳирии калима бо 

калимаи дигар муайян мекунад, ки ин ба нодурустфаҳмӣ оварда 

мерасонад. 

Дар ҷараёни таърихӣ дигаргуншавии калимаҳо ва 

тараққиёти онҳоро “лексикологияи таърихӣ” меомӯзад. Таркиби 

луғавии забонро аз ҷиҳати таърихӣ “таҳлили диахронӣ” ва 

омӯзиши ҳолати имрӯзаи забонро “таҳлили синхронӣ” меомӯзад. 

Ба лексикология боз як соҳаи махсуси омӯзиши лексика 

дохил мешавад, ки онро семасиология (калимаи юнонии 

semasia – ифода, ишора ва logos – илм, таълимот) меноманд. 

Семасиология мазмуну маънои калима, ибора ва тағйири 

маъноии онҳоро меомӯзад. 

Ривоҷёбии таркиби луғавии забон ба имкониятҳои дохила 

ва омилҳои сиёсиву иҷтимоии беруна вобаста 

аст.Дигаргуншавиимаъноикалима, омилҳои асосии ба вуҷуд 

омадани калимаҳои навро фанни “лингвистика” меомӯзад. 

Фанни “сотсиолингвистика” бошад, вазифаи забонро дар 
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шароити ҷамъиятӣ ва аз таъсири беруна дигаргун шудани 

калимаҳоро меомӯзад.  

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки “лексикологияи 

забонифорсӣ” ривоҷёбии таркиби луғавии забонро аз давраи 

пайдоиш то имрӯз, ҳамчунин таъсири ҷараёнҳои гуногунро 

меомӯзад. Ва ин ҷараён асосан ба воситаи фанҳои дигари 

забоншиносӣ ба амал оварда мешавад. 

 

Савол ва супоришот: 
1. Нишонаҳои грамматикӣ ва маъноии калимаҳои 

мустақил. 

2. Навъҳои калимаҳоро номбар кунед? 

3. Мақсади омӯхтани лексикологияи забони форсӣ? 

4. Муносибати лексикология бо фанҳои дигари 

забоншиносӣ? 

5. Тафовути этимология ва лексикологияи таърихиро дар 

чӣ мебинед? 

6. Номи деҳаатонро аз ҷиҳати этимологӣ шарҳ диҳед. 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: нишонаҳоисемантикӣ, 

гурӯҳи лексикӣ-семантикӣ (ГЛС), таҳлиликомпонентӣ,интеграл 

сема, деференсал сема, моносемия, полисемия, маънои аслӣ, 

маънои маҷозӣ, метонимия, синекдоха, омоним, омоформа, 

омофон, синоним, антоним, пароним. 

 

Таснифи гурӯҳҳои лексикӣ-семантикӣ 

Дар системаи лексикии ҳар як забон калимаҳо аз ҷиҳати 

ифодаи маъно,  баромад ва аз нуқтаи назари корбарӣ ба гурӯҳҳо 

ҷудо карда мешавад. Ҳамаи қабатҳои лексикиро ба назар 

гирифта, муфассал тасниф намудан аз имкон берун аст. Дар 

боби лексикология таснифи аз ҳама муҳим – ин таснифи 

калимаҳо аз рӯйи хусусиятҳои семантикӣ аст. Калимаҳо аз рӯйи 

наздикии маъноии худ ба “гурӯҳҳои лексикӣ-семантикӣ” ҷудо 

мешавад. Масалан: گفتن (goftan), کردنصحبت (sohbat kardan), حرف 
کردن نجوا ,(harf zadan) زدن  (najvā kardan), غريدن (γoridan) – 

вобастагии маъноии феълҳои зерин – ГЛС-и “гуфтан”-ро ташкил 

мекунад. Ёки شيرن (širin), تلخ (talx), دار مزه  (mazzedār), ترش (torš), 

 ГЛС-и ифодакунандаи “таъм, мазза”-ро ташкил (šur) شور

мекунад.  

Ғайр аз ин калимаҳо аз ҷиҳати баромад ба калимаҳои 

аслии форсӣ ва калимаҳои иқтибосӣ ҷудо мешавад. Калимаҳои 

иқтибосӣ вобаста ба давру замон дигаргун мешаванд.  

Навъи дигари таснифи калимаҳо вобаста ба истеъмоли 

онҳо ба лексикаи серистеъмол ва камистеъмол аст. Бо гузашти 

замон истеъмоли баъзе калимаҳо маҳдуд мешавад. Масалан: дар 

забони ҳозираи форсӣ مكتب (maktab), محصل (mohassel)-донишҷӯ, 

 ва калимаҳои монанди ин кам (moallem) معلم ,(toleb) طالب

истеъмол мешаванд. Ба ҷои онҳо калимаҳои مدرسه (madrase), 

اموز دانش ,(dānešju) دانشجو  (dānešāmuz), آموزگار (āmuzgār) 

серистеъмоланд. 

 

Таркиби маъноии калима 

Таснифи калимаҳо аз ҷиҳати 
шакл ва маъно
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   Якеазвазифаҳоиасосиилексикалогия – маънои луғавӣ ва 

корбасти калимаро тадқиқ намудан аст. Маънои луғавӣ ва 

корбасти калима аз ҷумлаи масъалаҳои омӯзиши фанни 

семасиология ва ономасиология мебошад.  

Семасиология мазмуну маънои калимаҳо, ибораҳо ва 

тағйири маъноии онҳоро меомӯзад. Калима қисми асосии 

системаи забон буда, омӯзиши маънои он муаммои асосии 

семасиология аст.  

Ономасиология (юнонӣ, onoma – ном, nominatsiya – 

(вобаста ба ном) назарияи номгузорӣ буда, калимаҳоро ба 

сифати номи махсус, яъне  корбарии  онҳоро меомӯзад. 

  Асосан дар қисми калимасозии лексикӣ-семантикӣ 

калима аз ҷиҳати таркиби маъноӣ, сермаъногӣ (полисемия) ва 

корбаст омӯхта мешавад.  

 

Қисмҳои семантикии маънои калима 

Яке аз қисмҳои семасиология, ки нишонаи наздикии 

маъноии калимаҳоро ташкил мекунад – “сема” буда, аз калимаи 

юнонӣ (“sema”-аломат) гирифта шудааст, ки аломат ва 

нишонаҳои ҷудогона дорад. 

Масалан: سيب (sib) – себ, انار (anār) – анор , موز (mouz) – 

банан ва ғайраҳо. Аломати умумии ин калимаҳо “дарахт” буда, 

онро “архисема” ёки “интеграл сема” меноманд. Аммо ҳар як 

калимаи овардашуда аломати ба худ хосро доранд. Аз ҷумла: себ 

– меваест доирашакл, хушбӯй, ширин ёки нордон; анор – 

меваест ширину нордон ва донаҳои сурху гулоби дорад, дар 

дохили пӯсти сурх; банан – меваест шаклан дароз, мулоим ва 

ширин аст. Ин маъноҳои зикршуда, маънои ҷудогона ва 

нишонаи хоси преметҳо буда, маънои  “дифференсиалӣ” ном 

дорад.  

 

Структураи семантикии калимаҳо 

Таркибҳои луғавӣ вобаста ба сохти маъноии худ ба 

калимаҳои якмаънова сермаъно ҷудо мешавад. 

Калимаҳои якмаъно (моносемия), асосан соҳиби маънои 

ягона мебошанд. Масалан:درخت(deraxt) – дарахт, باغ(boγ) –боғ, 

 хуб  ва – (xub) خوب ,сурх – (sorx)سرخ,хӯрдан– (xordan)خوردن

монанди ҳамин. 
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Калимаҳои сермаъно (полисемия) соҳиби ду ва ё 

зиёдамаънои луғавианд. Масалан: چهره (čehre) –1.чеҳра; 

2.рӯй;3.сурат;4.шахс;5.ҳолат. 

جنگ سياسى چهره –Ҳолати сиёсӣ дар вақти ҷанг  - ин ҷо 

калимаи “чеҳра” “ҳолат”-ро ифода кардааст. 

Ба таври дигар баён кунем,калимаҳои сермаъно бо як 

калима воқеаву ҳодисаҳои гуногунро ифода мекунанд. 

Калимаҳои сермаъно(полисимия) азомонимҳо бо 

вобастагии маъноии худ фарқ мекунанд, чунки омонимҳо 

вобастагии маъноӣ надоранд. 

Дар вақти корбасти калимаҳои сермаъно танҳо як маънои 

онҳо назаррас мегардад, ки ин ҳолатро варианти лексикӣ-

семантикӣ (ВЛС) меноманд. Масалан: калимаи “дил” сермаъно 

буда, تپيد مى و دل  (dele u mitapid) – дили ӯ метапид, کند مى ردد دلم  

(delam dard mikonad) – дилам дард мекунад, کرد ىم نفرين لد در  (dar 

dil nafrin mikard) – дар дил нафрин мекард. 

 

Кӯчидани маънои калима 

Дар натиҷаи кӯчонидани маънӣ калима соҳиби маънои нав 

ё иловагӣ мегардад. Масалан: فوالدين چاقوى  (čāquye fulādin) – чоқуи 

пӯлодин, فوالدين اراده  (erodeye fulādin) иродаи пӯлодин. Ин ҷо дар 

ибораи якум “пӯлод” ба маънои аслӣ ва дар ибораи дуввум 

бошад ба маънои кӯчида, яъне “мустаҳкам” корбаст шудааст. Ин 

тарз кӯчидани маъноро “маҷоз” (метафора) меноманд.  

Аз рӯи алоқамандии мафҳумҳо кӯчидани маъноро 

“метонимия” (юн. metonomia – аз нав номгузорӣ) мегӯянд. 

Масалан: پنجره پرده (pardeye panjare) –пардаи тиреза, بش پرده  

(parde-ye šab) – пардаи шаб, торикӣ. 

Маъноиҷузъиикалимаҳоба маънои бутун иваз шавад, яъне 

ба ҷои як номи умумӣ истифода бурдани як ҷузъи он ва ё 

баръаксро“синекдоха” мегӯянд. (юн. synekdoche – тасаввур 

кардан).  

Масалан: ياب نمدى کاله ٬آهاى  - Эй кулоҳи намадӣ, ин ҷо биё! 

Ин ҷо шахси кулоҳи намадипӯшро дар назар доранд.   

Ё ки баръакс бутунро ба ҷузъ иваз намудан ҳам синекдоха 

аст: Масалан.  اشدب کوشا بايد دانشجو – донишҷӯ бояд дар ҷустуҷӯ 

бошад. Дар ин ҷо  таълимгирандагон ба назар гирифта шудааст. 
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Омонимҳо 

 Омоним (юн. homos – якхела, onyma – ном) калимаҳое 

мебошад, ки таркиби овозиашон якхелаю маъноҳои гуногун 

дорад ва ба як ҳисса بار   (bār) – и нутқ мансуб аст. Масалан:1.بار 
(bār) – чизи вазнин, бор, 2.بار (bār) – қабули подшоҳон,  3.بار  (bār) 

– майхона, бар, 4. بار    (bār) – марта. 

Омонимҳо пурра ва нопурра мешаванд:  

Омонимҳои пурра – калимаҳое, ки аз рӯи шакли аслӣ (бе 

аффикс) ба ҳам монанд буда, ба як ҳиссаи нутқ мансубанд: بر 
(bar) – мева, بر (bar) – хушкӣ.  

Омонимҳои нопурра – калимаҳое, ки якхел навишта 

мешаванду ба шакли якхелаи грамматикӣ соҳиб нестанд, яъне 

дар натиҷаи қабули ягон шакли морфологӣ ба ҳам монанд 

шудаанд: Масалан: سرطان (saratān) – каждум – ин соҳиби шакли 

ҷамъ аст ва هاسرطان (saratānhā) – беморӣ – ин шакли ҷамъ нест.  

Омофонҳо(юн. homos – якхела, phone – овоз, садо.). 

Калимаҳои гуногуне, ки якхел талаффуз карда мешаванд. 

Масалан: خار(xār) – хор, خوار(xār) – хоршуда; انخ (xān) – 

хон,خوان(xān) – дастурхон.Омофонҳоро омонимҳои фонетикӣ 

низ меноманд. 

Омоформҳо. Калимаҳое, ки аз ҷиҳати шакл якхела буда, 

соҳиби шаклҳои гуногуни грамматикианд: در (dar) – дари хона 

(исм), در (dar) – дар даруни хона (ёрдамчӣ); بر (bar) – мева (исм), 

 гирифта бар (феъл). Омоформаҳоро омонимҳои – (bar) بر

грамматикӣ низ меноманд.  

 

Синонимҳо 

Синоним(юн. synonymos – ҳамном) – калимаҳое, ки аз 

ҷиҳати таркиби овозӣ (шаклан) ҳархела буда, як маъно ва ё 

маъноҳои ба ҳамдигар наздикро ифода мекунанд. Масалан: ба 

калимаи در (dor) – дур калимаҳои مرواريد (marvārid) марворид ва 

 .гавҳар синоним шуда метавонанд – (gowhar) گوهر

Агар барои як маъноро пурқувват намудан калима ва 

ифодаҳои эмосионалӣ ва экспрессивӣ корбаст шавад, 

“дараҷанокии синонимӣ” (градасия) меноманд. Масалан: بزرگ 
(bozorg) – бузург, калон, عظيم (azim) – азим, ابتبامه  (bā mohābat) – 

ҳайбатнок,  پرعظمت (porazamat) – пуразамат.   
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Қаторҳои синонимикӣ. Ифодакунандаи факти муайяни 

воқеа ва ҳодисаҳо бо калимаҳои ҳаммаъно “қатори синонимӣ” 

ном дорад. Масалан: калимаҳои دويدن (davidan) – давидан, 

 паридан босуръат ҳаракат – (paridan) پريدن,тохтан – (tāxtan)تاختن

намуданро ифода мекунад. 

 

Антонимҳо 

Антоним (юн. anti-муқобил, зид, onyma - ном) калимаҳое, 

ки дар ифодаи маъно ба ҳамдигар зид, муқобил мебошанд. 

Масалан: چپ (čap) чап – راست  (rāst) рост, شب (šab) шаб – وزر  

(ruz) рӯз, زود (zud) зуд –دير (dir) дер. 

Калимаҳои зерин аз ҷиҳати маъно ба якдигар алоқаманд 

буда, яке    дигареро пурра мекунад. 

Антонимҳо ва синонимҳо бо якдигар вобаста буда, ба як 

калима якчанд синонимҳо антоним шуда омада метавонанд. 

Масалан: خوشحالى (xošhāli) –   хушҳолӣ, محزوى (mahzuni) – 

маҳзунӣ, گرفتگى دل  (del gereftagi) – дил гирифтагӣ, رماندگىد  (dar 

māndagi) –  дармондагӣ, عبوسى(abusi) –  ғамгин, اخوشىن  (nāxuši)  

нохушӣ ва монанди ҳамин.  

Ҳамчунин антонимҳо дар дохили матн баъзан бо як 

маънои худ ҳам антоним ҳосил мекунанд: است شيتان نيست ردخت ان - 

ин ҷо “духтар” ва “шайтон” бо ҳамдигар муқобил истифода 

шудаанд. 

 

Паронимҳо 

  Пароним (юн.para – наздик, onyma - ном). Калимаҳои 

ҳамрешае, ки аз ҷиҳати тарзи талаффуз ё оҳанг ба ҳамдигар 

наздиканд ва дар ифодаи маъно қисман мувофиқат мекунанд ё 

бо ҳам қаробат доранд. Масалан: سرفه (sorfe) – сулфа, رفهص  (sarfe) 

– сарфа; هالل (helāl) – ҳилол, حالل (halāl) – ҳалол. 

Забони форсӣ аз иқтибосоти арабӣ бой аст, аз ин сабаб 

калимаҳои ҳамоҳанг бештар ба назар мерасад. Омӯхтан ва 

луғати эзоҳии онҳоро сохтан низ яке аз вазифаҳои муҳими илми 

забоншиносист.  

 

Савол ва супоришот: 
1. Калимаҳо вобаста ба дараҷаи истеъмол ба кадом гурӯҳҳо 

ҷудо мешаванд?  
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2. Манбаи омӯзиши фанни семосиология?   

3. Ономасиология кадом хусусияти калимаро меомӯзад? 

4. Сема чист?Семаи интегралӣ чист?   

5. Дефференсал сема чист? 

6. Полисемия чист? 

7. Маънои аслӣ ва кӯчидаи калимаҳо чи гуна ҳосил мешавад? 

8. Роҳҳои ба вуҷуд омадани омонимҳо? 

9.  Антонимҳо чи хел калимаҳоро дар бар мегирад? 

10.  Пароним чист? 

11.  Аз асари бадеии мутолиакардаи худ ГЛС-и наботот ва 

ҳайвонотро ҷудо кунед. 

12.  Аз “Ғуломон”-и С.Айнӣ калимаҳои ифодагари хислати 

инсонро пайдо кунед. 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: Аффикс, морфема, 

аффиксҳои калимасоз, аффиксҳои грамматикӣ, метатеза, 

копулятив, детерминатив, решаи феъл, асоси феъл. 

 

Дар ғановатмандии таркиби луғавии забони форсӣ доимо 

таъсири лингвистикаи дохилӣ раҳнамо аст. Ҷараёнҳои 

калимасозии забони форсии  қадим ва миёна ва дар ин ҷараён 

кадом усули калимасозӣ раҳнамо аст, то ҳол омӯхта 

нашудааст.Дарин ҷо ҳаминро қайд намуданлозимаст, ки дар 

забони форсии ҳозира калимасозии исм ва калимасози феъл 

якхел нест.Агар ба ҳиссаҳои вобастаи исм калимаҳо бо аффикс, 

метатеза, калимаҳои мураккаб, лексикализатсия хос бошад, ба 

калимаҳои феълӣ сохтани калима бештар бо модели фразеологӣ 

хос аст. Инусулро феълҳои мураккаб низ мегӯянд ва ин 

моҳиятан ба калимасозии мураккаб наздик бошад ҳам, бо баъзе 

хусусиятҳои худ аз он фарқ мекунад. Бояд гуфт, калимасозии 

феълҳо қисман ба тарзи аффиксатсия ва баъзан бо усули 

конверсия вохӯранд, ҳам аллакай шакл гирифтаанд. Инчунин 

дар забони имрӯза аз тарафи баъзе олимони эронӣ (Ботенӣ) дар 

сохтани феълҳои содда андешаҳои ҷудогона вуҷуд дошта бошад 

ҳам, феълҳои аз ҷониби “Фарҳангистон” дохилшуда маълум 

нест.  

Аз ҷумла Л.С.Пейсиков калимаҳоеро, ки бо сохти 

калимасозии араб сохта шудаанд низ ба забони форсӣ ҳамроҳ 

кардааст. Аммо бояд гуфт, ки ин усули калимасозӣ дар замони 

имрӯза ба кор намеравад. Калимаҳои исмӣ ва феълӣ дар ҳолати 

асл омӯхта шудаанд. Пас аз инқилоби исломии Эрон як қатор 

калимаҳои арабӣ аз ҷумла estekbār – қудрати бузург, tāγhuti– 

шайтон, дев, fidāiyan – фидоиён ба муомила даромаданд. Аммо 

ҳаминро бояд таъкид намуд, ки ин калимаҳо аз забони арабӣ дар 

қолаби тайёр ба забони форсӣ гузаштаанд. Дар замони ҳозира 

бошад ҳодисаи ба чашм намоёни забони форсӣ ин морфема, 

Калимасозӣ ва шаклёбии 
таркиби луғавии забон
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калимаҳои решагӣ ва аффиксҳои қадимӣ ва миёнаи ин забонро 

аз нав барқарор намудан, инчунин аз асосҳои тозаи забони 

форсии ҳозира ва пешванду пасвандҳои калимасоз сохтани 

калимаҳои нав ва ҷараёни ба муомила даровардани онҳо аст. 

Масалан: farāyande elmi – машғулотҳои илмӣ, farāvardehāye 

san’ati – ҷараёни коркарди маҳсулотҳо, olgu – намуна, pāsox – 

ҷавоб, rāyāne – компютер ва ғайраҳо аз мисоли гуфтаҳои 

болоиянд. 

 

Аффиксатсия 

Аффиксатсия яке аз усулҳои бойшавии забони форсии 

имрӯза ба шумор меравад. Аффиксатсия калимаи лотинӣ буда, 

“affixus” маънои якҷоякардашударо дорад. Дар он зиёда аз 80 

намуди аффиксҳои калимасоз маълум карда шудааст.  

Дар соҳаи омӯзиши роҳҳои калимасозии забони форсӣ дар 

Ӯзбекистон олимон Н.А.Муҳаммедова, А.Воҳидов ва дигарон як 

қатор мақола ва рисолаҳои худро тақдим намудаанд. Аз олимони 

рус дар ин боб китобҳои Л.С.Пейсиков “Очерки по 

словообразованию персидского языка” ва Л.Н.Киселева “Очерки 

по лексикологии языка дарӣ” низ дида мешавад. 

Бояд гуфт, ки калимасозӣ бо усули аффиксатсия ҷараёни 

доимӣ бошад ҳам, лекин дар таркиб ва миқдори аффиксҳо 

дигаргунӣ дида мешавад. Дар замони имрӯза баъзе аффиксҳо 

каммаҳсул шуда, ҷои онҳоро аффиксҳои нав гирифтааст. Баъзе 

аффиксҳо бошад ба реша часпидаанд ва аффиксҳои алломорфӣ 

(allos – дигар, morphe – шакл) омонимҳо ривоҷ ёфтаанд, блокҳои 

аффиксӣ ва аффиксоидҳо зиёд шудаанд. Аз ҷумла, -ak, -mand, -

nāk, -bān, -dān, -ek ва монанди инҳо. 

Сермаҳсултарини инҳо пасванди -iбуда, нафақат аз решаи 

калимаифорсӣ, балки аз решаи калимаҳои арабӣ низ калима 

месозад. Дар ин ҷо қайд намудан лозим аст, ки дар забони арабӣ 

пасванди сифатсоз пасванди “iyun” аст ва он ба забони форсӣ 

дар шакли “-iy” корбаст мешавад. Аз ин сабаб калимаҳои elmiy, 

fanniy, šamsiy, qamariy ва монанди инҳо, гарчи ба пасванди “iy”-

и забони форсӣ монанд бошад ҳам, бояд сохти арабии калима 

пурра нигоҳ дошта шавад. Аммо дар баъзе маврид калимаҳое, ки 

дар забони арабӣ вонамехӯранд, аз ҷумла eštebāhi, xejālati, barqi, 
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tablighāti ва монанди инҳо шояд бо усули арабӣ ёки бо ҳамроҳ 

кардани пасванди -i сохта шудаанд.  

Пасванди -i натанҳо сифат месозад, балки исм шуда, 

исмҳои соҳиби касбу ҳунарро месозанд: māsti – ҷурғотфурӯш, 

zoghāli – кӯмурчи, jurobi – бофандаи ҷуроб (ё фурӯшанда)... 

Пасванди -i инчунин номи асбоб ва предметҳоро ҳам 

месозад: šasti – даста, guši – трубка, adaši – линза, jāpāyi – 

педал. 

Ғайр аз ин бо баъзе ибора ва таркибҳо ҳамроҳ шуда, 

калима сохтани пасванди -i-ро ба инобат гирем, васеъ будани 

функсияи онро тасаввур намудан мумкин аст. 

-i (масдари ya-ye) аз рӯи ақидаи тадқиқотчиён пасванди 

сермаҳсул буда, сифати феълӣ ва исмҳои мавҳум ва ҷамъ 

месозад. 

Дар фонди луғавии забони форсии нав бо воситаи 

пасвандҳои -eš, -āne, -var, -ande, -e, -ak, -in, -mand, -nāk, -bān, -

dān, -gār ва ғайра калимаҳо сохта шуданд ва дар натиҷа таркиби 

луғавии забон боӣ гардонида шуд.  

Ғайр аз ин дар забони имрӯзаи форсӣ пасвандҳое, ки дар 

забони форсии қадим ва форсии миёна аз истеъмол баромада 

буданд аз ҷумла -baz, дар забони форсии миёна -apas; -bar дар 

форсии миёна -apar; foru – дар ф/м frof; farā – дар ф/м fras дар 

баъзе маврид дар калимасозӣ ба назар мерасанд. Масалан: 

Vākoneš – аксуламал, abarqodrat – қудрати бузург, farāyand – 

кофтуковҳои илмӣ, farāvarde – аз нав кор карда баромадани 

маҳсулот, forudast-камбағал ва ғайра. Бояд қайд намуд, ки дар 

забони имрӯзаи форсӣ пасвандҳои bi-, be-, bā- ҳам хеле 

сермаҳсул мебошанд. 

 

Аффиксоидҳо 

Аффиксоидҳо вобаста ба моҳияти худ ду роҳи асосии 

калимасозиро дар худ муҷассам намудаанд. 

Аффиксоидҳо дар шакли аффиксҳои содда ва мураккаб 

мешаванд ва бисёртар калимаҳои хоси исм ва решаи феъли 

замони ҳозира меоянд.  

Фарқи аффиксоидҳо аз аффиксҳо дар он аст, ки онҳо 

маънои худро пурратар нигоҳ медоранд. Ғайр аз аффиксоидҳои 

решаи феълии забони ҳозира ва аффиксоидҳои исмӣ, 
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пешвандҳои феълӣ, феълҳои мураккаб ва ибораҳои фразеологӣ 

ҳам дар калимасозӣ иштирок мекунанд. 

Аффиксоидҳои “исм+решаи замони ҳозира” аз ҷумлаи 

усулҳои қадима буда, дар замони имрӯза низ дар забони форсӣ 

чун дигар усулҳо аз моделҳои асосии калимасозӣ ба ҳисоб 

меравад.  

Калимасозӣ бо ин модел хеле сермаҳсул буда, дар 

эҷодиёти шоиру нависандагон, дар забони гуфтугӯӣ ва расмии 

ҳалқ ва дар термин ва калимаҳои нав, ки аз тарафи 

“Фарҳангистон” дохил шудаанд низ корбаст мешаванд.  

Аффиксоидҳо маънои умумии феълро нигоҳ дошта бошад, 

ҳам торафт ба маъноҳои мавҳум ва васеъ истеъмол шуда 

истодааст.  

Аффиксоидҳое, ки дар давраи имрӯза серистеъмоланд: -

āmiz, -pazir, -āvar, -zā, -parvar, -garā, -kā ва ғ. Инчунин решаҳои 

феълӣ, аз ҷумла: -bandi, -gari, -šomāri, šenāsi, -nāpazir, -bini, -rizi 

ва дигарҳоро номбар намудан мумкин аст.  

Имрӯз истифодаи аффиксоидҳои дар забони гуфтугӯйи 

пайдошуда, дар забони адабӣ торафт васеъ шуда истодааст. Аз 

ҷумла: baleqorbāndu – балегӯяк, офаринхон, ābehovzkeš – 

тозакунандаи ҳавз, mirzābinavis – бюрократ, nānbiār – нонёб, 

пулёб ва монанди ин калимаҳои сохта дар адабиёти бадеӣ 

серистеъмоланд.  

Бо воситаи аффиксоидҳо дар баъзе маврид аз ибораҳои 

феълии озод ва фразеологизмҳо ҳам калимаҳои нав сохта 

мешавад: bādemjāndowreqābchin – лаганбардор, хушомадгӯӣ, 

duzokalakjurkon – товламачи, дурӯя, ... 

Аффиксоидҳои аз исм сохташуда хеле кам ба назар 

мерасанд: kade – хона, maneš – фикр, gun – ранг,  shakl gāh – ҷой, 

пайт ва ғараро метавон номбар намуд. 

Дар забони форсӣ аффиксоидҳои (пешванд) вобастаи 

сифат kam-, xoš-, bad-, now- низ бисёр калимаҳои нав месозанд: 

kamarzish, kamg`izā, kamdasti. 

Ғайр аз ин ба маънои калону бузург аффиксоидҳои xar, 

gāw, šāh мавҷуданд, ки дар забони имрӯзаи форсӣ 

каммаҳсуланд: хармагас, харгоҳ, шоҳкор, повсандуқ – сейф, 

говчоҳ – қудуқи чуқур. 

Транспозитсия 
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Транспозитсия калимаи лотинӣ буда, “transpositio” маънои 

ҷойивазкунӣ, тағйирёбиро дорад. Дар ин усул калимаҳо аз як 

ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ гузашта, маънои нав касб 

мекунад. Дар забони форсӣ байни ҳиссаҳои нутқ ҳудуди муайян 

нест ва ба осонӣ аз як ҳиссаи нутқ ба ҳиссаи дигари нутқ 

гузаштани калимаҳоро ба назар гирем, сермаҳсул будани ин 

роҳи калимасозӣ ва бардавом будани ин ҷараёнро бояд эътироф 

намуд.  

Яке аз усулҳои паҳншудаи транспозитсия – усули 

конверсия аст. Дар конверсия калимаҳои нав бо модели “исм-

феъл” сохта мешаванд.  

Забоншиносони имрӯза дар забони форсӣ аз кам шудани 

феълҳои содда ва ҷои онро гирифтани феълҳои мураккаб дар 

хавотир аст. Аз ин сабаб даъват менамоянд, ки аз исм феълҳои 

содда созанд, лекин ин феълҳои сохта каммаҳсул буда, бисёртар 

ба маънои киноявӣ истифода мешаванд. 

Дар забони форсӣ аз исм феъл сохтан асосан дар адабиёти 

бадеӣ ва рӯзноманигорӣ бисёр ба кор рафта, ин калимаҳои нав 

қисман ба забони адабӣ мегузарад. Масалан: xorušidan – 

хурӯшидан,  paridan – паридан, anjāmidan – анҷомидан, andišidan 

– андешидан, dozdidan – дуздидан аз ҷумлаи феълҳоеянд, ки ба 

забони адабӣ дохил шудаанд.  

Дуюм модели паҳншуда “решаи феъли замони гузашта – 

исм” буда, ин роҳ аз забони порсии қадим то имрӯз сермаҳсул 

аст. Бояд гуфт, ки ин модел аз феъҳои содда, пешванддор ва ҳам 

аз феълҳои мураккаб исм месозад.  

a.  ستخوا   – xāst,  دوخت  – duxt, باخت –  bāxt  

b. درگذشت – dargozašt, درامد – darāmad, دريافت – daryāft, 

 .bargašt – برگشت

c. داشت نگه   – negahdāšt,  رويداد  – ruydād, بزرگداشت – 

bozorgdāšt. 

Модели дигар “решаи феъли замони ҳозира – исм” буда, 

исмҳои бо ин модел сохташуда нисбатан кам дучор шаванд ҳам, 

дар замони имрӯза фаъол шуда истодааст.  foruš - фурӯш, gozar - 

гузар-чорраҳа, negār - нигор-нақш. 

Ин ду модел дар якҷоягӣ шакли капулятивии модели 

калимасозиро ба вуҷуд меорад: girodār - гирудор, suzugodāz - 

сӯзугудоз, bandobast - бандубаст, poxtupaz - пухтупаз. 
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Моделҳои дигари транспозитсия низ дида мешавад, аз 

ҷумла: “сифат-исм”, “исм-сифат”, “феъл-калимаҳои модалӣ”, 

“сифат-зарф” ва инчунин сермаҳсултарини онҳо “исм-пешоянд” 

буда, дар забони форсӣ хеле сермаҳсул аст:  ruy-e,  pošt-e, pāy-e.     

 

Калимаҳои мураккаб 

Калимаҳое, ки дар асоси калимасозӣ аз ду ва ё зиёда реша 

ба вуҷуд омадаанд, калимаҳои мураккаб меноманд. Калимаҳои 

мураккаб аз ду гурӯҳи калони калимасозӣ иборат аст: 

Гурӯҳи якум копулативҳо. Калимаҳои мураккабе, ки аз ду 

решаи бо ҳам баробар сохта мешаванд. Калимаҳои копулативӣ 

бештар бо воситаи пайвандакҳо ва инфиксҳо пайваст мешаванд. 

Модели дигари копулативҳо модели аглютинативӣ буда, дар он 

исм бо исм, сифати феълӣ, зарф, решаи феъли замони ҳозира, 

калимаҳои тақлидӣ ва такрор вомехӯранд. Масалан:  

 Копулативҳои пайвандакдор: takodaw – даводав, 

gerdāgerd – гирду атроф, qowmoxiš – хешу табор, šostošu – 

шустан. 

 Копулативҳои аглютанитивӣ: širberenj – ширбиринҷ; 

šekarbādām – бодоми дар шакар пухташуда; kāsekuse – 

косаю табақ. 

Гурӯҳи дуввум калимаҳои мураккаби детерминативӣ буда, 

дар калимаҳои ин гурӯҳ исм – исм, исм – сифат, шумора – исм, 

ҷонишин – исм, зарф – исм, исм – решаи феъли замони ҳозира ва 

ғайраҳо вомехӯранд. Модели серистеъмоли калимаҳои мураккаб 

инҳоянд:  

1. Исм+исм:  Irānšahr – Эроншаҳр, xārčašm – хори ба 

чашм даромада; 

2. сифат+исм: safidčašm – берӯ, safidroy – сафедрӯй; 

3. шумора+исм: čahārpā – молдорӣ, setār – асбоби 

мусиқа;   

4. исм+РФЗҲ: ābxor – ҷои обмонӣ, bādkon – винтилятор; 

5. зарф+исм: sobhdam – пагоҳирӯзӣ, šabhengām – 

бегоҳирӯзӣ. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Аффикс гуфта кадом калимаҳои ёридиҳандаро 

мефаҳмед? 
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2. Маълумот дар бораи аффиксҳои калимасоз? 

3. Аффиксоидҳо асосан аз кадом ҳиссаҳои нутқ сохта 

мешаванд? 

4. Транспозитсия чи гуна моделҳо дорад? 

5. Копулятив чист? 

6. Детерминатиф чист? 

 
 

Калима ва ибораҳои такягоҳ: маҷоз,ташбеҳ, иҳом, киноя, 

полисемия,омонимия, васеъшавиимаъно, маҳдудии маъно, 

эвфемизмҳо, эллепсис, гипертрофия, дисфемизм. 

 

Боигарии луғавӣ ҷараёни дигаргуниҳои доимӣ, 

инкишоф,ривоҷёбӣ ва аз муомила баромадани баъзе калимаҳои 

якмаъноро аз сар мегузаронад. Омили асосии ин дигаргуниҳо ба 

тарзи зиндагонии инсоният ва инкишофи мафкуравии онҳо 

вобаста аст.  

Дар забони форсӣ дар баробари бойшавии луғат бо роҳи 

калимасозӣ ва иқтибосот дар баъзе калимаҳо тағйироти маъноӣ 

низ рӯӣ додааст. Сохти фонетикии калима моҳияти худро нигоҳ 

дошта, таркиби маъноии онҳо ҳар доим дигаргун шуда 

омадаанд. Чунин тағйироти маъноии калимаҳо ба валентнокии 

семантикии васеъ ва сермаъноӣ соҳиб буда, барои ба вуҷуд 

омадани калимаҳое, ки дар як вақт якчанд мафҳумро ифода 

мекунанд сабаб шудааст. Сабаби асосии чунин тағйироти 

маъноии забонро дар навбати аввал дастовардҳои шеъри форсии 

Шарқ гуфта метавонем. Зеро дар атрофи як калима бо воситаи 

маҷоз, ташбеҳ, иҳом, киноя, ташхис, тавсиф ва дигар санъатҳои 

шеърӣ маъниҳои ҷудогонаро корбаст намуда, имконияти ба 

муомила даровардани онро низ ба роҳ мондаанд.      

Дар баробари паҳлӯҳои маъногии худ, калимаҳои 

сермаъноро ба омонимҳои ба ҳамдигар зид ва ё умуман 

новобаста ҷудо кардан, ёки дар натиҷаи маҳдудияти маъноӣ, ба 

вуҷуд омадани сайқалёбии таркиби маъноии калима, муайян 

Омилҳои  бойшавии фонди 
луғавии забон аз ҷиҳати маъно
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намудани ҷараёни тағйирёбӣ ва сабабҳои он хеле душвор аст. 

Чунки ин ҷараён бардавом буда, бо таъсири омилҳои зиёд рӯй 

медиҳад. Тағйироти маъноии калимаҳоро метавон бо воситаи 

луғати калимагии муаллифони ҷудогона ва асарҳои дар давраи 

гуногун навишташудаи онҳо бо воситаи методи қиёсй-таърихӣ 

муайян намуд. Аммо ин вазифаи басо мураккаб ва меҳнатталаб 

буда, то имрӯз хеле кам ба назар мерасад. 

Тадқиқотҳои дар ин соҳа ба сомон расида ҳаминро нишон 

медиҳад, ки фақат ҳиссаҳои маъноии калима ба тағйирот моил 

будаанд. Дар қисми  шумора, ҷонишин, пешоянду пасоянд, 

пайвандак, ҳиссача ва нидо тағйироти маъноӣ қариб дида 

намешавад. 

Бояд гуфт, ки бисёр калимаҳои мустақилмаъно (исм, 

сифат, феъл) низ аз давраи қадим то имрӯз ба тағйироти маъноӣ 

дучор нашудаанд. Аз ҷумла:āsmān –осмон, sеtāre –ситора, 

xōršid –офтоб, māh –моҳ, asb –асп, gāv –гов, sāg –саг, ādam –

одам, pedar –падар, mādar –модар, sefid –сафед, siyāh –сиёҳ, sard 

–хунук,kardan – кардан, zistan – зистан, dodan – додан, bordan –

бурдан ва ғайраҳо.    

Зинаҳоиривоҷёбии тағйироти маъноӣ дар забони форсӣ 

асосан аз зеринҳо иборат аст: 
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Якҷояшавии маъно 

Мисли дигар забонҳо дар забони форсӣ низ дар ибораҳое, 

ки бисёр кор фармуда мешаванд, дар натиҷаи афтидани як 

калима (эллипсис) калимаи дигар маънои ду қисмро дар худ 

муҷассам мекунад. Баъзан қисми тобеъ ва баъзан қисми ёвари 

ибораҳо ба ҳодисаи элипсис дучор мешаванд. Аз ҷумла дар 

ибораҳои изофии зерин метавон ин ҳодисаро мушоҳида намуд, 

калимаи асосӣ афтида, калимаи тобеъ маънои пурраро дар худ 

ҷамъ намудааст: 

Marde javān – javān, marderišsefid – rišsefid,  asbeyābu(аспи 

боркаш) – yābu(боркаш), lebās-e bārāni – bārani, zane māhru – 

māhru. Инчунин zirdaryāi – кемаи зери обӣ,  tabrizi – сафедор, 

širvāni – боми тунукагин, oros – туфлии занона, masqati – навъи 

ҳавло, tālebi – навъи харбуза дар ҳамин қолиб сохта шудаанд.    

Навъи дигари якҷояшавии маъноӣ дар асоси калимаҳои 

асосии ибора ба вуҷуд меояд. Масалан: mehtare establ – роҳбари 

аспхона – mehtar – аспбон; xājeye haram – роҳбари ҳарам – xāje – 

ходими ҳарам. 

Вобастагии маъноии 
калимаҳо

Ифодаи эвфимистии 
калимаҳо

Маҳдудшавии маънои калима ва 
маънои устувор касб намудани он

Ривоҷёбии полисемия ва 
пайдо шудани омонимҳо

a 

b 

c 

d 
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Якҷоягии маъно на танҳо дар ибораҳои изофӣ, балки дар 

ибораҳои феълӣ низ дида мешавад. Масалан: rowzexāni – маънои 

қиссаи имомҳои шаҳидгаштаро дорад, дар асл аз хондани 

китоби “rowzat-aš šohadā xāndan – равзаи шаҳидон” гирифта 

шудааст. Ин намуди якҷояшавии маъноӣ ба пуррагӣ омӯхта 

нашудааст.  

 

Ривоҷёбии полисемия ва ба вуҷуд омадани омонимҳо 

Полисемия – аз калима юнонӣ гирифташуда, сермаъногии 

калимаро мефаҳмонад. Тафовути омонимҳое, ки дар 

таркибиполисемия ба вуҷудомадаанд, бисёр душвор 

аст.Масалан: pardе – парда, pardе – ekran, pardе – асар ё қисми 

асар дар санъат, pardе – пардаи соз ва оҳанг. Аз маъноҳои 

зерин  “пардаи тиреза” ва “пардаи соз ва оҳанг”-ро метавон 

омонимҳои аз ҷиҳати маъно дур ҳисобид. Фарқияти миёни онҳо 

танҳо дар валентнокии синтактикӣ ва семантикӣ намоён 

мешавад. Дар миёни parde-yepanjare – пардаи тиреза ва parde-

ye аroq – пардаи сози Ироқӣ фарқияти калон дида мешавад, ки 

дар ин ҳолат аломатҳои наздикии маъноро дарёфтан душвор аст. 

Ин аломатҳои маъноии аз ҳамдигар дур – омонимҳоянд. Аммо 

дар луғатҳо чунин аломатҳои маънои ба сифати омоним шарҳ 

наёфтаанд. Зеро тафовути дар байни наздикии маъноии 

калимаҳои сермаъно ва нишонаҳои ба ҳам наздики омонимҳо то 

имрӯз мукаммал омӯхта нашудааст. Бояд гуфт, ки мавзӯи мазкур 

имрӯз дар илми лексикологияи забони форсӣ хеле тадқиқталаб 

аст. 

Инкишофи полисемия дар забони форсӣ, хусусан дар 

шеърият бо воситаи калима ва символҳои корбастшуда, аз ҷумла 

“del”, “jān”, “yār”, “еšq”, “mey”, “morγ”, “āšeq”, “gol”, 

“sarv”ва ғайр аз ин дар давоми асрҳо сифат ва феълҳо низ 

ҷараёни васеъшавии маъноро аз сар гузаронидааст. Масалан дар 

ғазалиёти Ҳофиз корбаст шудани калимаи “yar”-“ёр” ба маънои 

тимсоли зебоӣ, ҳамдам, маъшуқа, лаззат, манбаи илҳом, дӯсти 

наздик, ошиқ, ҳамсӯҳбат, фарзанд, дил, соҳибҷамол ва Оллоҳ 

таоло муайян карда шудааст. Маънои луғавии калима тавассути 
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таҳлили дистрибутивию валентнокии синтактикӣ ва 

мутобиқшавии семантикӣ муайян карда шавад, маънои маҷозии 

он бо воситаи санъатҳои корбастнамудаи шоир, аз ҷумла: 

ташбеҳ, истиора, киноя, эйҳом, тавсиф, ташхис ва ғайра 

муайян карда мешавад. 

Дар ғазалиёти Ҳофиз калимаи “mey-май” ба маънои аслӣ 

ранги муайян, бӯй, таъми хос, замон ва вобаста бо зарфе, ки май, 

шаробро нигоҳ медоранд вобаста аст, аз ин рӯ маъниҳои 

маҷозии ишқи азалӣ, шавқу завқ, лаби ёқутранг, офтоби 

дурахшон ва ғайраи май низ ривоҷ ёфтаанд. 

Ғайраз ин dast, pā, čašm,abru, ruy, sar ва дигар “гурӯҳи 

сомантикӣ”-и  аъзоҳоиинсон дар ҷараёни васеъ шудани маънои 

сифатҳо ва феълҳо аз полисемия дур шуда, омонимҳоҳосил 

кардаанд. Аз ҷумла, калимаи “sar – сар” маъноҳои сар, мӯй, 

зеҳн, шуур, фикру андеша, майлу ният, оғоз, раис, ягонагии 

шумора, қуллаи кӯҳ, болои чизе, нӯги чизе, сари гардан, сари кор, 

сари ҳавз ва ғайраҳоро дорад. 

Маъноҳои “dast – даст”: 1.даст, 2.тараф, 3.маротиба, 

4.шумораи нумеративӣ, 5.хелу навъ, 6.ҳолу аҳвол, 7.забардастӣ, 

8.мансабу амал. 

Маънои “čаšm – чашм”: 1.узви биниш, 2.дидан(чашми 

дил), 3.нигоҳ, 4.чашми дарахт, 5.умед, 6.ҳалқа, сӯрохӣ. 

Маънои “nāzok – нозук”: 1.тунук, 2.борик(навниҳол), 

3.хурд, 4.мулоиму латиф. 5.нозук(абрӯи нозук). 

Маънои “хordan – хӯрдан”: 1.ғизо гирифтан, 2.нӯшидан, 

3.фурӯ бурдан, 4.расидан(тир), 5.мувофиқ омадан(ранг), 6.сарф 

кардан(мерос), 7.ситондан. 

Яке аз намудҳои соддаи ривоҷёбии полисемия аз як гурӯҳи 

лексикӣ семантикӣ ба гурӯҳи дигари лексикӣ семантикӣ тадбиқ 

намудан аст. Масалан: калимаи “del – дил” ба гурӯҳи “узви 

инсон, аъзои танаи инсон” мансуб аст, онро ба гурӯҳи ГЛС 

“олам-муҳит” тадбиқ намоем, маънои маҷозӣ касб мекунад: del-e 

ā`lami – дили олам, яъне маънои “руҳияти тамоми инсоният”-ро 

мегирад. Дар мавриди дигар ба ГЛС “инсон” низ вомехӯрад:  

“kojā hami ravi ey del bed-in šetāb kojā – куҷо ҳаме равӣ, эӣ 

дил, бад-ин шитоб куҷо”. 
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 Дар ин мисра “дил” маънои “шахси роҳгумзада”-ро ифода 

кардааст, яъне ба “дил” хатту ҳаракати инсонӣ нисбат дода 

шудааст.  

Қисми зиёди калимаҳои системаи забон гоҳ аз конкрет ба 

абстракт, гоҳ аз абстракт бо ГЛС-и конкрет, гоҳе бошад аз бутун 

ба қисм ё баръакс ва баъзан аз умумӣ ба хусусӣ ё баръакс 

кӯчонида мешаванд. Чунин тарзи кӯчидани маънои калима аз 

қадим маълум буда, бо воситаи санъатҳои бадеӣ, бо истилоҳҳои 

ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя, таҷнис, тазод, тавсиф, иҳом ва 

монанди инҳо ифода ёфтаанд. Масалан: калимаи morγ – мурғ ба 

маънои шоир, ошиқ; gol – гул ба маънои ёр, маъшуқа, дӯст; lāle 

– лола ба маънои сурхии рӯӣ, қалби пурхун; sarv – сарв ба маънои 

қомати дилрабо, зебой; āb – об ба маънои ашк ва ё шароб ва 

монанди ҳамин маъноҳои ҷудогонаро касб намудааст, ки ин 

маъноҳои маҷозӣ дар забони адабӣ мустаҳкам ҷой гирифта, ба 

луғатҳо дохил шудаанд. 

Инчунин аз рӯи сифат, мазза ва намуди зоҳирии ҷисмҳои 

ҷондору беҷон низ кӯчиши маъноӣ васеъ паҳн шудааст. 

Масалан: tuti – тӯтӣ – ширинсухан, gorg – гург – дарранда, af`i – 

афъӣ - шахси бад, namaki – намакӣ – форам... 

Дар инкишофи забони форсӣ кӯчиши маъноӣ назар ба 

иҷрои вазифа низ арзишманд аст. Масалан: kalle – сар, маҷозан 

ақл, kalit – калит – кушоиш(дар мошинҳо), dokme – тугма – 

клавиша ва монанди ҳамин. 

Бо усули метономия ва синекдоха низ кӯчиши маъно бисёр 

вомехӯрад: sar – сар ва сардор; nimtane – нимча; mu – дурди 

ангур ва май; dar – дар ва сарой; parde – парда, картина; 

Ҳамчунин бисёрии номҳои предмет ва маҳсулот вобаста ба 

макони баромадашон номгузорӣ мешаванд: ālu buxārā – олчаи 

бухороӣ, олхӯрӣ; henduvāne – тарбуси Ҳиндустонӣ; portoγāl 

(Португалия) – апелсин; bolγār (Болгария) – тагчарм ва 

калимаҳои монанди ҳамин. 

 

Маҳдудият ва барқароршавии маънои калима 

Дар ҷараёни ривоҷёбии забон васеъшавӣ ва маҳдудияти 

маънои калима низ ба назар мерасад. Васеъшавии маъно дар 

калима баъзан аз маънои аслии калима дур шуда, ба пайдоиши 

омонимҳо оварда расонад, дар баъзе маврид дар атрофи як 
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калима ба вуҷуд омадани энантиосемия (зидмаъно) – антонимҳо 

ҳам ба назар мерасад, ё ин ки дар натиҷаи беҳудудии маъно 

ҳодисаи – гиппертрофия низ дида мешавад.  

Дар забони форсии нав баъзан ҳодисаи энантиосемия ва 

гиппертрофия вомехӯрад. Масалан: āmuxtan – таълим омӯхтан 

ва ҳам омӯзониданро мефаҳмонад; dād – адолат ва беадолатиро 

мефаҳмонад; aslan – дар асл, ҳеҷ гоҳ; sar – калла, нӯги чизе (sar 

suzan – нӯги сӯзан); bād – шамол, пуч, бемаънӣ, harf-e bād-e havā 

– cухани пуч (бемаънӣ), bād-e damāγ – ғурур, кибр. 

Инчунин дар баъзе маврид васеъшавии маънои калимаҳо 

ба ҳодисаи гипертрофия вомехӯрад, ки ба парчашавии 

полисемия ва барқароршавии маъно оварда мерасонад. Калимаи 

“mоkāfāt - мукофот” дар забони классикии форсӣ маънои 

тақдир кардан, тӯҳфа доданро ифода кунад, дар забони имрӯзаи 

форсӣ ба маънои “jazo – ҷазо” корбаст шудааст. “Molk - мулк” 

дар замони қадим ба маънои мамлакат, бойигарӣ, обу замин 

истеъмол гардида, дар забони имрӯза маънои “замини корами 

шахсии касе”-ро мефаҳмонад. “Dоvlat - давлат”- ба маънои 

давлат, ҳокимият, сулола, тақдир, молу мулк корбаст шудааст, 

дар забони имрӯза маънои ҳукуматро гирифтааст. “Deram – 

дирам” калимаи юнонӣ буда, дар аввал маънои “draxma” – 

воҳиди пулии юнон ва баъдтар дар дигар давлатҳо низ воҳиди 

пулиро ифода мекард, аммо дар замони имрӯза ба маънои танг, 

маблағи пулӣ ва бойигарӣ кор фармуда мешавад. Инчунин xorāk 

– хӯрданӣ, ҳисса; šarāb – нӯшокӣ, вино; araq – арақи бадан, 

арақ(нӯшокӣ) ва ғайраро вомехӯрем, ки онҳо аз модели 

тағйирёбии маъноии аз умумӣ ба ҷузъӣ ташкил ёфтаанд. Ин 

намуди маҳдудият ва барқарории маъноӣ ҷараёни қонунии 

ҷунбиши семантикӣ дар забони форсӣ буда, қонунияти 

ривоҷёбии забони форсиро нишон медиҳад. 

 

Эвфимизм дар забони форсӣ 

Эвфимизм (юн. euphemismos – хуб + phemi – гап мезанам). 

Ба ҷои ифодаи дурушту дағал ва беадабона кор фарудани 

ифодаи латифу ҷозибанок, ширину мулоимро эвфимизм гӯянд. 

Сабабҳои ба вуҷуд омадани эвфимизмҳо ба омилҳои услубӣ-

экспрессивӣ ва иҷтимоӣ вобаста буда, ин ҳодисаро илми 

сотсиолингвистика ва лингвостилистика меомӯзад. Вобастагии 
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эвфимизмҳоро ба сотсиолингвистика дар он мебинем, ки дар 

муносибати иҷтимоӣ миёни табақаҳои гуногуни аҳолӣ калима ва 

ибораҳои гуногун истифода мешаванд. Масалан: ба шахсони 

мансабдор ва ё калонсол бо ҷои ҷонишини šumā-шумо ибора 

janāb-e ā`li – ҷаноби олӣ, ба ҷои āmadan – tašrif āvardan, ба ҷои 

goftan – farmudan дар истеъмол аст. 

Ин эвфимизмҳо ба ду аломати маъноии экспрессивӣ соҳиб 

аст. Калимаҳои мазкур аз як тараф барои ҳурмату эҳтироми 

калонсолон корбаст шавад, аз тарафи дигар ин калима ва 

ибораҳо ба табақаи дигари ҷамъият ба  тарзи киноя ва таҳқир 

истифода мегардад. 

 

Аз ҷиҳати услубӣ эвфимизмҳо ба ҷои калима ва ибораҳои 

нейтралӣ корбаст мешаванд. Масалан: xordan – sarf-e taām 

kardan – тановул кардан, fahmidan – motavajjeh šodan – 

боэътибор шудан, mordan – dar gozaštan – вафот кардан, zāidan 

– vaz`e haml kardan – таваллуд кардан, xāstan – meyl dāštan – 

оғоз намудан ба ҷои ҷонишини ӯ – išān (онҳо) ва монанди ҳамин 

калима ва ибораҳоро дида метавонем. 

Аз нуқтаи назари ахлоқӣ баъзе калимаҳо бо номи 

аслиашон ифода намеёбанд, балки ба ҷои онҳо калимаҳои дигар 

кор фармуда мешаванд. Масалан: ба ҷои bande (қул) – kākā, ба 

ҷои kolfat (зани хизматкор) – dade, ба ҷои mariz (бемор) – nāxoš, 

foheše (фоҳиша) – ma`rufe ёки našme ва монанди ин калима ва 

ибораҳои дигар ба кор мераванд. Ҳамчунин эвфимизмҳои дар 

забони форсӣ сохташуда низ вуҷуд доранд. Аз ҷумла, ба ҷои 

калимаҳои мор, каждум, ҷин, шайтон калимаҳои čubgaz, 

nāmnabar, az mā behtarān истифода мешаванд. 

Дар забони форсӣ эвфимизмҳо дар оҳанги танбеҳ ва 

истеҳзову сарзаниш низ хеле паҳн шудаанд. Масалан: abulkalām 

– сергап, vālede-ye āqā Mostafā – зан, ҳамсар, dokalle – 

дӯнгпешона, mollāyazγāl – хасис, γul-e bi šax-o dom – берӯ. 

Дар нутқи даҳонӣ баробари эвфимизмҳо, дисфемизмҳо, 

яъне калима ва ибораҳое, ки қасдан дағал ва дурушт талаффуз 

карда мешаванд низ вомехӯранд. Масалан: betamarg – шин, zahre 

mār kardan – хӯрок хӯрдан, dam dādan – дам гирифтан, korre xar 

– кӯдакон, pirkaftar – аҷузкампир, kofre eblis – шахси машҳур, 

qolčomāq – зӯравон ва ғайра. 
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Дар забони форсӣ эвфимизмҳо мавзӯи шавқовар буда, 

тадқиқоти алоҳидаро талаб мекунад. 

 

Неологизмҳо дар забони  форсии  имрӯза 

Дар забоншиносӣ калимаҳои нав ё наввожаҳоро неологизм 

(аз калимаи юнонии neos – нав + logos – калима, ифода, мафҳум) 

мегӯянд: астронавтика, космоведения, полиэтилен, 

стереовизор, кормобактерия, радиоапазон, кинорепортаж, 

радиотелескоп, чархбол, пиромуни, ҳини... . Калимаву ибораҳои 

нав якбора хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо намекунанд, балки 

ба тадриҷ дар натиҷаи ба истеъмол ворид гаштан барои ҳамагон 

муштарак ва маълум мегардад. Наввожаҳо дар ягон фосилаи 

вақту замон дар байни гурӯҳҳои дигари луғавӣ хусусияти навӣ 

ва нишонаҳои тозагиро дар худ нигоҳ медоранд.  Калимаҳое, ки 

хусусияти навӣ ва тобиши калимаи тоза будани худро гум 

кардаанд, новобаста аз вақти пайдоишашон ба қатори калимаҳои 

умумихалқӣ мегузаранд. Аммо бояд чунин калимаҳоро низ 

мувофиқи меъёрҳои забон ба таркиби луғавӣ дохил карда, 

силсилаи маъноии онҳоро дуруст тадбиқ намуд. Чунин 

дигаргуниҳо дар таркиби луғавии ҳар як забон ба чашм мерасад. 

Дар қабати лексикии забони форсӣ ҳам қатори семантикии 

калима васеъ ва танг шуда, баъзе ҳодисаҳои забонӣ тез-тез 

назаррас мешаванд. 

Маълум аст, ки забони форсӣ ба гурӯҳи забонҳои эронӣ ки 

яке аз гурӯҳи оилаи ҳинду-аврупоӣ мебошад, дохил мешавад. 

Дар забоншиносии имрӯза ба ин гурӯҳ зиёда аз 70 забон дохил 

мешавад. Онҳо аз ҷиҳати сохти забон ва зинаҳои тарақиёти 

таърихӣ бо якдигар наздикии зиёд доранд. 

Дар системаи луғати забони форсии имрӯза дар қатори 

калимаҳои аслии форсӣ ва арабӣ, калимаҳое, ки аз забонҳои 

аврупоӣ ворид шудаанд низ ба назар мерасанд. Аз ҳисоби 

ибораҳои лексикии азхудшудаи забонҳои аврупо, ҷараёни 

афзоиши забони форсӣ то ҳол давом дорад. Қисми зиёди 

калимаҳои  иқтибосӣ ба забони форсӣ дар охири асри XIX ва 

аввали асри XX дохил шудаанд.  

Калимаҳое, ки аз забонҳои ғайр дохил шудаанд дар 

ҷараёни азхудшавӣ ба қонун ва қоидаҳои забони форсӣ тобеъ 

шуда, ба дараҷаи назаррас ба дигаргуниҳои фонетикӣ дучор 
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шудаанд. Яке аз омилҳои пайдоиши калимаҳои нав бо пуризм 

вобаста буда, калимаҳои забонҳои ғайрро аз лексикаи забони 

форсӣ бароварда, онҳоро бо эквивалентҳои асл форсӣ иваз 

намудан аст. Аз рӯи одат дар забон калимаҳои нав, бо ёрии 

воситаҳои калимасоз ҳосил шуда, луғатро пурғановат 

мегардонад. Воситаҳои калимасоз мувофиқи рушди қонунҳои 

забон такмил меёбад. Барои сохтани калимаи нав аз 

аффиксатсия, суффиксатсия, префиксатсия ва дигар роҳҳо ба 

таври васеъ истифода бурда мешавад. 

 Дар асарҳои олимони рус “Грамматика современного 

литературного персидского языка”-и Ю.А.Рубинчик (М,2001) ва 

“Очерки по словообразованию персидского языка” (М,1973) ва 

“Лексикология современного персидского языка”(М,1975)-и 

Л.С. Пейсиков бисёр намудҳои калимасозӣ оварда шудааст. Дар 

калимаҳои бо усули аффиксатсия сохташуда истифодаи 

пасвандҳои сермаҳсули گر [-gar], آر [-ār], ى [-i] ва пешвандҳо  ابر 
[аbar-], پاد [pād-] бештар ба назар мерасад. Масалан:  

 хонанда  – [avāgar]  اواگر

  сухандон  – [āğāzgar] آغازگر

 редактор  – [virāešgar] ويرايشگر

 таҳлилкунанда  – [tahlilgar]  تحليلگر

 кирдор, характер – [kerdār]  کردار

 гуфтор, сухангӯӣ, нутқ  – [goftār]  گفتار

 рафтор, муомила  – [raftār]  رفتار

  дидор, вохӯрӣ  – [didār]    ديدار

 .сохтмон – [sāxtār]  سختار

Пешванди پاد [pād-] маъноҳои “анти”, “муқобил”-ро ифода 

мекунад. Дар гузашта ин пешванд каммаҳсул будааст, аммо 

имрӯз дар калимаҳои калкашудаи забонҳои ғарб бештар ба назар 

мерасад: 

 антитоксин – [pādzahar]  پا دزهر

 антимодда – [pādmāde] پادماده

 антибиотик – [pādzivhā] پادزيوها

 антиген – [pādžen]  پاد ژن

Бояд гуфт, ки солҳои 70-уми асри ХХ давраи ривоҷёфтаи 

лексикаи забони форсӣ ба ҳисоб меравад. Дигаргуниҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва мадание, ки дар ҳаёти Эрон рӯй дод, ба фонди 

луғавии он низ бетаъсир намонд. Забон бо истилоҳҳои илмиву 
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техникӣ, иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодӣ бой гардида, калимаҳо ба 

маънои нав соҳиб шуданд. 

 

Савол ва супоришот: 
1. Омилҳои бойшавии таркиби луғавии забони форсӣ? 

2. Дар кадом ҳиссаҳои нутқ тағйироти маъноӣ дида 

мешавад? 

3. Омонимҳо аз маҳдудшавии маънои калима ба вуҷуд 

меояд ё аз васеъшавии маъно? 

4. Ба вуҷуд омадани маънои кӯчидаи калима? 

5. Энантиосемия чист? 

6. Ҳодисаи гипертрофия шарҳ диҳед? 

7. Эвфимизмҳо чи тавр ба вуҷуд меоянд? 

8. Шакли дағали эвфимизмҳоро чӣ меноманд? 

9. Неологизмҳо дар забони имрӯзаи форсӣ? 

10. Имрӯз дар забони форсӣ асосан аз кадом забон 

наввожаҳо дохил шудаанд? 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: вобастагии забонҳои ҳинду 

аврупоӣ, забони санскрит, забони форсии қадим, забони 

авестоӣ, забони мод, забони форсии миёна, забони портӣ, 

забони суғдӣ, забони хоразмӣ, забони бохтарӣ, хати мехӣ; 

забонҳои оромӣ; забони скифии сарматӣ, катибаи Бесутун, 

Ҳохоманишиҳо, Сосониҳо, нақши Рустам, дини зардуштӣ, хати 

паҳлавӣ, “ҳузворишҳо”.  

 

“Авесто” – манбаи қадимаи забони форсӣ 

Забони авастоӣ аз ҷумлаи забонҳои қадимаи эронист. Дар 

таҳлилу тасвири манзараи таърихии даврони қадимаи забонҳои 

эронӣ осори хаттии забони авастоӣ манбаи муҳимтарин дониста 

мешавад. Вақте ки “забони авесто” мегӯем, бевосита, забони 

матнҳои дини зардуштӣ фаҳмида мешавад. Забони “Гоҳҳо” ёки 

“Годҳо”-и “Авесто” манбаи қадима ҳисоб меёбад. Китоби 

муқаддаси дини зардуштӣ “Авесто” аз манбаъҳои қадимтарин 

буда, пайдоиши онро ҳазораи II п.аз м. тахмин мекунанд. 

Дар рафти омӯзиши матни “Авесто” ба матншиносон номи 

кишварҳои зерин маълум шудааст: 

Арейя (ав.haroiva) ҳудуде, ки дар рафти Ҳирируд 

(Гирируд) ҷой гирифтааст. (ин термин ҳоло бо номи Ҳирот 

машҳур аст). 

Хоразм (ав. xvairizam) – ҳудуде, ки дар поёноби Амударё 

ҷойгир шудааст. Дар ин ҳудуд қисми “Гоҳҳо”-и матни “Авесто” 

аз нав барқарор шудааст ва ҳоло ин минтақа чун макони 

қадимаи форсҳо ва ҷойи пайдоиши дини зардуштӣ шинохта 

шудааст.  

Бохтар (baqtriya, ав.baxdi) – дар саргаҳи Амударё ва 

поёноби шохобҳои рости он - Вахш, Кофарниҳон ва Сурхандарё 

воқеъ гардида, аз шимол бо қаторкӯҳҳои Ҳисор, аз ҷануб бо 

Ҳиндукуш ҷудо мешуд. (Имрӯз бо номи “Балх” боқист.)  

Зинаҳои шаклёбии фонди 
луғавии забони форсӣ
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Суғдиёна (ав.suγda) – ҳудуде, ки дар лаби дарёи Зарафшон 

ва Қашқадарё ҷойгир аст.  

Марғиёна (ав. mouru) – воҳаи Марв, шаҳри Марии ҳозира. 

Архозия (ав. haraxvaiti) – ҳудуди дарёи Ҳилманд (ав. 

ҳаетумант). 

Нисая (ав.nisaya) – вобаста ба маълумоти аз Авесто 

гирифташуда, ҳудудҳое, ки дар миёни Марв ва Балх ҷойгир аст. 

Пойтахти давлати Сосониёни қадим Нисо, ки дар наздикии 

шаҳри Ашқобод ҷой гирифтааст.  

Ваекарта (ав.vaekereta) – ҳудуде, ки ба Кобулистон нисбат 

медиҳанд. 

Бодғис (ав.vaiti gaessa) – мавзее, ки дар миёни Ҳирот ва 

дарёи Сарахс ҷойгир аст. 

Дахи (Dan-ha) – маҷмӯаи қабилаҳое, ки дар ҳудуди баҳри 

Ҳазар ҷойгиранд. 

Турҳо (ав.tura) – ба қисми шимолии Осиёи миёна ва 

қабилаҳои Сакоӣ нисбат дода мешавад. 

Тааҷҷубовар аст, ки номҳои Персида ва Мидия (Мод) дар 

ягон қисми Авесто ба забон гирифта намешавад. Забони сакоӣ 

(форсии қадим- sākа ёки sаkа) – номи қабилаҳои дар шимоли 

Баҳри Сиёҳ ва резишгоҳи дарёҳои Дон, Дунай, Днепр ва Днестр 

сукунат дошта аст. Дар катибаҳои форсии қадим 1) saka (номи 

вилоят); 2) saka tigraxauda (сакоиҳои тезхӯд); 3) saka tyaiy para 

syγdam (сакоиҳои паси суғдҳо); 4) saka tyaiy para draya (сакоиҳои 

он тарафи уқёнус); 5) saka hauma varga (маймурғҳо) қайд 

шудаанд. 

 

Забонҳои форсии қадим 

Забони модӣ забони қабилаҳоест, ки аз асри VIII-VII то 

милод дар шимолӣ-ғарбии Эрон давлат ташкил кардааст. 

Пойтахти давлати Мод Екбатанаи қадим (Ҳамадони имрӯза) 

будааст. Аз забони мидёнӣ то имрӯз номи ашхос, номи мавзеоти 

ҷуғрофӣ ва теъдоди маҳдуди калимот аз навиштаҳои юнониёни 

қадим, ошӯриён ва катибаҳои порсии қадим омада расидааст. 

Забони форсии миёна – забони давлати Сосониён (асрҳои 

III-VII). То замони мо ба воситаи навиштаҷотҳои паҳлавӣ ва 

монӣ омада расидааст.  
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Забони портӣ (парфиянӣ) – забоне, ки дар давраи сулолаи 

Аршакиҳо (аз асрҳои III пеш аз мелод то III мелодӣ) вуҷуд дошт. 

Матнҳои забони паҳлавӣ ва монӣ то имрӯз омада расидаанд. 

Забони суғдӣ – (ф.қ. суғуда) мавҷудияти давлати Суғд 

мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ аз асрҳои VI то мелод оғоз 

мегардад. Мувофиқи ақидаи муҳаққиқон паҳншавии суғдҳо дар 

соҳилҳои дарёи Зарафшон ба миёнаҳои ҳазораи II - ибтидои 

ҳазораи I то мелод рост меояд. Забони суғдӣ забони муошарати 

халқиятҳои гуногун дар Шоҳроҳи Абрешим буд, аз забонҳои 

чинӣ, санскрит, ошурӣ, порсии миёна ва юнонӣ адабиёти 

фаровон ба забони суғдӣ тарҷума шудааст. 

Забони хоразмӣ – забони халқиятҳои поёноби Амударё 

буда, мавод ва манобеи хаттӣ аз ин забон хеле кам аст. Аз рӯи 

манбаъҳои араб навиштаи рӯи зарф аз ҳафриёти 

Қӯйқирилганқалъа ёфт шудааст, ки тибқи тадқиқотҳои 

археологӣ ба асрҳои IV-III то милод мансуб буда, аз як калима – 

“аспабарак” (аспакӣ) иборат будааст, ки онро қадимтарин 

навиштаҷот дар Осиёи Миёна шуморидан мумкин аст. 

Забони бохтарӣ (забони Бақтрия), (ф.қ. baxtris, ав.baxdi, 

юн. Baxtra). Баъдтар дар асрҳои II-и пеш аз мелод аз тарафи 

қабилаҳои сакоӣ ва тохарӣ забт шуда, номи “Тохаристон”-ро 

гирифт. 

Ҳамаи ин забонҳо ба гурӯҳи забонҳои эронӣ мансубанд. 

Бояд таъкид намуд, ки дар вақти ба вуҷуд омадани китоби 

“Авесто” қабилаҳои гуногун вуҷуд доштанд, аммо миллати 

ягона шакл наёфта буд. Китоби муқаддаси дини зардуштӣ 

“Авесто” дар он давр мероси маънавии ягонаи қабила ва 

авлодҳои ин ҳудуд ба ҳисоб мерафт.  

Барои исбот намудани ягонагии забонҳои ҳиндуаврупои 

олимон аз методи қиёсӣ-таърихӣ истифода менамуданд. 

 

Калимаҳои аслии фонди луғавии забони форсӣ 

Дар таркиби луғавии забони форсу тоҷики имрӯза баъзе 

калимаҳоеро вомехӯрем, ки аз давраи хеле қадимаи забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ боқӣ монда, барои ҳама забонҳо муштарак 

шудаанд. Аз ҷумла як қатор калимаҳои ифодакунандаи 

мафҳумҳои хешутаборӣ, узви инсон, ҳайвонҳо, маҳсулотҳои 

корбарӣ ва муҳити атроф, номи предмету ҳодисаҳо ва баъзе 
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рақамҳо ва решаҳои феълӣ дар забонҳои санскрит, юнони 

қадим, лотинӣ, славянии қадим, герман ва дигар забонҳои оилаи 

ҳиндуаврупоӣ умумият доранд. Баъзеи онҳоро ба таври мисол 

дар асоси адвали зерин мушоҳида меорем: 

 
№ калима форс санкскрит юн.қад лотинӣ немисӣ англисӣ 

1 падар pedar pitr pater pater vater Father 

2 модар mādar mata,mart mater mater mutter mother 

3 бародар barādar bhratr - frater bruder brother 

4 духтар doxtar duhitr thygater - tochter dauther 

5 ситора setārе tara aster stella štern star 

6 шамол bād 
vatas<vа 

(вазидан) 
- ventus wind wind 

7 муш muš  mušа  - - maus mause 

8 гург gorg vrkas  vulpes wоlf wоlf 

9 меҳнат varz - ergon  werk work 

10 истодан istādan - - stare stehen stand 

11 Дари-дан darridan daraya derein - - to tear 

12 поӣ, по pā pāt Pous,podos Pes-pedis fur foot 

13 
абрӯ, 

қош 
abru bhru - - - brow 

14 
зону,тизз

а 
zānu jаnu gonu geni knie knее 

15 абр,ғубор abr abhra afros - - - 

16 рост rāst - - restus resht right 

17 равшан rowšan ručan leukos lux likht light 

18 ҳашт hašt аštа orto оctо acht eight 

19 даҳ dah dаcа dеka dеsем - tеn 

 

Калимаҳои дар боло зикршуда қариб ба ҳамаи забонҳои 

эронӣ мансуб буда, решаи асосии фонди луғавии забонҳои 

эрониро ташкил мекунад. Инчунин ин мисолҳо вобастагии 

забонҳои оилаи забонҳои ҳиндуаврупоиро низ исбот карда 

метавонад.  

Шаклёбии забонҳои қадимаи эрониро тахминан ба оғози 

ҳазорсолаи пеш аз мелод мерасонанд. Ин забонҳо дар ҳудуди 

ҳозираи Осиёи Миёна ва Кавкази Шимолӣ шакл ёфтааст. 

Баъдтар як қисми қабилаҳои ин ҳудуд ба тарафи ҷануби ғарбӣ 

ҳаракат карда, давлати Модро (Мидия) ташкил кардааст ва аз ин 

дар асри VI-и пеш аз мелод давлати Ҳохоманишиҳо низ ҷудо 

шудааст.  

Дар замони имрӯза забони қадимаи давраи Ҳохоманишиҳо 

чун модарзабони забони форсӣ шинохта шудааст.  
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Манбаъҳои аслии забони форсӣ 

Забони порсии қадим – форсии қадим ёки форсии 

Ҳохоманишиҳо буда, забони расмии аҳолии Порсҳо ёки давраи 

хонигарии Ҳохоманишиҳо будааст. Ин забон ба забони 

санскрит ва авесто хеле наздик будааст. Аз забони порсии 

қадим то имрӯз манбаъҳои хаттии давраи Ҳохоманишиҳо аз 

авлоди қадимаи онҳо – Ариярамна (тахм. 610-580 пеш аз м.) 

бобокалони Дорошоҳ, то Ардашери III (358-338 пеш аз м.) 

катибаҳои зиёде омада расидааст. Машҳуртарини катибаҳо 

катибаи Бесутун буда, он бо фармони Дорошоҳ ба се забон: 

порсии қадим, аккодӣ, эламӣ дар панҷ сутун нақшгузорӣ карда 

шудааст. Ин катиба (дар роҳи аз Ҳамадон ба Кирмоншоҳ 

рафтан) бо хати мехӣ дар санг тарошида шуда, дар таркиби он 

500 то калимаи мансуб ба забони порсии қадим нигоҳ дошта 

шудааст. Ғайр аз ин тангаву сафолпораҳо ва мӯҳрҳои мансуби 

замони Ҳохоманишиҳо низ ба забони порсии қадим ёфт 

шудааст.   

Доро дар шаҳри Шуш барои худ қаср бардошта, дар 

катибаи он оиди аз куҷо овардани масолеҳи истифодашудаи 

иморат, услуби сохтмон ва ҳунари меъморон батафсил маълумот 

медиҳад. Дар ин катиба чунин сатрҳо қайд шудаанд: 

Kāsaka hya kapautaka uta sinkabruš hya ida krta hauv 

hačā Suguda abariy kāsaka hya axšaina hauv hača (H) 

uvārazmiyā abariy hya ida krta.  

Тарҷима: “Сангҳои сабзу кабуди дар ин ҷо 

кандакоришударо аз Суғд овардаем ва сангҳои кабуди баланди 

дар ин кандакорӣ кардашударо аз Хоразм овардаем.” 

Қисми зиёди калимаҳое, ки дар ин ҷо корбаст шудаанд бо 

баъзе дигаргуниҳои фонетикӣ ва морфологӣ дар забони имрӯзаи 

форсӣ ба назар мерасанд. Масалан: дар забони имрӯзаи форсу 

тоҷик “kapauta” дар шакли  “kabud”, “sinkabruš”(пистоқӣ, сабз) 

дар шакли “šingarf”, “hačā” – “аz” ва bar “āvardan” дар 

истеъмол аст.  

 

Забони форсии миёна 

Забони порсии миёна забони адабиву хаттии даврони 

салтанати Сосониён мебошад. Албатта, гуфтан зарур аст, ки 

даврони ташаккул ва инкишофи забони порсии миёна фарохтар 
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аст ва қариб ҳазор солро дар бар мегирад ва имтидоди он аз 

қарни IV то милод то қарни VII милодӣ аст. Дар манбаъҳои 

илмию таърихӣ ва адабӣ ин забон бо номи “паҳлавӣ”, “забони 

паҳлавӣ” низ зикр мешавад, ки ин аслан аз раhlavi<раhlavik – 

мутаносибан аз Pahlav<Раrvava (Парфия ё худ парфиёнӣ) аст. 

Аввалан “паҳлавӣ” як навъи хат буда, ки дар аҳди Сосониён 

мустаъмал буд, ки баъдан як забону адабиёти маъруф чунин 

номида шуд, ба монанди “забони паҳлавӣ” ва “адабиёти 

паҳлавӣ”, қайд кардан зарур аст, ки забони порсии миёна забони 

давлати Парфия набуда, аз забони парфиянӣ (портӣ) фарқ дорад. 

Забони порсии миёна ва парфиянӣ (портӣ) забонҳои ба ҳам 

наздик буда, аввали ҷанубии ғарбӣ аст ва дуввумӣ шимолии 

ғарбист. Бинобар ин дар забоншиносии муосир мафҳумҳои 

забони порсии миёна, забони парфиянӣ (портӣ) ва хатти 

паҳлавӣ, алифбои паҳлавӣ мустаъмал аст.  

Катибаҳои аввалаи Ардашер ва Шопури I бо се забон – 

порсии миёна, парфиянӣ ва юнонӣ буданд. Баъдҳо катибаҳо 

дузабона – порсии миёна, парфиянӣ ва баъд танҳо ба порсии 

миёна навишта шудаанд. Ба забони порсии миёна аз аҳди 

Сосониён ва баъд осори гуногуни хаттӣ омада расидааст, ки 

онро асосан ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: 

1. Катибаҳои хаттии мансуби давраи Сосониҳо бо хати 

оромиасос навишта шуда буд. Аз ҷумла катибаҳои муҳимтарини 

ин даврон навиштаҳои Шопури I дар Нақши Рустам (наздики 

Персеполис) аст, ки ба номи “Каъбаи Зардушт” маъмул аст. 

Катибаи дигари Шопури I дар Ҳоҷиобод (наздикии Персеполис), 

катибаи Нарс дар “Пайкулӣ”, дар Сулаймонияи Курдистон низ 

аз нигоҳи ҳаҷм назаррасанд.  

2. Адабиётҳои бо забони паҳлавӣ навишташуда, ки хоси 

дини зардуштӣ буданд. Ба ин гурӯҳ асосан китобҳои “Bundahišn” 

(Китоб дар бораи офариниш аз нигоҳи дини зардуштӣ), “Dātstān 

minui xirad” (Ҳукми ақли кулл), “Āzarbād mārsepandān” (Китоби 

панди Зардушт), “Ardavirāfnāma” (Китоби Вирафи ростон), 

“Dinkart” (Китоби дин), “Manučehr nāma” ва навиштаҳои “Zand” 

– талқини баъзе қисматҳои Авесто шомиланд. 
Аз адабиёти дунявӣ дар ҳаҷми нисбатан калон “Kārnāmak 

Artaxšir Pāpākān” аст, ки ба корнамоиҳои асосгузори давлати 

Сосониён –Ардашери Бобакон бахшида шудааст. Ҳамчунин 
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намунаҳои адабиёти дунявӣ аз қабили “Deraxti Āsurik”, “Yātkāri 

Zarirān”, “Madiyani hazār dātstān”, “Xusrav Kvātān aritak”, 

“Mātikāni Shatrang” мебошанд. 

Хусусияти ба худ хоси забони паҳлавӣ дар он аст, ки 24 то 

ҳамсадои аз забони оромӣ гирифташударо ба 14 то шакл кӯтоҳ 

намудаанд. Хусусияти дигари хатти китобии паҳлавӣ боз дар он 

аст, ки дар он теъдоди лигатураҳо – ҳарфҳои бо ҳам якҷоя 

навишташуда бисёранд ва мавридҳои якҷоя навишта шудани 

ҳарфҳо шакли онҳо ба тағйирот дучор шуда, хондан душвор 

мешавад. 

Намунаи ин хатро меорем: ahl rč sp hywn`n hwt`y mn kwp sr 

nk`s `bdwnyt w ymrwnyt ayk zk mnn ayt mnn zk io šntk lhyk mnn 

gwrtw`r swsya d`ryt w gwrtw`r zyn yhsnnyt k`ryč`r `wgwntg `bdwnyt 

čygwn zryr `yr`n sp`hpt krt. 

[Рas Aržāsp Xyōnān xvatāy hač kōf nikās kunēt ut gōβēt ku ān 

kē hast kē ān dah-sālak rahik kē gurtvār asp dārēt ut gurtvār zēn 

dārēt, kārīčār ōgōn tak kunēt čēgōn Zarēr Ērān spāhpat kart.] 

Тарҷима: Дар он лаҳза сарвари Хюнон Арҷосп аз баландӣ 

назар карда чунин гуфт: “ин писари 10 сола кист? – аспсавори 

хуб ва хеле ҷанговар будааст, ки монанди сарлашкари Эрон 

Зарир ҷангида истодааст.” Бисёр калимаҳои ин матн ба шакли 

забони имрӯза наздик аст.  

Лекин дар забони имрӯза дар бисёр маврид калимаҳо аз 

ҷиҳати шакл ва маъно дигаргун шудаанд. Аз ин сабаб баъзе 

калимаҳои имрӯзаи забони форсиро ҳам дар “Авесто” ва ҳам дар 

забони қадима вохӯрда метавонем.  

Калима ва ибораҳои зикршудаи болоӣ қариб ба ҳамаи 

забонҳои эронӣ мансуб буда, решаи бойигарии луғавии забонҳои 

эрониро ташкил мекунад.  

Методҳои таҳлилии этимологӣ, фонетикӣ ва лексикӣ-

семантикии замони имрӯза имкони аз ҳамдигар ҷудо карда 

омӯхтани калимаҳои аслӣ ва иқтибосии забони эрониро 

медиҳад. 

Муайян намудани асоси баъзе калимаҳои фонди луғавии 

эронӣ душворӣ меорад, зеро таркиби морфемаҳо, 

лексикализатсия ва шакли фонетикии онҳо хеле дигаргун 

шудааст. Масалан:  

gusfand (гӯсфанд) – ав. gao spenta – “гови муқаддас” 
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xoršid (хуршед) – ав. xware – xšaeta – офтоби равшан  

Anu shirvon – anušin raven – руҳи абадӣ  

Дар ин ҷо бояд таъкид намуд, гурӯҳи зерини калимаҳоро 

метавон ба фонди эронии забони форсӣ дохил намуд: 

 калимаҳои хоси забонҳои эронии қадим ва миёна; 

 калимаҳои хоси луғати ҳинд-эронӣ, эронии қадим ва 

миёна; 

 калимаҳои дурагӣ (гибрит)  

 калимаҳои иқтибосии бо модели калимасозии забони 

форсӣ сохташуда; 

 

Савол ва супоришот: 

1. Забони форсӣ ба кадом оилаи забонҳо мансуб аст? 

2. Китоби “Авесто” чун манбаи омӯзиши забонҳои қадимаи 

эронӣ? 

3. Номи кадом шаҳру вилоятҳо дар китоби “Авесто” зикр 

шудаанд? 

4. Калимаҳои аслии забони форсӣ ба кадом гурӯҳи забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ умумият доранд? 

5. Кадом забонҳои эронии қадимро медонед? 

6. Катибаҳои забони форсии қадим? 

7. Забони форсии миёна забони расмии кадом давлат буд? 

8. Ёдгориҳои хаттии забони форсии миёна? 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: забони форсӣ, забони 

ҳазарҳо ва маннейҳо, забони эламӣ, забони паҳлавӣ, забони 

паҳлавонӣ, забонҳои суғдӣ, бохтарӣ ва саккоӣ, маволиҳо, забони 

яғнобӣ, мунҷонӣ, забони ормурӣ ва парочӣ, забонҳои маҳаллии 

Осиёи Миёна, дузабонӣ: субстрат  ва суперстрат. 

 

Паҳншавии забони форсӣ дар ҳудуди Эрони имрӯза 

Дар ҳудуди Эрони ҳозира забони форсӣ забони расмӣ 

ҳисоб ёбад ҳам, барои ҳамаи халқҳое, ки дар ин мамлакат 

зиндагӣ мекунанд, забони модарӣ нест. Мувофиқи манбаъҳо дар 

аввали ҳазорсолаи пеш аз мелод дар ҳудуди Эрони имрӯза 

аҳолии мансуби гурӯҳи забони эронӣ истиқомат накардааст.   

Дар Эрони шимолӣ-ғарбӣ аз халқҳои эронзабон қабилаҳои 

мод зиндагӣ кардаанд. Дар навиштаҷотҳои шоҳи Ассурия 

Шулмануа-шариду III, ки аввали соли 835 пеш аз мелод 

ҳукмронӣ кардааст дар бораи қабилаҳои мод маълумот дода 

шудааст. (форси қадим – mada). 

Дар соли 843-и пеш аз мелод дар солномаи Синнахариб-III 

дар бораи  мамлакати Парсуа, ки дар ҷанубии кӯли Урмия 

ҷойгир буд, сухан меравад. Мувофиқи фикри тадқиқотчиён 

қабилаҳои форс аз кӯҳи Загрос то Аншан паҳн шудааст ва ин 

минтақаҳо бо номи этникии онҳо Форсии қадим (Parsuaš, 

Parsumaš) номгӯ шудаанд. 

Забони порсӣ дар миёнаҳои ҳазорсолаи аввали пеш аз 

мелод барои аз байн бурдани забонҳои ҷанубӣ-ғарбии 

қаторкӯҳҳои Эрон ҳаракат мекунад. Аз ҷустуҷӯҳои илмӣ маълум 

гардидааст, ки аҳолии қадимаи ин ҳудуд  ҳазарҳо ва маннейҳо 

(дар қисми ҷанубӣ-ғарбии баҳри Каспӣ), касситҳо ва луллубейҳо 

(кӯҳҳои ғарбии Эрон), элламиҳо (аз Ҳузистон ва Кирмон то 

Исфаҳон) зиндагӣ кардаанд, ки ба гурӯҳи забонҳои эронӣ 

мансубият надоранд. Дар ҳазорсолаи I-и пеш аз мелод қабилаҳои 

эронӣ ба ин ҳудуд омада, баъдтар номи худро доданд, аммо онҳо 

Паҳншавии забони форсӣ дар Эрон, 
Осиёи Миёна ва Афғонистон



45 

аҳолии муқимии ин минтақа набуданд. Забони ин қабилаҳои 

муҳоҷир оҳиста-оҳиста забони халқи маҳаллиро аз байн рабуд ва 

аз онҳо асаре намонд. Дар асрҳои VI-V пеш аз мелод дар 

минтақаи ҷанубӣ-ғарбии Эрони ҳозира забони элламӣ ҳам вуҷуд 

дошт. Чунки навиштаҷотҳои сулолаи Аҳамониҳо дар баробари 

забони қадимаи форсӣ бо забони элламӣ низ навишта шудааст. 

Аммо баъди асри V пеш аз мелод забони элламӣ низ бо оҳистагӣ 

аз байн рафт. 

 

Паҳншавии забони форсӣ дар Осиёи Миёна 

Агар дар ҳазорсолаи якуми пеш аз мелод забони қадимаи 

форсӣ дар доираи маҳдуди кӯҳҳои ҷанубӣ-ғарбии Эрон паҳн 

шуда бошад, дар давраи истилои араб, яъне дар асри VII забони 

форсӣ дигар забонҳои эрониро як-як аз байн рабуда, то ҳудудҳои 

шарқӣ ва шимолӣ-шарқии Хуросон то Балху Марв паҳн гардид. 

Ҷузъзиёти ин ҷараён маълум нест ва дар таърих низ омӯхта 

нашудааст. Аммо маълум аст, ки дар қисми шимолии 

Афғонистон ва дар қисми Хуросони Эрон лаҳҷаҳои ба забони 

ҳозираи форсӣ наздик паҳн шудааст. Аз таърихи дунёи қадим 

маълум аст, ки аз асри V-и пеш аз мелод то истилои Искандари 

Македонӣ Хуросон, Бохтар, Суғдиёна ва қабилаҳои саккоии 

сарматии лаби баҳри Ҳазарро Доро ишғол карда буд ва ин 

ҳудудро маъмурҳои форс идора мекарданд. 

Забони форсӣ дар атрофи Хуросон забони паҳлавии 

(рahlawanig) қабилаи портҳоро аз байн бурд. Забони паҳлавӣ дар 

давраи истилои араб батамом аз байн рафта буд. Дар ин давра 

асосан шеваҳои маҳаллии атрофи Сиистон ва Бобулистон низ аз 

байн рафт. Бояд гуфт, ки баъзе калимаҳои боқимондаи ин 

шеваҳоро дар асарҳои Берунӣ дидан мумкин аст.  

Навиштаҷотҳои дар асрҳои VII-VIII аз Марв ёфтшуда аз он 

далолат медиҳад, ки дар ин давра аҳолии ин минтақаҳо аллакай 

аз забони форсӣ васеъ истифода мебурданд. 

Мувофиқи маълумотҳои муҳими қайднамудаи Ал-

Ҷаҳшиёрӣ (ваф.924) то соли 712-и мелодӣ дар ин ҳудуд аз 

хатҳои форсӣ-тоҷикӣ эҳтимол аз алифбои паҳлавӣ истифода 

намудаанд. Мувофиқи маълумотҳои Ибн-Муқаффаъ (721-757) ва 

Мақдисӣ (асри Х) дар Балх нимаи аввали асри VIII истифодаи 

забони форсӣ (зобони ҳозираи форс) ба роҳ монда шудааст. “Дар 



46 

асрҳои VII-VIII ин забон дар Эрони Шимолу Шарқӣ, 

Афғонистони Шимолӣ ва дар ҷануби Осиёи Миёна, аз ҷумла дар 

Тоҷикистони Ҷанубӣ ҳам мақоми мустаҳкам дошт.” (Ал-

Мақдисӣ. Аҳсан-ут-тақосим фӣ маърифат-ил-қосим, Лондан, 

1909. саҳ.334). Дар асари “Таърихи Табарӣ” (838-923) сабт 

шудааст, ки ноиби арабон Асад ибн Абдуллоҳ дар Хуросон аз 

шӯришгарони Хатлон бо мағлубият бармегардад ва ба ҳолати 

маъюсии душман аҳолии Балх ба тарзи ҳаҷвӣ байти зеринро 

сурудаанд:  

Аз Хутталан омадия  

Аз Хутталон омадия. 

 Ваҳ чӣ табоҳ омадия,  

 Рӯят сиёҳ омадия. 

Ин байт аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар асри VII дар Балх 

забони форсӣ расм будааст. Бо воситаи Марв ва Балх, ки 

маркази иқтисодиву маъмурӣ ва мадании Хуросони шимолӣ буд, 

забони форсӣ забонҳои суғдӣ, бохтарӣ ва саккоиро аз ҳудуди 

Моваруннаҳр берун карда, ба тарзи васеъ паҳн гардид. Оиди 

воридшавии забони форсӣ ба ин минтақаҳо маълумоти аниқ 

вуҷуд надорад, танҳо ақидае ҳаст, ки шояд бо воситаи дини 

Монӣ дар ин ҳудудҳо паҳн шуда бошад.  

Истилои араб ба паҳншавии забони форсӣ дар ин ҳудудҳо 

имконияти васеъ пайдо намуд. Дар байни аскарони араб 

форсзабонҳои Хуросон низ хизмат мекарданд, ки  “маволӣ” ном 

доштаанд. Аз ҳадисҳо ва маълумоти таърихчиён аён аст, ки 

забони форсӣ дар ташвиқоти дини ислом яке аз воситаҳои 

муҳим ба ҳисоб мерафт.  

Мувофиқи маълумотҳои таърихии Наршахии Бухороӣ 

(асри Х) дар масҷиде, ки соли 713 дар Бухоро сохта шудааст, 

“Қуръон” бо забони форсӣ омӯзонида мешуд. Ба забони форсӣ 

гузаштани қабилаҳои суғдзабони Моваруннаҳр хеле дер давом 

кард. Мувофиқи маълумоти сайёҳи Хитой Сюан Цзян, ки соли 

630 ба минтақаи Осиёи Миёна саёҳат кардааст, аҳолии аз Суёб 

(воҳаи Чу) то Кеш (Шаҳрисабз) буда, бо забони “сули” (суғд) 

сухан меронданд, ҳамчунин ба хати худ соҳиб буданд. Аз ин 

маълум мешавад, ки забони суғдӣ нафақат дар водии Зарафшон, 

балки дар ҳудудҳои Фарғона ва Еттисув, ки суғдиён ба 
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тарсарруфи худ дароварда буданд, низ ба тарзи васеъ паҳн 

гардидааст.  

Мувофиқи ҳуҷҷатҳои таърихе, ки аз харобаҳои қалъаи 

кӯҳи Муғ ёфт шудааст, аҳолии Зарафшон дар чоряки аввали 

асри VIII низ ба забони суғдӣ сухан меронданд. Омӯзиши ин 

ҳуҷҷат ҳаминро нишон медиҳад, ки дар давраи ҳукумронии 

Деваштич ва дигар феодалон ҳуҷҷатҳо бо хати суғдӣ навишта 

шудааст. Мувофиқи гуфтаҳои Наршахӣ, истилочиёни араб 

мардуми Бухороро ба намозхонӣ маҷбур мекарданд, аммо 

аҳолии Бухоро дар ин вақт на забони форсӣ ва на забони 

арабиро медонист, аз ин сабаб вақти намоз шахси махсус вақти 

саҷда ва рукӯъ карданро ба забони суғдӣ мегуфт.  

Аз рӯи маълумотҳо танҳо дар асрҳои IX-X аҳолии шаҳрҳои 

калони Моваруннаҳр (Самарқанд, Бухоро) оҳиста-оҳиста ба 

забони форсӣ-тоҷикӣ гузаштанд. Маълум аст, ки асри Х дар 

Бухоро адабиёт бо забони форсӣ-тоҷикӣ беандоза паҳн шуд. 

Аммо ҳанӯз дар ин шаҳрҳо ва дар байни аҳолие, ки дар роҳи 

карвон зиндагӣ мекарданд, лаҳҷаҳои суғдӣ ба назар мерасид. 

Ҷуғрофидони араб Мақдисӣ дар ин бора навишта буд: 

“Суғдҳо ба забони худ соҳибанд ва забони рустакҳои 

Бухоро ба он монанд аст. Ин лаҳҷаҳо гуногун, аммо барои 

соҳибзабонон фаҳмо буданд. Ман имом Муҳаммад ибн Фадлро 

дидам, ӯ бо ин забон бисёр сухан меронд.”6 

Дар минтақаҳои болоии Зарафшон забони суғдӣ дар 

асрҳои миёна пурра нигоҳ дошта шуда буд. Дар баъзе деҳаҳои 

водии Яғноб танҳо дар асрҳои ХVI-XVII забони тоҷикӣ забони 

суғдиро фишор дода, аз доираи истеъмол баровард. Яке аз 

забонҳои ин лаҳҷа забонӣ яғнобӣ буда, то ҳол дар Помири 

Тоҷикистон мавҷуд аст.  

 

Паҳншавии забони форсӣ дар Афғонистон 

Аз тарафи забони форсӣ фишор додани лаҳҷаҳои маҳаллии 

Тохаристони қадим ба назар мерасид. То асри ХIХ дар 

минтақаҳои Ванҷ, Дарвоз лаҳҷаҳои маҳаллӣ мавҷуд буданд. Дар 

асри XX низ баъзе пиронсолонро дидан мумкин буд, ки ба 

лаҳҷаи кӯҳнаи худ баъзе калима ва ибораҳоро ба забон 

                                                           
6Қуронбеков А. Форс тили лексикологияси. – Тошкент: 2009. 37 б. 
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меоварданд. Аммо ин калима ва ибораҳои қайдшуда бевосита ба 

забони шуғнонӣ,  язғуломӣ монанд буданд. 

Дар ҳудуди Афғонистони ҳозира фишори забонҳои 

мунҷонӣ, ормурӣ ва парочӣ аз тарафи забони форсӣ-тоҷикӣ 

давом дошт. Дар солҳои 20-уми асри ХХ аз тарафи диалекти 

маҳаллии забони форсӣ-тоҷикӣ забони парочиро, ки дар водии 

Панҷшир мавҷуд буд, батамом аз байн бурд.  

Дар Эрон низ ривоҷёбии забони форсӣ бошиддат давом 

карда, забонҳои ғайрро бо фишори худ берун мекард. Дар нимаи 

аввали асри ХIХ аз рӯи маълумоти сайёҳон танҳо як қисми 

аҳолие, ки дар қисми кӯҳӣ ва шимолӣ-шарқии шаҳри Қазвин 

зиндагӣ мекарданд, забони форсиро мефаҳмиданд. Айнан дар 

ҳамин давра дар миёни қабилаҳои балуҷие, ки дар Хуросон 

зиндагӣ мекарданд низ забони форсӣ паҳн гардид. 

Ҳамин тавр якуним ҳазор сол, шояд аз ин ҳам пештар 

ҷараёни аз тарафи забони форсӣ фишор дода, аз истеъмол 

баровардани забонҳои ғайри эрониро мушоҳида мекунем, ки дар 

аввалҳои ҳазорсолаи дуюм ва баъд аз он ҳам давом карда, дар 

замони мо маводи омӯзиш аст. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Дар миёнҳои ҳазорсолаи I пеш аз мелод дар ҳудуди 

Эрони ҳозира кадом забонҳо мавҷуд буданд? 

2. Манбаъҳои аввалине, ки дар бораи забони форсӣ 

маълумот медиҳанд? 

3. Забони форсӣ ба ҳудуди Осиёи Миёна кай ворид шуд?  

4. Дар замони ҳозира забони форсӣ бо дигар забонҳо чи 

гуна муносибат дорад? 

5. Дар Афғонистони ҳозира  пеш  аз  паҳншавии забони 

форсӣ кадом лаҳҷаҳо мавҷуд буд?  
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: тадқиқоти статистикӣ, 

зинаҳои ривоҷёбии таърихӣ,  тадқиқотҳои этимологӣ, луғати 

“Фарнудсар”, давлати Эллинҳо, Роҳи бузурги абрешим, 

маданияти Юнон-Рим, иқтибосоти забони юнонӣ,  иқтибосоти 

забони лотинӣ.  

 

Алоқаи забонҳо пеш аз воридшавии дини ислом 

 Вобаста ба маълумоти манбаъҳо забони форсӣ-тоҷикӣ дар 

давоми таърихи 25 асраи худ бо бисиёр забонҳо дар алоқаи зич 

будаааст ва дар ин ҷараён аз таъсири онҳо низ дур намондааст.  

Дар давраи то ислом мувофиқи ҷараёнҳои таърихӣ –

экстролингвистӣ,  дар ҷараёни ривоҷёбии забони форсӣ як зинаи 

таърихӣ ҷои дуюмиро гирифта, дар  навбати худ ба забони 

форсӣ таъсир расониааст.  

Чи тавре ки ҷараёни ривоҷёбии зинаҳои таърихӣ якранг 

нест, воридшавии иқтибосот ҳам, ҷойгиршавии онҳо дар фонди 

луғавӣ ва ё муборизаи калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ низ гуногун 

аст. 

Дар забони форсӣ муайян намудани миқдори иқтибосот 

хеле душвор аст. Зеро барои ин бояд ҳамаи манбаъҳои забони 

форсиро ба рӯйхат гирифта, тамоми калима ва таркибҳои 

луғавиро аз ҷиҳати статистикӣ, луғавӣ, ривоҷёбии таърихӣ ва 

тадқиқоти этимологӣ аз назар гузаронд. Азбаски чунин тадқиқот 

амалӣ нагаштааст, дарёфт ва омӯзиши калимаҳои иқтибосӣ дар 

асосии манбаъҳои луғатнигорӣ осонтар мегардад.  

То воридшавии дини ислом забони форсӣ бо забонҳои 

юнонӣ, оромӣ, лотинӣ, ҳиндӣ ва туркӣ бевосита алоқаманд буд. 

Омӯзиши таъсири ин забонҳо ба забони форсӣ ва давраи 

воридоти иқтибосоту сабабҳои он масъалаи басо мушкил аст. 

Далели ягонаи он дучоршавии онҳо дар забони форсии миёна ва 

ё манбаъҳои аввалини забони форсии классикист.  

Алоқаҳои забони юнонӣ ва форсӣ хеле қадима буда, 

ҷангҳои форс-юнони давраи Аҳамониҳо, ҳаракатҳои Искандари 

Алоқаи забони форсӣ бо забонҳои 
гузашта ва ҳозира
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Македонӣ, барпошавии давлати Эллинҳо, бо воситаи давлати 

Портҳо гузаштани Роҳи бузурги абрешим ва таъсири маданияти 

Юнон ва Рим дар давраи Сосониҳо бевосита ба забони форсӣ 

мавқеи худро гузоштааст. Аз ҷумла аз забони юнонӣ иқтибос 

шудани калимаҳои “almās” (олмос), sim – ф.миёна. аsim (нуқра), 

zomorrоd – ф.м. zmurrud (зумрад), mоrvārid – ф.м. marvarid (дур), 

kālbod – ф.м. kālрud (шакл), deyhim (тиллоқош), peste (писта), 

kelid (калид), langar (лангар), dinār (динор), deram (драхма), 

yakand (ёқут), myrd (мирт), piyāle (пиёла), lagan (лаган), nargess 

(наргис) ва ғайра мисол шуда метавонанд.  

 Бисиёр калимаҳои хоси забони юнонӣ баъди истилои 

арабҳо бо воситаи забони арабӣ иқтибос шудааст ва азбаски 

онҳо ба шакли имловии забони арабӣ хосанд дарҳол метавон 

дарк намуд. Масалан: корбасти калимаҳои osqof (эпископ), eqlim 

(юн.Климатос), qānun, telesm, qafas, qaysar, manjaniq, aqaqiya, 

arganun, oqiyānus, qāmus, ferdows, marmar – овози “қ” аз забони 

арабӣ иқтибос шудани онҳоро нишон медиҳад.  

 Ҳамчунин бо воситаи забони арабӣ бисёр терминҳо ва 

истилоҳҳои ономастикӣ ба забони форсӣ дохил шудаанд. Аз 

ҷумла: esterlāb, kimiyā, maγnātis, filsuf, Yunān (Ioniya), Eflātun 

(Platon), Maqduni (Makedoniy), Avesto (Arestotel), Jerjis (Georgiy), 

Mikāil (Mikoil), Fisāγoris (Pifagor) ва ғайра. 

 Ба забони форсӣ калимаҳои лотинӣ низ бо воситаи 

забони арабӣ дохил шудаанд, ки ин аз шакли фонетикӣ ва 

графикии онҳо аён мегардад. Масалан: qandil (лот.кандела), 

sāqur (лот.секурис), establ (лот.стабулум), γarbāl (лот.қрибрум) ва 

ғ. 

 

Давраи баъд аз ислом 

Яке аз луғатҳои мукаммали забони форсии имрӯза луғати 

“Фарнудсар”-и Алӣ Акбар Нафисӣ аст, ки дар он 158431 калима 

ҷой гирифтааст ва аз ҷумлаи он 99522 таркиби луғавиро (63%) 

калимаҳои арабӣ ташкил мекунад. Ғайр аз ин агар иқтибосоти 

забони туркӣ ва дигар забонҳои аврупоро ҷудо кунем, маълум 

мегардад, ки луғат аз се як қисми калимаҳои аслии забони 

форсиро дар бар мегирад. Албатта, ин ҳолати амиқи забони 

ҳозираи форсиро нишон намедиҳад, зеро ин луғат соли 1938 
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сохта шуда, манбаи таркибҳои луғавӣ, хусусиятҳои услубӣ ва 

маълумотҳои статистикии он маълум нест.  

Муҳаммад Тақии Баҳор дар асари “Сабкшиносӣ”-и худ 

хабар медиҳад, ки дар манбаъҳои дигари асрҳои миёна аз 5 то 

30% иқтибосоти арабӣ мавҷуд будааст.  

 

Алоқаҳои замони имрӯза 

Зинаи нави алоқаҳои забони имрӯзаи форсӣ ва дигар 

забонҳо соли 1979 баъд аз инқилоби исломии Эрон сар шуд. 

Баъд аз барпо гардидани Ҷумҳурияти Исломии Эрон сиёсати 

забони давлатӣ низ дигаргун шуд. Агар пеш аз ин академияи 

забонҳои Эрон – “Фарҳангистони забони форсии Эрон”, ки 

соли 1972 фаъолияти худро оғоз намуда буд, дар қатори 

иқтибосоти забонҳои аврупо иқтибосоти арабиро, ки асрҳо боз 

дар адабиёти форсӣ ҷой гирифта буд, бо варианти форсӣ иваз 

карда бошад, баъд аз инқилоби ислом шароит тамоман дигаргун 

шуд. 

Дар тамоми мактаб ва муассисаҳои таълимӣ омӯзиши 

забони арабӣ ба роҳ монда шуд. Бо номҳои арабӣ пайдо шудани 

идораҳои расмӣ ва ташкилотҳо ҳамчунин газетаву маҷаллаҳо ва 

намоишҳои телевизионии забони арабӣ ба назар мерасид. Дар 

натиҷа давраи нави иқтибосоти арабӣ ба забони форсӣ сар шуд. 

Дар тамоми мактаб ва муассисаҳои таълимӣ омӯзиши 

забони арабӣ ба роҳ монда шуд. Бо номҳои арабӣ пайдо шудани 

идораҳои расмӣ ва ташкилотҳо ҳамчунин газетаву маҷаллаҳо ва 

намоишҳои телевизионии забони арабӣ ба назар мерасид. Дар 

натиҷа давраи навииқтибосоти арабӣ ба забони форсӣ сар шуд. 

Аввало иқтибосоти арабӣ дар соҳаҳои наздик ба мафкураи 

исломӣ фаъол гардид. Дар ин соҳаҳо истилоҳҳои нав пайдо 

шуданд. Аз ҷумла, Velāyat-e faqih (ҳокимияти фақиҳ), mostakber 

(нависанда), mostaz`af (камбағал), marja' (арбоби дин), tāγuti 

(шайтонӣ), erfāniy (динӣ тасаввуфӣ) ва ғайра.  

Ғайр аз ин номҳои идора ва ташкилотҳои давлатӣ пайдо 

шуданд: Vezārat-e eršād-e eslāmi (Вазорати раҳнамои исломӣ), 

Majles-e šorāye enqelābi (Маҷлиси ҷамъомади инқилобӣ), šorāye 

maslahat-e nezām (Шӯрои маслиҳати низомӣ) ва ғайра низ бо 

забони арабӣ номгӯӣ шуданд. Ин гуна иқтибосоти арабӣ хеле 

бисиёр буда, тадқиқоти алоҳидаро талаб мекунад. 
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Тенденсияи дуюми ба чашм намоёни забони форсӣ ин аз 

ҳад зиёд шудани иқтибосоти забонҳои аврупоӣ мебошад. 

Хусусан, дар соҳаи илму фан ва ҷиҳозҳои фаннӣ ҳазорҳо 

иқтибосоти забони англисӣ ва франсузиро дидан мумкин аст. 

Масалан, ба луғати “Фарҳанги форсии имрӯз”-и Ғулом Ҳусайн 

Садри Афшор ва дигарон назар андозем кифоя аст: berigād – 

бригада, bereyl – хати берли (барои нобиноҳо), berilliy – бериллӣ 

(минерал), bež – зардчатоб, хокистаррангро дидан мумкин аст.  

Терминҳои илму фаннии аз забонҳои аврупо воридшуда ба 

ривоҷёбии минбаъдаи забони форсӣ хавфи калон дорад. Чунки 

агар бо чунин самт, яъне бошиддат терминҳои хориҷӣ ба забони 

форсӣ дохил шаванд, хавф дар он аст, ки оянда забони форсӣ 

танҳо воситаи алоқаи мавзӯъҳои ахлоқӣ, маишӣ гардида, забони 

илму фан англисӣ ва иқтибосоти интернатсионалӣ иборат шавад. 

Дар замони ҳозира як қисми иқтибосоти забони форсиро забони 

туркӣ ташкил намудааст, ки дар китоби “Вожаҳои туркӣ дар 

забони форсӣ”-и Дурдона Раҳимӣ ин фикрҳо исботи худро 

ёфтаанд. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Оиди алоқаҳои забонии давраи  қадим чи гуна 

манбаъҳо мавҷуданд?  

2. Таъсири забони юнонию румӣ ба забони форсӣ чи 

тавр пайдо шудааст? 

3. Дар давраи исломӣ забони форсӣ бештар аз кадом 

забон иқтибосот қабул кардааст? 

4. Дар луғати “Фарнудасар” чандто иқтибосоти арабӣ 

дида мешавад? 

5. Дар замон имрӯза омилҳои зиёдшавии иқтибосоти 

забони аврупо дар забони форсӣ?  
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: Гурӯҳҳои луғавӣ-

семантикии иқтибосоти забони арабӣ,  забони классикии 

форсии дарӣ, ҳаракатҳои пуризим, академияи забонии Эрон, 

конкорданс, луғати частотавӣ, лексема, гурӯҳи мавзӯъҳо, 

васеъшавии маъно, маҳдудшавии маъно, пасвандҳои калимасоз, 

луғати калимаҳои арабишуда.  

Иқтибосоти арабӣ дар давраи классикӣ 

Забони арабӣ дар давоми 14 аср ба забони аҳолии 

давлатҳои мусулмон хеле чуқур таъсир кард ва карда истодааст. 

Ҳамчунин дар забони форсӣ низ таъсири забон арабӣ бараъло 

намоён аст. Албатта аз таъсири забони арабӣ ба забони форсӣ, 

ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба вуҷуд омадааст, 

маълумоти муайян дида намешавад.  

Маълум аст, ки ҳокимияти давлати Аҳмониҳо дар асри V1-

V-и пеш аз мелод то сарҳадҳои Мисри қадим паҳн шудааст. 

Аммо муносибатҳои забони қадимаи форсӣ бо забони арабӣ низ 

ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. Инчунин иқтибосоти 

арабии давраи миёнаи форсӣ ҳам хеле кам омӯхта шудааст. 

Баъзе манбаъҳои забони классикии форсии дарӣ омӯхта шуда 

бошанд, ҳам танҳо ба сифати намуна вомехӯранд. 

Масалан Олими Шветсария Р.Эмбер иқтибосоти забони 

арабиеро, ки дар достони “Шоҳнома” корбаст шудааст, 984 

калима қайд намудааст, ки 0,2 фоизи таркибҳои луғавии 

достонро ташкил мекунад. Ин нишондод ба вазияти забони 

умумии он давра далел шуда наметавонад. Зеро ин ҳодиса ба 

ақидаҳои иҷтимоӣ ва хусусиятҳои услубии ба худ хоси шоир 

вобаста бошад. Мувофиқи маълумотҳои Муҳаммад Тақии Баҳор 

дар “Сабкшиносӣ” иқтибосоти арабии назми забони форсии 

дарӣ (то нимаи асри VIII) он қадар бисёр набуд. Яъне таъкид 

мекунад, ки ин миқдор аз 10-15 фоиз зиёд нест. Ин маълумотҳо 

шояд нисбатан дуруст бошанд, аммо манбаъҳои ин давра низ 

мукаммал омӯхта нашудаанд. 

Иқтибосоти забони арабӣ
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Ба ақидаи забоншинос Л.С.Пейсиков дар асри XV-XVI 

иқтибосоти арабӣ ба 70-80 фоиз расидааст. Ин маълумотро ҳам 

бояд рақами нисбӣ қабул намуд. Чунки қабатҳои услубии 

иқтибосоти ин давра аз тарафи ягон тадқиқотчӣ омӯхта 

нашудааст.  

Ҳамчун нишондоди иқтибосоти арабӣ дар забони имрӯзаи 

форсӣ луғати “Фарнудсар”-и Алӣ Афшор нишон дода шудааст. 

Ин маълумоти муайян нест, зеро аз кадом манбаъҳо истифода 

бурдани олим маълум нест. Тамоюли асосӣ аз он иборат аст, ки 

баъди истилои араб дар асрҳои VII-X таъсири забони арабӣ ба 

забони форсӣ бошиддат набуд. Дар асрҳои XI-XIX асосан 

таъсири забони арабӣ пурқувват шуд, ки эҳтимол ба он ғалабаи 

мутлақи дини ислом, ғояҳои ирфонӣ-тасаввуфии шеъри форсӣ, 

паҳншавии ақида ва мавзӯъҳои Қуръон ва ҳадисҳо дар шеъри 

форсӣ ва асарҳои насрии ин давра сабаб шуда бошад. 

Дар нимаи аввали асри XXсар карда, дар Эрон 

тенденсияҳои пуризм пурқуввут гардид. Дар луғати “Калимаҳои 

нав”-и “Фарҳангистон”, ки соли 1320-и ҳичрӣ (1941-и мелодӣ) 

аз чоп баромад ба ҷои иқтибосоти арабӣ ворид шудани 

калимаҳои бисёреро вомехӯрем, ки аз решаи форсӣ сохта шуда, 

ба забони имрӯза мутобиқ шуданд. Аз ҷумла maktab – dabestān, 

dabirestān, dārulfunun – dānešgāh, tāleb – dānešju, tayyāra – 

havāpeymā ва ғайра. 

 Баъди инқилоби ислом (11 феврали соли 1979) 

“Фарҳангистон” аз нав кор карда шуд. Ҳоло “Фарҳангистон” дар 

болои дур кардани калима ва истилоҳҳои ғайр аз забони форсӣ 

фаъол кор бурда истодааст. Вазияти ҳолати имрӯзаи забони 

форсӣ дар қабатҳои услубӣ гуногун буда, ҳоло тадқиқ 

нашудааст. 

Аз тарафи А.Қуронбеков дар доираи “Оинаи Искандарӣ”7, 

ки яке аз достонҳои “Хамса”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ ҳисоб 

меёбад, луғати конкорданс ва частотавӣ сохта шудааст ва бо ин 

восита иқтибосоти арабии асарро омӯхтааст. Дар натиҷа маълум 

гардид, ки ин достон аз 4416 байт иборат буда, калимаҳои 

алоҳидаи он 4943 ва аз ҷумла иқтибосоти калимаҳои арабӣ 1609-

                                                           
7Қуронбеков А. Статистико-семантический анализ класса имён поэмы “Аинаи 

Искандари” Амира Хусрава Дехлави. Автореферат канд.диссертатсии. 1988. 14с 
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ро ташкил мекунад. Ба таври фоиз ҳисоб кунем ин миқдор 32,6 

фоизи калимаҳои умумии ин достонро ташкил медиҳад. Агар ба 

калимаҳое, ки аз 10 маротиба зиёдтар истифода шудаанд назар 

андозем, маълум мегардад, ки қисми зиёди иқтибосҳо ба мавзӯи 

“Инсон ва ҳаёти ӯ” вобаста аст.  

Вақте ки ҳамчун намуна иқтибосоти арабии “Девон”-и 

Ҳофиз дар асоси луғати частотавӣ омӯхта шуд, маълум гардид, 

ки дар он 4810 калима истифода шуда, аз ҷумла 1961 калимаи 

иқтибосии арабӣ вуҷуд доштааст, ки ин дар навбати худ 40,7 

фоизи калимаҳои умумиро ташкил менамояд.  

Фикру андешаи Л.С.Пейсиков, ки дар боло шоҳид шудем 

дар ду асар ҳам тасдиқ намешавад. Шояд дар мактубҳои расмӣ 

ва асарҳои динӣ иқтибосоти арабӣ ба 70-80 фоиз расад. Аммо чи 

тавре ки мебинем дар шеърият аз 30-40 фоиз нагузаштааст. Бояд 

таъкид намуд, ки дар забони гуфтугӯии халқ фоизи иқтибосоти 

арабӣ боз ҳам камтар аст, чунки лаҳҷаҳои маҳаллӣ доим нисбати 

забони адабӣ ба забони аслии модарӣ моил мешавад.  

Асосан иқтибосоти арабӣ бо роҳҳои гуногун ба воситаи 

дин, тасаввуф, шеърият, асарҳои илмӣ ва алоқаҳои маданӣ ба 

вуҷуд омадаанд. Иқтибосоти арабӣ дар забони имрӯзаи форсӣ аз 

асрҳои XI шакл гирифта, дар давоми ҳазорсолаҳо ба қисми 

ҷудонашавандаи забони форсӣ табдил ёфтаанд. 

Аз рӯи гуфтаҳои Муҳаммад Тақии Баҳор дар китоби 

“Сабкшиносӣ” воридшавии иқтибосоти арабӣ ба забони дарии 

порсӣ бевосита аз давраи классикист. 

 

Гурӯҳҳои лексикӣ-семантикии аз забони арабӣ 

иқтибосшуда. Иқтибосоти арабии забони имрӯзаи форсӣ ба 

гурӯҳҳои лексикӣ-семантикии зерин ҷудо мешавад:  

 ГЛС-и динӣ-тасаввуфӣ: Moslim (musulmon), qor`ān, jehād, 

šeytān, masjed, ādam, havvā, qorbān, vasvase, menāre, do`ā, 

la`nat, šariat, tariqat, maqām, hāl, vajd, jazabe, baqā, fanā, solek, 

moršed, sufi. 

 ГЛС-и сиёсӣ-маъмурӣ: soltān, amir, dowlat, malek, molk, 

mellat, xedmat, etāat, γolām, šahne, habs, ošyān, xalāfat, 

rāyat(байроқ), haram, xarj.  

 ГЛС-и адабӣ-маданӣ: ketāb, maktab, madrase, dār-ul funun, 

še`r, qaside, madh, zamm, tasvir, loγat, aruz, qāfiye, majāz, 
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rokn, vazn, matla`, maqta` ва монанди ҳамин калимаҳо 

иқтибос шудаанд. 

Калимаҳои аз забони арабӣ иқтибосшуда, дар мавридҳои 

хеле кам структураи семантикии худро нигоҳ дошта метавонад. 

Дар бисёр маврид тағйироти маъноӣ пайдо карда, ё маҳдудият ва 

ё васеъшавии маъно рӯй медиҳад ва дар натиҷа нишонаҳои 

маъноиеро мушоҳида мекунем, ки дар худи забони арабӣ вуҷуд 

надоштанд. Масалан: калимаи “фалак” дар забони арабӣ ба 

маънои 1. осмон, само; 2. орбита соҳиб аст. Дар забони форсӣ 

бошад“фалак” маъноҳои 1. осмон, само; 2. ҷои зисти 

фариштагон; 3.қисмат, тақдир; 4. муваффақият ва баландии 

қадами инсон нарасидаро касб кардааст. Аз ин муқоиса 

бармеояд, ки калимаи “фалак” танҳо як маънои худро дар забони 

арабӣ нигоҳ доштааст ва се маънои навро дар забони форсӣ ба 

даст даровардааст. Дар калимаҳои зер низ ин ҳолат дида 

мешавад. 

Дар забони арабӣ “mulk”:Чизи каси дигар, молу мулк, 

соҳиб. 

Дар забони форсӣ “molk”:Давлат, подшоҳӣ, ҳукмдорӣ, 

сарват. 

Дар забони арабӣ “davlat”: 1.Мамлакат, давлат; 2. 

ҳукмдорӣ; 3. сулола; 4. тақдир; 

Дар забони форсӣ “dovlat”:1. мол, боигарӣ; 2. мамлакат; 3. 

ҳукумат, салтанат; 4 ғалаба; 5. бахту саодат, омад. 

Чунин маъноҳоро дар забони форсӣ бисёр мушоҳида 

намудан мумкин аст. 

Иқтибосоти забони арабӣ дар бисёр мавридҳо ба 

маҳдудияти маъноӣ дучор мешавад:   

Дар забони арабӣ “nazar”:1. дидан; 2. нигоҳ, назар; 3. 

чашми бад; 4. мулоҳиза; 5. дида баромадан. 

 Дар забони форсӣ “nazar”: 1. нигоҳ; 2. мақсад; 3. маҷозан: 

чашм. 

Дар забони арабӣ “xulq”:1. феълу атвор, табиат, одат; 2. 

ҳолу аҳвол, кайфият; 3. қаҳр; 4. одобу ахлоқ. 

Дар забони форсӣ “xolq”:феъл, одат, табъ, табиат, 

рафтору кирдор. 

Дар забони арабӣ “qalb”:1. дил; 2. ақл; 3. асос; 4. миёна, 

марказ; 5. ҷамъоварӣ; 6. меъда. 
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Дар забони форсӣ“qalb”:1. дил; 2. маркази лашкар. 

Бояд таъкид намуд, ки баъзе калимаҳои аз забони арабӣ 

иқтибосшуда дар замони имрӯзаи арабӣ кам истеъмол мешаванд 

ва баъзеи онҳо ба архаизм гузаштаанд. Масалан: Дар забони 

форсӣ маънои калимаи “masāf” – майдони ҷанг; шӯриш аст. Дар 

забони арабӣ калимаи “masāf” нест, баъзан шакли “masаf” 

вомехӯрад, ки маънои қатор, сафро ифода мекунад.  

Иқтибосоти арабӣ дар вақти мусоид ҳатто калимаҳои 

аслии забони форсиро низ аз муомила баровардааст. Аз ҷумла 

калимаҳои форсии дарии зеринро мушоҳида менамоем, ки ҷои 

худро бо калимаҳои арабӣ иваз намудаанд: angabin – asal, 

pāybāzi – raqs, ravādid – ejāze, borineš – qat, zaneš – zarbat, dārāi 

– molk ва ғайра. 

Ғайр аз ин дар адабиёти насрӣ ва назмӣ анъанаи бо 

синонимҳои арабӣ пурра намудани калимаҳои форсӣ низ фаъол 

аст. Аз ҷумла: sa`y-o kušeš, adāvat va došmani, dusti va refāqat, 

kam-o kāsti, solh-o āšti ва монанди ҳамин бисёр синонимҳои 

арабӣ ба назар мерасанд. 

 

Калимаҳои арабишуда (муарраб) 

Дар баробари бо зиддият дучор шуда аз таркиби луғавии 

забон дур шудани калимаҳои аслии форсӣ бояд гуфт, ки ҷараёни 

муарраб шудани калимаҳои форсӣ низ назаррас аст. Дар забони 

имрӯзаи форсӣ чунин калимаҳои арабишударо хеле бисёр 

вомехӯрем. Масалан: pārs – fārs, gowhar – jowhar, gorgān – 

jorjān, pulād – fulād ва ғайра бо шакли арабӣ дар забони форсӣ 

ҷоӣ гирифтанд. Инчунин дар калимаҳои dehgān – аҳолии қишлоқ, 

xānegāh – гӯшанишинӣ, zendik – дарӣ овози “г” бо овози “қ”-и 

арабӣ иваз шуда, дар забони форсӣ дар шакли dehqān, xāneqāh, 

zendiq корбаст мешаванд.  

Дар забони форсӣ баъзе калимаҳое ба назар мерасанд, ки 

калимаи аслӣ будани онҳоро танҳо бо роҳи этимологӣ метавон 

исбот намуд. Калимаҳои xandaq (форсии миёна: – kandak), 

sekanjabin (форсии дарӣ: – serkeangabin), hendese (форсу тоҷик: 

– аndāze), ramaq – ҳайвон (ф.т.миёна: – ramaγ), varaq (ф.т.: – 
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barg, farsax (ф.т.: – parsang – масофаи 6-7км), rezq (ф.т.: – 

rōčiγ-хӯрданӣ) ва ғайра мисол шуда метавонанд.8 

Маълум аст, ки аз аввали асрҳои миёна то имрӯз бисёр 

калимаҳои арабии иқтибосшуда аз муомила баромада бошанд, 

ба ҷои онҳо боз калимаҳои нави дигар дохил шуданд.  

 

Савол ва супоришот: 

1. Мавқеи иқтибосоти арабӣ дар забони классикии дарӣ? 

2. Давраи паҳншавии иқтибосоти забони арабӣ? 

3. Дар “Оинаи Искандарӣ” ва “Девон”-и Ҳофиз иқтибосоти 

арабӣ чанд фоиз аст? 

4. Дар иқтибосоти арабӣ чӣ гуна дигаргуниҳои маъноӣ рӯй 

додааст?  

5. Аз забони арабӣ чигуна гурӯҳҳои луғавӣ-маъновӣ иқтибос 

шудаанд? 

6. Аз забони арабӣ бештар кадом ҳиссаҳои нутқ иқтибос 

шудаанд?  

7. Иқтибоси воситаҳои калимасоз аз забони арабӣ?  

8. Калимаҳои муарраб чӣ гуна калимаҳоянд?   

 

 

  

                                                           
8Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ. Теҳрон,1371.  
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: “Луғати фурс”, “Асос-е 

Сухан”, “Муҳокаматул-луғатайн”, калима ва ибораҳои омехта, 

аффиксҳои калимасоз. 

 

Иқтибосоти туркӣ дар асрҳои миёна 

Дар манбаъҳои араб, юнон, хитойи қадим ва як қатор 

асарҳои олимони Осиёи Миёна, аз ҷумла “Осор-улбоқия”-и 

Берунӣ, “Қиссаи Рабғузӣ”-и Рабғузӣ, “Девони луғатит-турк”-и 

Маҳмуд Қошғарӣ “Муҳокимат-ул-луғатайн”-и Навоӣ маълум 

аст, ки алоқаи халқҳои Эрон ва Тӯрон аз замонҳои қадим вуҷуд 

дошта, хеле хуб ба роҳ монда шудааст. 

То истилои арабҳодар забони форсӣ корбасти иқтибосоти 

забони туркӣ чӣ тавре ки Пейсиков Л.С. таъкид намудааст ягон-

ягон ба назар мерасад, бо вуҷуди ин забони ин даврон аз тарафи 

олимон чуқур омӯхта нашудааст. Аммо дар давраи баъд аз 

ислом миқдори онҳо бо суръат афзудааст. Дар “Шоҳнома” 

“tegin” (қаҳрамон), “buq” (буғ, сурнай) ва бисёр номҳои одамон 

вомехӯрад. Дар луғати Асадии Тӯсӣ, ки аз ҷумлаи луғатномаҳои 

қадимтарини забони форсист, як қатор калимаҳои туркӣ ба назар 

мерасад:yarandaq (пӯсти хом), caroq (чоруқ), somāq (қанди 

сиё)ва ғайра. Асосан дар давраи хоразмшоҳиён, темуриён, 

сафавиён ва қоҷориён бисёр калимаҳоаз забони туркӣ ба забони 

форсӣ иқтибос шудаанд.  

Қисми зиёди иқтибосоти забони туркӣаз калимаҳои 

соҳаҳои иқтисод, маданият, сохти маъмурӣ, мавзӯъҳои иҷтимоӣ 

ва асосан соҳаҳои ҳарбӣ, тиҷорат, хоҷагии қишлоқ ва 

ҳунармандӣ иборат буд. Азбаски Темуриён, Сафавиён, Қоҷориҳо 

ва Қарохониён муддати дуру дароз дар Эрон ҳукмронӣ 

намудаанд, калима ва истилоҳҳои забони туркӣ ба забони форсӣ 

дохил шудаанд. Намунаи ин иқтибосот дар манбаъҳои таърихӣ 

ва адабии ҳамондавра дида мешаванд, аммо дар замони имрӯза 

вонамехӯранд. Аз калимаҳои серистеъмоли замони ҳозира āqā – 

ҷаноб  dādāš – ака, “qāšoq” – қошуқ, “qomrok” – бочхона, čāqu – 

Иқтибосоти забони туркӣ
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корд,  došаk – болин, ҷои хоб, otāq – хона, yaylāq – ҳавлии берун, 

šoluγ – пурғавғо, sowγāt – тӯҳфа, komak – кӯмак, kuček – хурд ва 

дигарҳоро нишон додан мумкин аст.9 

М.Одамият дар асари “Асос-е sохан”-и худ 294 то калимаи 

иқтибосшудаи туркирооварда шарҳ додааст. 

Дар замони ҳозира аз калимаҳои иқтибосии хоси соҳаи 

ҳарбӣ “tup” –  тӯп, tofang – милтиқ, камон, tofangča – 

пистолет, sāčme – сочма, fešang – тир ва ғайраҳоро нишон 

додан мумкин аст. Даҳҳо калимаҳои иқтибосии туркии хоси 

соҳаи ҳарбӣ дар асарҳои таърихӣ нигоҳ дошта шудаанд, аз 

ҷумла:yureš – лашкар кашидан, ҷанг кардан, bāranyar – даҳ 

қатор, jawanyar – қаноати чап, ilyar – гурӯҳи ҳушёр, šabixun – 

ҳуҷуми нобаҳангом, qārāwol – посбон, нигаҳбон, qor – яроқ-

аслиҳа, yuzbāši –  сардори гурӯҳи саднафара, tuman – гурӯҳи 

даҳҳазорнафара ва ғайра. 

 

Маълумоти “Муҳокиматул-луғатайн” дар боби 

иқтибосоти туркии забони форсӣ  

Дар “Муҳокиматул-луғатайн” Алишер Навоӣ як қатор 

калимаҳоро оварда, таъкид мекунад, ки ин калимаҳо дар забони 

форсӣ вуҷуд надоранд ва аз дигар забон иқтибос шудаанд: 

“Яна ғизо ва ҳар таомки еса бӯлур егулик дерлар, 

ва сорт элининг кӯпи, балки барчаси емакни ҳам ва ичмакни 

ҳам “хурдани” лафзи билан адо қилур. Ва улуқ қардош ва 

кичик қардошни иккаласин “barādar” дерлар ва турклар 

улуғни “оға” ва кичикни “ини” дерлар ва улуғ-кичик қиз 

қардошни ҳам “xāhar” дерлар. 

Ва булар улуғни “эгачи” ва кичикни “сингил” 

дерлар...” “Бир мутааййин нимаким “оқ уйдур””, анга 

“Xargāh” от қӯюптурлар. Аммо анинг ажзосининг кӯпини 

турк тили билан айтурлар, андоқки тунглук ва узук ва 

турлуғ ва босруғ ва чиғ ва қанот ва к ӯзнак ва увуғ ва  

боғиш ва бӯсаға ва эркина ва ала ҳозал-қиёс. Ва ов ва 

қушки, салотин одоб ва русумида ҳар қайси бошқа 

мутаййин эшитур, икаласин “šikār” дерлар. 

                                                           
9Раҳимлӣ Д. Вожаҳои туркӣ дар забони форсӣ. 2007. 
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Ва умдаки кийикдур, турк анинг эрканин “ҳуна” ва 

тишисин, “қилчоқчи” дер, яна суйқуннинг ҳам эрканин 

“буғу”ва тишисин, “марал” дер, Сорт “āhu” ва 

“gavazn”-дан ӯзга нима демас. Ва бир шӯру-шайнлиғ 

овки, тӯнгуз овидур анинг ҳам эркагини “қобон”, 

тишисин “мегачин” ва ушоғин “чӯрпа” дерлар. Ва сорт 

барчасин “xuk” ва “gorāz” лафзи била айтур. 

... Ва ӯрдакни анвои... етмиш нав бӯлурким, сорт 

борисин “murγābiy” ӯқ дер. Ва агар бир-биридан 

мутамаййиз қилса туркча от  била-ӯқ айтур. 

Яна от анвоидаки, тӯбучоқ ва арғумоқ ва яна ва 

ёбу ва тоту йӯсунлуғ  - борини туркча - ӯқ айтурлар. 

Ва отнинг ёшиндағи кӯпракин туркча айтурлар. Бир 

қулунни “курра” дерлар, ӯзга “той” ва ғӯнан ва дӯнан ва 

тулан ва чирға ва ланға дегунча фасиҳроқлари туркча 

дерлар ва кӯпраги буни билмаслар. 

Ва отнинг иярин агарчи “зин” дерлар аммо кӯпрак 

ажзосин, мисли “жибилгир” ва “ҳано” ва “тӯқим” ва 

“жорлиғ” ва “уларчоқ” ва “ғанжуға” ва “жилбӯр” ва 

“қушқун” ва “қантар” ва “туфак” ва “тӯқа” йӯсунлуқ 

кӯпин туркча айтурлар. Ва қамчини агар “тозиёна” 

дерлар, аммо “булдургасин” ва “чубчурнасин” туркча 

айтурлар. Ва “жиба” ва “жавшан” ва “кӯҳа” ва 

қолғандуруқ ва “қорбичи” ва “кечим” ва оҳа йӯсунлуғ уруш 

асбобин ҳам турк била айтурлар. Ва маъҳудиӣ албисадан 

мисли “дастур” ва “қалпоқ” ва “наврузий” ва “тӯппи” ва 

“ширдоғ” ва “дакла” ва “ялак” ва “ёғлиғ” ва “терлик” ва “қур” 

йӯсунлуғ нималарни борисин турк тили била айтурлар. 

Егуликлардин агарчи қӯй мучаларидан баъзиға от 

қуюптурлар, аммо “орқа”ни ва “ошуғлуғ илик”ни ва ён 

“сӯнгак”ни ва “қобурға”ни ва “илик”ни ва “ӯрта илик” ва 

“бӯғузлағу”ни туркча айтурлар. Ва яна баъзи емаклардан 

“қаймоғ” ва “қатлама” ва “буламоғ” ва уркамочни ҳам туркча 

айтурлар. Ва қимизни ва сузмани ва кумоч ва толғонни ҳам 

туркча айтурлар. Ва бу нав жузъиётқа машғуллуқ қилса 

бағоят кӯп топилур.”10 

                                                           
10Навоӣ А.III т .Т.: 1948. 185-486 б. 
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Бисёр калима ва ибораҳои бо роҳи калимасозӣсохташудаи 

забони туркӣ низ дучор мешаванд. Масалан: qapidan – 

доштан,kučidan – кӯчидан, gazidan – газидан, dogmesāz – 

тугмасоз, šalwārduzi – шимдӯз, qāčāqbari – ноқонунӣ гирифта 

гурехтан, bezak kardan – оро додан ва ғайраро метавон номбар 

намуд.  

Аффиксҳои аз забони туркӣ ба забони форсӣ гузаштаро 

низ мушоҳида мекунем, ки имрӯз серистеъмоланд: 

Пасванди-či ба калимаҳои форсӣ ва иқтибосӣ ҳамроҳ 

шуда, калимаҳои нави ифодакунандаи соҳиби касбу ҳунарро 

месозад. jarči – ҷарчи,islāhči – ислоҳотчи, madanči – коригари 

кон, šekārči – шикорчива ба монанди инҳо. 

Пасванди -ulu (-ule, -lu)ба маънои хурдию навозиш 

истифода мешавад. Масалан:zangule – қӯнғироқча, maškule – 

машкоби хурдак, kucule – писарчаи хурдак; Hazelu – аз авлоди 

Ҳамзава монанди инҳо. 

Аззабони туркӣ аффиксоиди-bāšiба маънои сардор, роҳбар 

ё роҳбарикунанда серистеъмол буда, дар забони форсии миёна 

бисёр дучор мешаванд: yuzbaši – сардори лашкари саднафара, 

bāγbānbāši – калони боғбонҳо, tajеrbāši – саркардаи тоҷирон, 

hammālbāši – калониҳаммолҳовамонанди инҳотанҳо дар 

адабиёти қадима нигоҳ дошта шудаанд. 

Калимаҳое, ки бо аффиксоиди-tāš (dāš) сохта шудаанд, аз 

ҷумла: xeyeltāš– ҳаммаслак, xājetāš – ҷаноб, dādāš – 

бародарвабаъзе калимаҳои монанди ҳамин ҳоло ба 

архаистӣгузаштаанд, ёки дар баъзе лаҳҷаҳои маҳаллӣ нигоҳ 

дошта шудаанд. 

Аффиксоиди -begi ҳам калимаҳои нав намесозад,танҳо дар 

асарҳои таърихӣ ва номи одамон дучор мешавад. Масалан: 

qal`abegi – саркардаи қалъа; Daryābegi – адмирал (номи инсон) 

ва ғайра. 

Иқтибосоти туркии забони форсии имрӯза. Дар боби 

иқтибосоти забони туркӣ дар забони форсӣ тадқиқоти охирин ба 

қалами Дурдона Раҳимлӣ11 мансуб буда,дар тадқиқот муаллиф 

оиди 200калимаи иқтибосшуда маълумот медиҳад. Ба фикри 

муаллифи китоб як қисми калимаҳои иқтибосшуда даҳонӣ буда, 

                                                           
11Раҳимлї Д. Вожаҳои туркї дар забони форсї.2007. 
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инҳо ба забони адабӣ дохил нашудаанд.Ин китоб оиди 

иқтибосоти ГЛС-ии зерини забони форсӣ маълумот медиҳад: 

 ГЛС-и ҳайвоноти хонагӣ ва ҳашаротҳо: čapes(асп), taka 

(такка, бузи нар), xeči (буз), taqoli (гӯсфанд), kažpe 

(баррача), errow (занбӯр). 

 ГЛС-и номҳои хӯрокворӣ: qeysoγ (қаймоқ), qeymāq, qey 

āvardan, qurma (бирёнӣ), āγiz (оғизак), yaxni (гӯшти яхна),  

panir (панир). 

 ГЛС-и мавзӯъҳои рӯзғордорӣ: ojāq (ӯчоқ, ошдон), qondāq 

(йӯргак, парпеч), dāš (санг),  qeyiš (чармкамар), qāblame 

(дег). 

 ГЛС-и ифодагари ҳолат: yālγuz (танҳо, якка) denj (тинч, 

ором), korpa (нав), qāl (хом), darow (чуқур). 

 ГЛС-и ба маънои кофтукоб ва ҷойгиршавӣ: yoxāri (баланд), 

yoq (гузаранда, касалии гузаранда), tep (паст, чекка). 

 ГЛС-и ба маъноҳои паррандагон: quš (қирғи), qušxānа 

(лона), kargā (зоғ). 

 Калимаҳои дигар: kuk (баҳя), γuč(қӯчқор), sug (мотам) ва ғ. 

Имрӯз дар Эрон “Фарҳангдестон-е улум” (Академия) хеле 

хуб фаъолият нишон дода, забони форсиро аз иқтибосоти 

забонҳои хориҷа тоза намуда истодааст. Аз ин сабаб агар ҷои 

калимаҳои āqā, qāšoq, qеyči, čāqu, somāx, qārč ва дигарро, ки 

барои эрониҳо монанди забони модариашон буд, бо калимаҳои 

нави форсӣ иваз кунанд тааҷҷубовар нест.  

 

Савол ва супоришот: 

1. Иқтибосоти туркӣдар давраи пеш аз ислом ҳам дучор 

мешаванд? 

2. Иқтибосоти туркии асрҳои миёна дар кадом манбаъҳо 

акс ёфтаанд. 

3. Алишер Навоӣдар “Муҳокимат-ул-луғатайн” оиди 

кадом калимаҳои иқтибосшудаи забони туркӣ ба забони форсӣ 

маълумот додааст. 

4. Гурӯҳҳои луғавӣ-маънавии аз забони гузаштаро баён 

кунед. 

5. Воситаҳои калимасозии аз забони туркӣ гузаштаро 

муайян кунед. 
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6.Охирин тадқиқоти калимаҳои иқтибосшудаи забони 

туркӣ ба қалами кӣ мансуб аст? 

 

 
Калима ва ибораҳои такягоҳ: Европизм, терминҳои илму 

фан ва сиёсиву иқтисодӣ, терминҳои санъат ва маданият, 

терминҳои техникаи ҳарбӣ. 

 

Иқтибосоти забони франсузӣ 

Алоқаи Эрон бо мамлакатҳои Европа дар охири асри XIX 

ва аввали асри ХХ фаъол шуд ва хеле босуръат ривоҷ ёфт. Дар 

натиҷа ба забони форсӣ европизмҳои зиёде ворид шуданд. 

Сараввал ба забони форсӣ бештар иқтибосоти забони франсузӣ 

даромад. Аз ҷумла, pārlemān – порламент, kudetā – дигаргуниҳои 

давлатӣ, kābine – кабинет, kongre – конгрес, demokrāsi – 

демократия, frāksiyun – фраксия, režim – нақша, komisyun – 

комиссия, ānārši – анархия, prolitār – камбағал, buržuazi – 

буржуазия, kāpitulasiyn – копитулятсия, tribun – трибуна, kārt – 

билети аъзогӣ, prupāgānd – ташвиқот ва ғайраҳоро метавон 

номбар намуд, ки ин калимаҳо дар охири асри XIX ва аввали 

асри ХХ аз забони франсузӣ иқтибос шудаанд.12 Иқтибосоти 

франсузӣ дар забони форсӣ чуқур ҷой гирифта, оҳиста-оҳиста ба 

ҳама соҳаҳо асосан иқтисод, илму фан, санъат, муносибатҳои 

халқӣ, техника, хизмати ҳарбӣ, рӯзгору зиндагӣ ва ғайраҳо 

ворид шуд. Масалан: 

Терминҳои илму фаннӣ:teori – назария, teknik – техника, 

šimi – кимё, oksižen – кислород(оксиген), hidrožen – 

водород(ҳидроген), fizioloji – физиология, bioloji – биология, 

grāmer – грамматика, fonetik – фонетика. 

Дар замони имрӯза ин терминҳо бо калима ва истилоҳҳои 

забони форсӣ иваз шудаанд ва онҳоро танҳо дар адабиётҳои 

аввали асри ХХ вохӯрда метавонем. Ҳамчунин дар замони 

имрӯза ивазшавии истилоҳҳои зеринро мушоҳида мекунем: teori 

                                                           
12Қуронбеков А. Форс тили лексикологияси. – Тошкент,2009.-54 б. 

Иқтибос аз забонҳои Европа
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– ulum-e nazari, teknik – fanni, šimi – kimyā, bioloji – zistšenāsi, 

grāmer – dastur-e zabān, fonetik – āvāšenāsiва ғайра. Лекин баъзе 

истилоҳҳодар забони форсӣ мустаҳкам ҷой гирифта, дар забони 

адабӣ ванутқи шифоҳӣ бисёр истифода мешаванд. 

Терминҳои иқтисодӣ-молиявӣ:burs – биржа, bānk – банк, 

āžāns – агентӣ.  

Терминҳои маданият, санъат ва маориф: tāblo – асбоби 

аёнӣ, стенд, pyes – песса, derām – драмма, еstrād – эстрада, 

teātr – театр, operā – опера, bāle – балет, minātur – минатура 

ва ғайраҳо. 

Терминҳои ҳарбӣ:gvārd – гвардия/армия, bomb – 

бомба/граната, ženrāl – генерал ва ғайраҳо. 

Бояд таъкид намуд, ки иқтибосоти забони франсузӣдар 

замони имрӯза ҳам бисёр дучор мешаванд, аммо як қисми онҳо 

дар солҳои 40-50-уми асри ХХ аз тарафи “Фарҳангистон” иваз 

карда шуда бошад, қисми дигарро аз соли 1979 инҷониб 

“Фарҳангистон”бо вариантҳои форсӣ иваз карда истодааст. 

 

Иқтибосоти забони англисӣ 

Иқтибосоти забони англисӣ ҳам монанди забони франсузӣ 

дар охири асри XIX васолҳои 50-80-уми асри XX хеле бисёр ба 

забони форсӣдохил шуданд. Яке аз сабабҳои асосии ин 

ҳамкории мутахассисони саноати нефти Англия-Эрон буд ва дар 

баробари ин ба Эрон бисёр маҳсулотҳои хориҷаро дароварда, 

онро бо забони англисӣ ном мебурданд. Масалан: дар натиҷаи 

ҳамкории Америка ва мамлакатҳои Европа дар Эрон саноати 

автомобил (мошинсозӣ) ба роҳ монда шуд. Аз ин бармеояд, ки 

садҳо терминҳои соҳаи мошинсозӣба забони форсӣ иқтибос 

шудаанд.Масалан:māšin – матор, dastgoh, tayr – шина, kābin – 

кабина, салон, bulbring – подшивник, pāydal – педал, girbaks – 

коробка, fanar – пружина ва ғайраҳо. 

Навгониҳое, ки дар соҳаи илму фан ба вуҷуд омаданд, дар 

мавридҳои зиёд бо забони англисӣ дар муомила буданд: jak – 

дамкарат, inč – дуюм, tayp – машинкаи ҳарфчинӣ, jat – реактив 

самолёт, fyuz – нигоҳ доштан, helicopter – вертолёт.  

Инчунин як қатор калимаҳои ба мавзӯи иқтисодӣ-сиёсӣ ва 

ҳаётӣвобаста низ ба забони англисӣ ворид 
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шуданд.Масалан:budje – бюджет, miting – митинг, blok – блок, 

jāz – ҷаз, bār – бар, keyk – кекс ва ғайраҳо. 

Дар соҳаи варзишниз иқтибосоти забони англисӣба назар 

мерасад: kap – кубок, eski – чанғи, tim – команда, futbāl – 

футбол, boks – бокс, kamp – лагер, hokey – хоккей. 

Бояд зикр намуд, ки дар Эрон ба фаъолияти 

“Фарҳангистон” ва ҳаракати зиёиён, ки барои пос доштани 

забони форсӣ аз иқтибосот равона карда шудааст нигоҳ накарда, 

дар соҳаи илму фан ва ҷабҳаҳои гуногуни илмӣ таъсири 

эвропизм ва махсусан забони англисӣ хеле пурқувват шуда 

истодааст. Барои исботи фикр метавонед ягон газета имрӯзаи 

Эронро варақ зада, ба қисми эълонҳо назар андозед. Масалан: 

18-ноябри соли 2007 дар қисми эълонҳои газетаи “Эрон” ба 

чунин иқтибосҳо дучор меоем: Bānk-e san`āt-e ma`dan – банки 

саноати маъданӣ, Sistem-е хotut – системаи хаттотӣ, Form-е 

šaraet-ye - mozaede – ҳуҷҷатҳои шартии савдои музокиравӣ... . 

Дар як эълони кӯтоҳ калимаҳои bānk, sistem, form, doctor, 

plāk, grām, rul аз ҷумлаи иқтибосоти забони англисианд. 

Ба эълонҳои дигари саҳифаи мазкур назар андозем, ton – 

тонна, sāntimetr – сантиметр, telfon – телефон, lisāns-e 

hesābdāri – маълумоти олии ҳисобдорӣ(бакалавр), telviziyun – 

телевизор,  servis – хизмат,  moket – линолиум, otomobil – 

автомобил, vidyo – видеомагнитафон, otobus – автобус, minibus 

– автобуси хурд,  jip-e sahrā model – модели саҳрогарди ҷип, 

diploma-e riyāzi va fizik – дипломи фанҳои физика ва 

математика,  kār dar šift – кор бо навбат, kārburator – 

карбюратор,kārton – қоғази картон, kārt-e vorud – таклифнома, 

ādres – адрес, kod-e posti – индекси почта, fiš-e bānki – пластик 

карточка/карточкаи банк, pākat – пакети қоғазин, personel – 

ходимон, pomp-e benzin – насоси бензин/бензонасос,mekānik – 

механик, elektromekānik – электромеханиква ғайраро вохӯрда 

метавонем, ки аз забонҳои дигар иқтибос шудаанд. (Газетаи 

“Эрон”. Қисми эълонҳо. 18-ноябри соли 2007). 

 

Иқтибосоти забони русӣ 

Иқтибоси калимаҳои русӣ дар забони форсӣ аз замонҳои 

қадим бо таъсири алоқаҳои савдо ва тиҷорат бо Руссия ба вуҷуд 

омадааст. Аз ҷумла, orosi– пойафзоли занона, boške– баррел, 
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estekān– стакан, gāloš– кавш, kvās– квас, āršin– аршин аз 

давраи қадим ба забони форсӣ ворид шудаанд. 

Дар охири асри XIX ва аввали асри XX Россия дар Эрон 

роҳи иқтисодии худро пурқувват кард ва дар натиҷа калимаҳои 

зерин ба забони форсӣ дохил шуданд:Doroške, kāleske – коляска, 

vāgon – вагон, tormoz – тормоз, belit – билет, zāpās – балони 

эҳтиётӣ,( запас) ва ғ. Дарзамони ҳозира аксарияти ин калимаҳо 

ба архаизм дохил шудаанд ва дар нутқи даҳонӣ истифода бурда 

намешавад. 

 

Савол ва супоришот: 
1. Гурӯҳи мавзӯъҳои аз забони франсузӣ иқтибосшуда? 

2. Сабаби иқтибоси калимаҳои франсузӣ ба забони форсӣ? 

3. Иқтибосоти забони англисӣ аз кадом давр оғоз ёфтааст? 

4. Дар замони ҳозира миқдори иқтибосоти забони 

англисӣдар забони форсӣ? 

5. Мавқеи иқтибосоти забони русӣ дар забони форсӣ? 

6. Асосан аз забони русӣ калимаҳои хоси кадом соҳа 

бештар иқтибос шуданд?  
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: ҳаракати пуризм, 

калимаҳои сохта, воҳидҳои фразеологӣ, калимаҳои мураккаб, 

нусхабардорӣ (калка), нусхабардории маъновӣ. 

 

Манбаҳои асосии калкаҳои забони форсӣ 

Аз забонҳои хориҷӣ иқтибосот бевосита ва ё билвосита 

рӯй медиҳад. Калка (фр. calgue – нусха, тақлид) “нусхабардорӣ” 

ҷараёнест, ки дар он морфема, калима, ибора ё ибораи 

фразеологӣ қисм ба қисм (ҳарф ба ҳарф) ба калима ё ибораи 

забони дигар тақлидкунон ё айнан тарҷума карда мешавад. 

Масалан: калимаи форсии “havāpeymā” аз калимаи “aeroplan”-и 

забони ғайр бо тарзи кӯчонидани морфема сохта шудааст: 

“aero” – havā, “plan” – peymā. 

Намуди дигари калкаҳо аз ҷиҳати функсионалӣ ба 

калимаҳои наздики худ иваз карда шудаанд. Масалан: Калимаи 

арабии “муаллим” аз ҷиҳати функсионалӣ маънои “илмдиҳанда, 

омӯзонанда”-ро дорад, дар забони форсӣ барои муодили ин 

калимаро сохтан аз калимаи “āmuxtan” решаи замони ҳозираи 

“āmuz” гирифта шуда, ба он пасванди касбу ҳунарсози “gār” 

ҳамроҳ карда, калимаи нави “āmuzgār” сохта шудааст. Монанди 

ҳамин функсияи дигари ин калима, дар асоси аломати маъноӣ, 

яъне “шахси донишманд” дар забони форсӣ аз калимаи 

“dānestan” решаи замони ҳозира “dāneš” гирифта, ба он  

полуаффикси “yār” ҳамроҳ карда, “dānešyār” муаллими 

донишгоҳи олӣ сохтаанд.    

Асосан дар забони форсӣ аз замонҳои қадим дар ҳаёти 

сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва мадании Эрон дар илму фан ва ё 

зиндагии ҳаррӯзаи онҳо калимаҳое, ки пештар корбаст 

намешуданд, аммо бо воситаи давлатҳои дигар ба забони форсӣ 

ворид шудаанд бо ду роҳ: ё бевосита қабул кардани калима ва ё 

бо воситаҳои забонии забони худ калимаи нав сохтан ба таркиби 

луғавӣ дохил мешаванд. Ин ҷо тафовут дар ҷараёнҳои ривоҷёбӣ 

ва муносибати байниҳамдигарии Эрон бо мамлакатҳои дигар 

аст. Масалан: Дар давраи қадим забони юнонӣ, баъди истилои 

Ҷараёни нусхабардорӣ (калка) 
дар забони форсӣ
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араб забони арабӣ, дар замони ҳукмронии сулолаи туркҳо 

забони туркӣ ва дар асрҳои баъдина забонҳои Европа ба забони 

форсӣ таъсири назаррас расонидаанд.  

Аз забонҳои хориҷӣ суръати иқтибосот ва нусхабардорӣ 

(калка) фарқ мекунанд: асрҳои VIII-IX дар давраи ҳукмронии 

Саффориён ва Сомониён низ аз ҷониби арабҳо барои барпо 

намудани давлати мустақил ҳаракатҳои пурзӯр шуда бошад, аз 

ҷониби аҳолии маҳаллӣ барои нигоҳ доштани тозагии забон 

мубориза хеле авҷ гирифта буд.    

Тозагии забонро бошад, бо воситаи нусхабардории калима 

ва ибораҳои забони ҳукмрон ба забони модарии худ ба амал 

оварданд. Аммо танҳо манбаи нусхабардорӣ, кӯчонидан 

дигаргун шуда меистад. Агар дар асрҳои миёна забони арабӣ чун 

манбаи асосии нусхабардорӣ хизмат карда бошад, дар замони 

имрӯза ин вазифаро забонҳои англисӣ ва франсузӣ пеш мебурд.  

Дар Эрон давраи нави ҳаракат ва ҷидду ҷаҳд ба тозагии 

забон дар солҳои 30-юми асри ХХ оғоз ёфт ва ин ҳаракати 

пуризм13 ном гирифт. Ин ҳаракат барои нигоҳдории покизагии 

забону миллат як аксуламали табиӣ буд. Зеро дар ин давр ҳамаи 

соҳаҳо ба тараққиёт рӯй оварда, тамоми бурду бохте, ки дар 

соҳаҳои тиббиёт, фан, техника, иқтисод, маданият, санъат ва 

ғайра пешниҳод мешуданд, қатъӣ назар дар куҷо, аз ҷониби кӣ, 

бевасита бо забони англисӣ, немисӣ ва франсузӣ номбар шуда, 

бо ҳамин термин ба дигар забонҳо медаромад. Ҳаракати пуризм 

бевосита барои пешгирӣ намудани ин ҳолат ва посдории тозагии 

забони форсӣ хеле кӯшидааст. 

Дар ин давра калимаҳои rānande – шофёр, xodrow – 

мошини сабукрав, dānešāmuz – донишҷӯ, dāneškade – факулта, 

dānešgāh – университет, keyhānnavard – космонавт, kuhnavard – 

алпинист, sarmonši – саркотиб, rāhāhan – роҳи оҳан ва монанди 

ҳамин садҳо калимаи дигар дар забони форсӣ расм шудаанд.  

Мавриди зикр аст, ки назар ба сохти таркибии иқтибосот 

дар забони форсӣ калкаҳо ба калимаҳои сохта, фразеологӣ ва 

семантикӣ ҷудо мешаванд. 

                                                           
13Пуризм (лот. рurus – покиза, соф, мусаффо). Муҳофизат намудани забони адабӣ аз 

элементҳои ғайринормативии лексикӣ ва грамматикӣ, ки бисёр вақт дар инкишофи забон 

хусусияти табиӣ ба ҳисоб меравад. 
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 Дар калкаҳои сохта қисми морфемаи калимаҳои забони 

хориҷа тарҷума шуда, қисми дигар айнан такрор мешавад. Бо ин 

роҳ тарҷумаи калимаҳои зеринро мисол оварда метавонем: 

bolandgu – радиокарнай (loadspeaker), jehānbini – ҷаҳонбинӣ 

(worldoutlook), āsmānxarāš – осмонбӯс (skyscraper). 

Аз забони ғайр бо нигоҳ доштани таркиби аслиашон айнан 

тарҷума кардани ибораҳои фразеологӣ ва таркибҳо низ дар 

забони форсӣ ба назар мерасад. Масалан: mah-e asal – моҳи асал, 

(инг. honey moon); sud-e viže – соф фоида (ар. нафъи холис); дом 

отдых – хонаи истироҳатӣ; живой язык – забони зинда ва 

ғайраҳо. 

Калкаҳои байналхалқӣ низ аз ҷумлаи ҳаминҳост: ašk-e 

timsāh – оби чашми тимсоҳ, rāh-e āhan – роҳи оҳан, korsi-ye 

pārlemāni – дар парламент ҷой гирифтан, safine-ye keyhāni – 

кемаи осмонӣ, jang-e hasteyi – ҷанги ядровӣ ва ғайра. 

Баъзе воҳидҳои фразеологӣ айнан дар шакли худ 

нусхабардорӣ мешаванд, лекин андак озодии маъно рӯй 

медиҳад. Масалан: marg-e muš – маргимуш (калима ба калима: 

вафоти муш) ар. Sammulfār (калима ба калима: заҳар зидди 

муш), dow-o-meydān – варзиши сабук (ing. Trak and field. Калима 

ба калима: роҳрав ва майдон). 

Баъзе калкаҳои фразеологӣ баъди ба забони форсӣ 

гузаштан ба калимаи мураккаб табдил меёбанд. Масалан: rāh-е 

āhan – rāhāhan, dow-o-meydān – dowmeydān. 

Дар замони имрӯза бо фаъолияти пурсамари 

“Фарҳангистон” забони форсӣ бо калкаҳои нав ғановатманд 

гашта истодааст. Барои мисол метавон ба луғатномаи “Vāže-hā-

ye mosavveb-e zabān va adab-e fārsi”, ки моҳи августи соли 1997 

чоп шудааст муроҷиат намуда, ба калкаҳое, ки дар вақтҳои охир 

ба муомила даромадаанд шиносо шуд.  

1. Доир ба илму тадқиқот:ākādemi – farhangestān, 

ākādemik – elmi – (илмӣ); anstitu – moassese(муассиса); test – 

āzmun (тест); haqqo-t-tahqiq – pajuhāne (гонорар); haqqo-tadris – 

āmuzāne – (ҳаққи хониш) ва монанди ҳамин. 

2. Доир ба воситаҳои ахбори оммавӣ:ābune – moštarak – 

(обуна); operātor – kārvār (оператор); brāšur – daftarak (рисола); 

bultan – xabarnāme (бюллетен); fāks – durnegār – (факс)  
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3. Вобаста ба корҳои маъмурӣ:āršiv – bāyegāni – (архив); 

personel – kārkonān (ходимон); šift – nowbat (смена); form – barge 

(шакл) ва монанди ҳамин.  

4. Доир ба корҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ:bors – 

bahābāzār (биржа); bilān – tarāznāme (баланс); damping – kasod 

(демпинг) – bāzāršekani ва монанди ҳамин. 

5. Вобаста ба соҳаи электр ва электроника:kābel – bate 

(кабел); mikrofon – sadābāz (микрофон) ва ғайра. 

6. Дар соҳаи нашр:tirāj – šomār (тираж); kopi – runavešt 

(нусха бардоштан); hand buk – destine (китоби киссагӣ). 

 

Савол ва супоришот: 

1. Ҳодисаи калка (нусхабардорӣ) дар забони форсӣ-

тоҷикӣ?  

2. Аз забони хориҷа калка (нусхабардорӣ) кардан гуфта 

чиро мегӯянд? 

3. Воҳидҳои фразеологии забони хориҷа ба забони форсӣ 

бо кадом роҳ нусхабардорӣ мешавад? 

4. “Фарҳангистон” кадом калимаҳоро ба забони форсӣ 

тарҷима кардааст. 

5. Нусхабардорӣ дар забони тоҷикӣ? 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: Фонетикӣ, грамматикӣ, 

семантикӣ мувофиқати услубӣ, субститутсия, васеъшавӣ ва 

маҳдудшавии маъно, қабатҳои услубӣ.   

 

Мутобиқати фонетикӣ ва графикӣ 

Дар ҳама забон ҳам унсурҳои бегонаи иқтибосшуда дар 

муҳити забони нав ҷараёни мутобиқшавии дуру дарозро аз сар 

мегузаронад. Ин ҷараён дар қисмҳои таркибии системаи забон 

ба амал оварда мешавад. Одатан калимаи бегона дар шароити 

забони нав ҷараёнҳои мутобиқшавии фонетикӣ, графикӣ, 

маъновӣ, грамматикӣ ва услубиро аз сар мегузаронад.  

Ҷараёни мутобиқшавӣ аз забонҳои хориҷа ҷараёни 

дурудароз буда, аввал калима ва ё ибораи нав дар системаи 

забон аз ҳама зинаҳо гузашта ҷойи худро наёбад мавқеъ пайдо 

намекунад. Барои фасеҳтар ифода намудани фикр мисол меорем. 

Калимаи “муъаллим – معلم”, ки аз арабӣ иқтибос шудааст, вақте 

ки дар забони форсӣ ба мутобиқати фонетикӣ дучор мешавад, 

дар таркиби калимаи мазкур фонемаи “у” ба “о” иваз мегардад 

ва овози “ъ” аз байн рафта, фонемаи “и” ба “е” иваз мешавад ва 

дар натиҷа шакли нави фонетикӣ “moallem” ба вуҷуд меояд. Аз 

ҷиҳати грамматикӣ ин калима дар забони арабӣ сифати феълии 

боби II бошад, дар забони форсӣ ин хусусиятро тамоман аз даст 

дода, ба исм мегузарад. Яъне аз ҷиҳати маъно ба маҳдудият 

дучор шуда, дар забони арабӣ иҷрои кору ҳаракат ва шахси 

иҷрокунандаро ифода кунад, дар забони форсӣ танҳо шахси 

иҷрокунандаро ифода мекунад. Аз ҷиҳати услубӣ ин ба забони 

адабии нормативӣ мансуб аст. Имрӯз азбаски дар услуби расмӣ-

коргузории забони форсӣ ба ҷои калимаи “муаллим” калимаи 

“āmuzgār” ба муомила даромадааст, “moallem” дар нутқи 

гуфтугӯӣ дар истеъмол аст.  

Хуллас, дар муносибати байниҳамдигарии ҳар як забон 

ҷараёни мувофиқкунӣ  бевосита унсурҳои забони ғайрро ба 

системаҳои мавҷудаи забони худ тобеъ мекунад.  

Ҷараёни мутобиқшавии 
калимаҳои иқтибосӣ
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Албатта бояд таъкид намуд, ки дар ҷараёни омӯзиш баъзан 

воҳидҳои луғавии забони ғайр дар муҳити забонии худ чигуна 

талаффуз шаванд дар ҳамон ҳолат қабул карда мешаванд. Аз 

ҷумла дар иқтибосоти забони арабӣ ҳарфи “ф” мавҷуд аст. Дар 

забони форсӣ бошад, ин овоз вуҷуд надошт, аммо бо таъсири 

забони арабӣ пайдо шуд. 

Ҳатто баъдтар натанҳо дар иқтибосоти арабӣ, балки дар 

калимаҳои аслии забони форсӣ низ фонемаи “ф” корбаст шуда, 

ҷои овози “п”-ро гирифт. Масалан, калимаи “fārs” дар асл 

“pārs” будааст, инчунин “esfahān – sepāhān”, “fulād – polād” 

талаффуз мешудааст. Инчунин дар забони форсӣ овози “қ” 

вуҷуд надорад, лекин бо таъсири забони арабӣ натанҳо дар 

калимаҳои иқтибосии арабӣ, балки дар калимаҳои аслии форсӣ 

низ овози “қ” корбаст шудааст. Аз ҷумла дар калимаҳои 

dehikan – dehqon, xonegāh – xoneqāh, zendik – zendiq ва ғайра 

ин ҳолатро мушоҳида карда метавонем.  

 Қиёфаи фонетикии калимаҳои аз забони хориҷа 

иқтибосшударо забони форсӣ, албатта, дар системаи фонетикии 

худ мувофиқ мекунад ва дар натиҷа ҳар як фонема ба дигаргунӣ 

дучор мешавад. Аммо ин тағйиротҳоро дар ҷараёни нутқ ҳар 

доим дарк карда наметавонем, онро асосан бо воситаи 

фонетикаи таҷрибавӣ метавон муайян намуд. Масалан: овози 

садоноки “а”-и забони арабӣ дар системаи фонетикии забони 

форсӣ бо бо инварианти ҳамин овоз иваз мешавад. Дар калимаи 

арабии “мактаб” овози “а” бештар пасизабонӣ бошад, дар 

забони форсӣ пешизабонӣ ва шакли инварианти “е”-ро мегирад. 

Ёки дар калимаҳои арабии “таърих” ва “таъхир” овози “а” 

пешизабонӣ, кӯтоҳ талаффуз карда шавад, дар забони форсӣ бо 

“ā”-и дароз “tārix” ва “tāxir” талаффуз карда мешавад.    

Дар забони форсӣ вақте ки овози “а”-и арабӣ дар охири 

калима меояд, доимо бо овози “е” иваз карда мешавад. Баъзан 

дар мобайни калима низ ин ҳодиса рӯй медиҳад, ки калимаи 

арабии “šakl”-ро ҳамчун “šekl” вохӯрда метавонем.  

Садоноки кӯтоҳи “и”-и арабӣ дар забони форсӣ бо “е”-и 

кӯтоҳ иваз мешавад. Мисоли равшани ин калимаҳои арабии 

интихоб – entexāb, истифода – estefāde ва ғайра аст. Аз забони 

арабӣ aw баou, (ёкиow), ayбаeyиваз мешавад. Калимаҳои арабии 

tavlid – toulid, mayl – meyl шудааст ва дар натиҷаи иваз шудани 
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овози кӯтоҳи “u”-и арабӣ ба “о” табаррук – tabarrok талаффуз 

мешавад. Аз овозҳои ҳамсадои арабӣ иваз шудани овозҳои 

зеринро мушоҳида намудан мумкин аст: 

 

 ت

 

 

ба т 

  ذ

ба з 

  ث

ба 
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  ح

ба ҳ 
  ق
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  ع
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Бояд ёдовар намуд, ки фонемаҳои забони арабӣ доимо дар 

асоси қонуни муайян корбаст намешаванд. Масалан, калимаҳои 

арабии “тарҷима”, “таҷриба” дар забони форсӣ “tarjome”, 

“tajrobe” талаффуз карда мешавад. Калимаи арабии “кафир” дар 

форсӣ ба шакли “kāfar” истифода мешавад. Шумораи зиёди 

чунин калимаҳоро мушоҳида кардан мумкин аст, ки ба қоидаҳои 

системаи забон мувофиқат намекунанд. 

Иқтибосоти забонҳои Европа аз ҷиҳати графикӣ бо ду 

шакл ба амал меояд. Баъзан калимаҳои европоӣ бо хати арабӣ 

навишта, дар қавсайн бо ҳарфҳои лотинӣ овознависӣ 

(транскрипсия) карда мешавад. Варианти дигар калимаҳои 

иқтибосшуда бевосита бо ҳарфи арабӣ навишта, бо ҳаракатҳо 

ифода карда мешавад. Лекин дар чунин ҳолат барои иқтибосот 

қонунияти муайян дида намешавад ва бисёртар дар ҳолати ғалат 

ба забон дохил мешаванд. Масалан: “Berlin” – “Berlan”, 

“Amerika” – “Āmrikā”. 

 

Мутобиқати грамматикӣ 

Калима ва ибораҳои аз забонҳои хориҷӣ иқтибосшуда дар 

баробари аз сар гузаронидани ҷараёни мутобиқшавии фонетикӣ 

ва графикӣ мутобиқати грамматикиро низ аз сар мегузаронанд. 

Ҷараёни мутобиқати грамматикӣ асосан дар ду зина, яъне 

морфологӣ ва синтаксисӣ ба амал меояд.  

Дар қисмати морфологӣ ҳиссаи нутқи аз забони хориҷӣ 

иқтибосшуда, ба категорияҳои грамматикии ҳамон ҳиссаи нутқи 

забони форсӣ мутобиқ мешавад. Масалан, исм бошад ба 
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категорияи ҷамъбандӣ ва роҳҳои калимасозӣ, сифат бошад ба 

дараҷа ва моделҳои калимасозии он ва ё феъл бошад ба роҳҳои 

калимасозӣ, замон, майл ва категорияи нисбати он мувофиқ 

карда мешавад. Аз ҷумла:  

Исмҳо:асбобҳои дар дастгоҳ сохташуда – дамкарат 
؛ دموكرات – دموكراتها    мошин – ماشين   – , ماشينكارى  автобусронӣ - 

  اتوبوسرانى
Сифатҳо:олитар  – عالىتر ; олитарин  –  الىترينع  ; амрикоӣ  

مريكايىآ  – ;  

Феълҳо: телефон кардан  – زدن تلفون ; мошин рондан  – 

راندن اتومبيل  
Дар қисмати синтаксисӣ калимаҳои нави аз забони хориҷа 

иқтибосшуда бо калимаҳои пеш аз худ ва баъд аз худ омада 

муносибати синтаксисиро ба роҳ монда, ибора ва таъбирҳоро бо 

воситаи моделҳои пайвастшавии забони форсӣ ҳосил мекунад. 

Масалан: 

Автобуси шаҳар  – شهرى اتوبوس ; радиои электрикӣ  – راديو 
كردن صبط دى سى به –  ба диски СD навиштан ;الكترونيک  ; бо воситаи 

факс ва имейл  – وايميل فكس توسط  . 

Хуллас, калимаи аз забони хориҷӣ иқтибосшуда, то ба 

ҳама қоидаҳои грамматикии забони форсӣ мутобиқ нашавад, ба 

системаи забони форсӣ дохил карда намешавад.   

 

Мутобиқати семантикӣ (маъноӣ) 

 Мутобиқати семантикии калимаҳои аз забони хориҷӣ 

иқтибосшуда мавзӯи хеле мураккаб буда, то имрӯз ба дараҷаи 

кофӣ омӯхта нашудааст. Иқтибосоти забонҳои хориҷӣ дар 

муҳити нав ба ҳодисаҳои маъновии гуногун дучор шуда, 

таркиби маъноии васеъро соҳиб мегардад ва ибораҳои 

фразеологии нав ҳосил карда, хусусияти услубиашон шакл 

мегирад. 

Баъзе калимаҳои иқтибосии забони арабӣ дар забони 

форсӣ маънои нав мегирад, маҳдуд мешавад ва ё ба дигар маъно 

корбаст мешавад. Масалан:  

Дар забони арабӣ: محمل[mahmel] – “Замбил”, 

“Тахтиравон”, (Тахтиравон барои Каъба буда, тӯҳфаҳои зиёд 

дорад.) 
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Дар забони форсӣ: محمل [mahmel] – 1).нишастгоҳи болояш 

пӯшидаи рӯи шутур, 2).асос, майл, далел. 

Дар забони арабӣ: خليفه [xalifa] – 1).ноиб, халифа; 2).ворис. 

Дар забони форсӣ: خليفه [xalife] – 1). Халифа, ноиб (ноиби 

пайғамбар ё имом), роҳбари мусулмонон; 2). ворис, муовин, 

ёрдамчӣ. 3). аҳли тасаввуф (муовини пир ва ё муршид); 4). 

баъзан шогирди усто; 5). роҳбари гурӯҳ (дар мактабҳои кӯҳна). 

 

Мутобиқати услубӣ 

Омӯхтани қабатҳои услубии иқтибосоти забони арабӣ 

ҷараёни хеле мураккаб буда, яке аз вазифаҳои мураккаби 

лексикологияи таърихӣ аст. Иқтибосоти забони арабӣ бештар 

дар услуби китобӣ вомехӯранд. Масалан: qarā´at – хондан, tahrir 

– навиштан, tanāvol – хӯрок хӯрдан, tamannā – илтимос, vafāt – 

вафот ва ғайра калимаҳоро метавон мисол овард, ки бо услуби 

китобӣ истеъмол мегарданд. 

Дар давоми асрҳо садҳо калимаҳои иқтибосии забони 

арабӣ дар таркиби забони форсӣ мустаҳкам ҷойгир шудаанд ва 

онҳо аз ҷиҳати услубӣ ба қабати нейтралӣ мансубанд. Масалан: 

ketāb, raqs, ensān, šart, eyb, e´lān, majles, ta´rix, sanad, emzā ва 

ғайраро метавон номбар намуд. 

Калимаҳое, ки пештар дар қабати нейтралӣ буданд, maktab, 

sabāq, maktub, madrasa имрӯз бевосита ба қабати забони 

гуфтугӯӣ гузаштаанд. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Ба калимаҳои иқтибосии забони хориҷӣ чигуна 

дигаргуниҳои фонетикӣ рӯй медиҳад? 

2. Дигаргуниҳои графикӣ аз чиҳо иборатанд? 

3. Ба калимаҳои иқибосии забони хориҷӣ чихел 

дигаргуниҳои маъноӣ рӯй медиҳад? 

4. Иқтибосоти забони арабӣ соҳиби чигуна қабатҳои услубӣ 

аст? 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: забони порсии дарӣ, забони 

тоҷикӣ, забони дарии Афғонистон, лаҳҷаи Теҳрон ва лаҳҷаҳои 

Ғелон, Семнон, Сивандӣ, Сангсорӣ, Яздӣ, Наинӣ, Натанзӣ, Сайӣ, 

Хунсарӣ, Ғазӣ ва ғайра. 

 

Шаклёбии забони классикии дарӣ 

Бояд гуфт, ки чун дигар забонҳо забони форсӣ низ бо 

ҳаёти иҷтимоӣ алоқаи ҷудонашаванда дорад. Он тағйиротҳое, ки 

дар ҷамъият, дар ҳаёти иҷтимоии инсон рӯй медиҳад, ба забон 

низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Давраи ҳукмронии араб (асри VII-

VIII) ва ворид шудани маданияти исломӣ ба забони форсӣ низ 

бетаъсир намонд. Дар ин давр забони расмии ҳамаи давлатҳои 

дар тасарруфи арабҳо буда, забони арабӣ буда, соҳибилмону 

арбобони давлат ва руҳониён ин забонро мукаммал аз худ 

намуда буданд ва ҳатто имрӯз ҳам таъсири он дар давлатҳои 

исломӣ намоён аст.  

Одатан халқе, ки дар тасарруфи миллати дигар мемонад, 

доимо дар дил орзуи озодӣ ва худшиносӣ дошта, барои барқарор 

намудани забон ва маданияти худ пинҳона мекӯшад. Ин эҳсоси 

худшиносӣ ва ҳимоя намудани миллат аз зулми маънавӣ аст. 

Асосан ба зӯроварӣ ва ҳаракати маънавӣ ва мадании миллати 

ғайр тан додани халқ ва миллате, ки соҳиби маънавияти бой аст 

бисёр душвор мегузарад. 

Забони порсии дарӣ низ аз ҷумлаи забонҳои қадима буда, 

соҳиби маданияти бой аст. Азбаски баробари истилои арабҳо 

дар саросари хилофат забони арабӣ маҷбуран чун забони дину 

давлат ва илму адабиёт қарор гирифта, дар байни халқҳои 

тобеъшуда ҷорӣ гардид, дар сарзамини мо низ қариб 200 сол ин 

сиёсат давом кард. Вале, ба ҳуқуқи маҳдуди худ нигоҳ накарда, 

забони форсии дарӣ, ки забони оммаи мардуми маҳаллӣ буд, ба 

сайри такомули тадриҷии худ давом дода, бар асли худ пойдор 

монд. Зеро дар нимаи дуюми асри IX дар Бухоро аз тарафи 

давлати Сомониён (864-999) ва дар Хуросон аз тарафи давлати 

Саффориҳо (873-903) аз нав барпо шуд.  

Вобастагии забони имрўзаи форсӣ ба 
ҳаёти иҷтимоӣ
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Ташаккули халқият, барқарор гардидани давлати 

мустақили Сомониён пешрафтҳои кишоварзӣ, зироаткорӣ, 

боғдорӣ, чорвопарварӣ, кӯҳканӣ, чӯянгудозӣ, ҳунармандӣ, 

кулолгарӣ, шишасозӣ, маишати хос ва муваффақиятҳои илму 

маданият ба он оварда расониданд, ки забони форсии дарӣ дар 

аҳди Сомониён ба дараҷаи забони адабӣ ва расмии давлатӣ 

бардошта шавад. Асоси ин забони адабиро лаҳҷаву шеваҳои 

Бухоро, Самарқанд, Марв, Балх, Бадахшон ва Нишопур ташкил 

мекард. Дар асрҳои IХ-Х пояи адабиёти оламшумули тоҷику 

форс ба ҳамин забон гузошта шуд. Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Абӯалии 

Сино, Балъамӣ, Фирдавсӣ, Манучеҳрӣ, Фаррухӣ, Анварӣ, 

Берунӣ ва бисёр бузургони дигар доди суханро дода, то ҳадди 

имкон аз иқтибосоти арабӣ худро нигоҳ дошта, онро боз ҳам 

суфтаву пухта гардониданд. Дар натиҷаи такомули табиӣ ва 

омезиши забонҳои суғдиву бохтарӣ забони форсии дарӣ басе 

равнақу инкишоф пазируфт, аз юнонӣ, ҳиндӣ, яҳудӣ ва арабӣ 

бисёр калимаву таъбирҳоро гирифт. Дар натиҷаи ҳамаи ин, 

забони форсии дарӣ бо пухтагӣ, захираи ғании луғавӣ, сарфу 

наҳви устувор, нормаҳои муайяншуда, истилоҳот ва воситаҳои 

гуногуни услубӣ қодир гардид, ки дар доираҳои расмӣ, 

дастгоҳҳои давлатӣ, мукотибаҳои расмӣ, коргузории девонҳо 

(вазоратҳо) ва маросимҳои мазҳабӣ ба кор бурда шавад. Ба ин 

забон асарҳои илмӣ, адабӣ, мазҳабӣ, таърихӣ ва фалсафӣ 

таълифу тарҷума мешуданд. Дар асри Х аллакай асарҳои зиёди 

тарҷумавӣ ба вуҷуд омаданд. Шарҳи китобҳои гуногунро аз 

забонҳои юнонӣ, ҳиндӣ, суриёнӣ ба арабӣ ва аз арабӣ ба форсӣ 

бармегардониданд. Табиби шоирпешаи Сомониён Майсарӣ дар 

илми тиб асари “Донишнома”-ро ба назм офарид, ки аз панҷ 

ҳазор байт иборат буда, ҳоло як нусхаи он дар Порис маҳфуз аст. 

“Донишнома”-и Абӯалии Сино, “Ат-тафҳим”-и Абурайҳони 

Берунӣ, асари ҷуғрофии муаллифаш номаълуми “Ҳудуд-ул-

олам” ба ин забон таълиф шуда, “Тафсири Табарӣ” (соли 

956),“Таърихи Табарӣ” ва амсоли инҳо аз арабӣ ба форсӣ 

тарҷума шудаанд.  

Забони асарҳои улуми дақиқ асосан арабӣ боқӣ монданд, 

вале оид ба илмҳои дақиқ низ асарҳо ба забони форсии дарӣ 

навишта мешуданд. Яке аз онҳо, ки то замони мо омада 

расидааст, “Шуморнома”-и Айюби Табарист, ки оид ба илми 
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ҳисоб (арифметика ва алгебраи ибтидоӣ) баҳс мекунад. Дар 

замони Мансур ибни Нӯҳ (961-977) Абумансури Муваффақ ибни 

Алии Ҳаравӣ оид ба тибб китоби “Ал-абния анил-ҳақоиқ-ил-

адвия”-ро тартиб дод, ки як нусхаи нодири қаламии соли 1050 

(моҳи шавволи 447 ҳиҷрӣ) аз ҷониби шоири маъруф – муаллифи 

“Гаршоспнома” Асадии Тӯсӣ китобатшудаи он то замони мо 

расида, то ҳол дар китобхонаи Вена нигаҳдорӣ мешавад.  Аз 

асри VIII сар карда барои ифодаи забони форсии дарӣ алифбои 

арабиасоси форсӣ дар истеъмол аст.  

Минбаъд забони форсии дарӣ дар Эрон, Шимоли 

Ҳиндустон, Ироқ, Қафқоз, Туркия, Туркистон, Қошғар ва ғайра 

паҳн гардида, ба ин забон мероси муштараки илмиву адабии ин 

халқҳо офарида шуд, ки ифтихори ҷаҳониён мебошад. Ин ҷо 

зикри як падида ногузир аст, ки дар қарнҳои IХ-ХI гарчанд аз 

ҷониби Сомониён барои рушду нумӯи забони форсии дарӣ 

барои аҳли илму адаб имкониятҳои фаровон фароҳам оварда 

шуда бошад ҳам,  аҳли қалам аз забони арабӣ низ даст накашида 

буданд. Зеро дар давоми 200 сол забони арабӣ дар марзи илм 

мавқеъ пайдо карда, имрӯз низ аҳли илму адаб аз системаи 

лексикӣ-семантикӣ ва имконияти калимасозии бепоёни он 

истифода менамуданд. Бар замми ин вазни шеърии арабҳо 

“арӯз” дар шеъри форсӣ мустаҳкам ҷой гирифта, истилоҳҳои 

ирфонӣ-тасаввуфӣ ва динӣ ба забони шеърият руҳияти тоза 

бахшиданд, яъне забони арабӣ тӯли асрҳо таъсири худро гум 

накард.  

Бояд гуфт, ки забони классикии дарӣ дар забони шеърият 

қариб барои ҳамаи забонҳои гурӯҳи эронӣ то аввалҳои асри ХХ 

чун меъёри адабӣ хизмат намуд. Гарчанд дар қисмати фонетика, 

лексика ва грамматикаи забони мазкур ривоҷёбӣ ва такомул рӯй 

диҳад ҳам, забони шеъру илму адаб барои соҳибзабонон фаҳмо 

буд.  

Аммо бояд қайд намуд, ки оиди ин масъала аллакай дар 

байни олимони эроншинос аз асри XV сар карда, фикрҳои 

мухталиф пайдо шуд, гӯё: “забони классикии дарӣ ба забонҳои 

форсӣ, тоҷикӣ ва дарӣ ҷудо шуд”14. Доир ба ин фикр шарқшинос 

А.Қуронбеков чунин иброз намудааст: “Ин ҷо на дар боби 

                                                           
14Пейсиков Л.С. Лексикология СПЯ М.1975.стр.131 
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забони адабӣ, меъёрӣ, балки дар боби лаҳҷаҳои маҳаллии забони 

форсии дарӣ сухан гуфтан мувофиқтар аст. Зеро дар ин давра 

дар ашъори шоирони Самарқанду Бухоро ва Афғонистону Эрон, 

ки бо забони форсӣ эҷод мекарданд захираи луғавӣ, сохти 

грамматикӣ ва услуби навишт як хел буда, танҳо аз ҷиҳати 

талаффуз шояд тафовут дошт.” 

Барои исботи фикри болоӣ метавон ба нишондоди 

“Дастур”-ҳои П.Н.Хонларӣ, М.Абдулқосимӣ ва М.Муин 

муроҷиат намуд, ки сохти фонетикии забони форсии классикӣ 

бо забони дарӣ қариб якранг нишон дода шуда, асосан дар сохти 

фонетикии забони форсии имрӯза тафовути бештар назаррас 

мегардад. Аз ин боис баҳси имрӯза дар боби аз забони классикии 

форсӣ дур шудани забони форсии имрӯза аст, на дар бораи 

забони тоҷикӣ ва дарӣ. 

Дар охири асри XIX ва аввали асри XX ҳаракати наздик 

кардани забони адабии форсӣ ба нутқи шифоҳии халқ аввал дар 

рӯзноманигорӣ ва баъдтар дар адабиёти бадеӣ оғоз ёфт. Ин 

дигаргуниҳои забонӣ барои ба халқ наздик кардани забони 

адабӣ-китобӣ ҳаракате буд, то ки забони адабӣ барои халқи оддӣ 

фаҳмо бошад. 

 

Ҳаракати ба нутқи шифоҳии халқ наздик кардани 

забони адабӣ 

 Ҳаракати ба нутқи шифоҳии халқ наздик намудани забони 

адабӣ дар давраи “бедории миллӣ” солҳои 1906-1911 дар давраи 

инқилоби якуми Эрон авҷ гирифт ва бошиддат бо воситаи 

адабиёт ва воситаҳои ахбори оммавӣ ба забони адабӣ дохил шуд.  

Аз рӯи таъкиди П.Н.Хонларӣ тарафдорони услуби 

классикӣ “кӯҳнапараст” ном гирифтаанд ва онҳо то имрӯз 

тарафдорони услуби нав, яъне шахсонеро, ки забони адабиро ба 

забони халқ наздик мекарданд чун “бесавод” айбдор мекарданд. 

Дар солҳои 20-уми асри ХХ омада, ба забони адабӣ аз забони 

халқ ворид шудани воҳидҳои луғавӣ ва ибораҳо чун ҳолати оддӣ 

қабул мешуд. Асосан соли 1922 дар Германия бо муқаддимаи 

муфассал аз ҷониби Муҳаммадалӣ Ҷамолзода нашр шудани 

маҷмӯаи “Яке буд яке набуд” ба забони адабӣ ворид шудани 

калима ва ибораҳои нутқи шифоҳиро муаллиф ҷараёни одатӣ 

мешуморад ва дар боби забони адабии нав фикру ақидаҳои 
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худро баён мекунад. Ба ин фарёди Ҷамолзода аз нависандагони 

давр С.Ҳидоят, М.Беҳозин, С.Чӯбак, С.Нафисӣ, Б.Алавӣ ва 

дигарон фарёдрас гардиданд.  

Парвиз Нотили Хонларӣ дар асарҳои ба забони форсӣ 

бахшидаи худ15, Деҳхудо, М.Муин, С.Нафисӣ ва дигарон дар 

мақола ва луғатномаҳои худ аз ҳисоби нутқи шифоҳии халқ 

ғановатманд намудани забони адабиро ҷараёни пурсамар ва 

зарур шуморидаанд.    

 

Лаҳҷа ва забонҳои ҳудуди имрӯзаи Эрон 

Забони адабии форсӣ дар асоси лаҳҷаи Теҳрон шакл 

гирифта, дар ҳамин асос нутқи шифоҳии умумихалқии Эрон – 

койне ба вуҷуд омадааст, ки он чун забони алоқаи байни 

миллатҳо дар хизмат аст. Дар ҳудуди имрӯзаи Эрон зиёда аз 40 

то лаҳҷа ва шеваҳо амал мекунад, ин ҷо барои тасаввур 

намудани айният ва тафовути миёни онҳо аз якчанд лаҳҷаву 

шеваҳо мисол меорем:  

Лаҳҷаи гилон:varf – барф; barār – ака-додар; zean – 

задан; bardim – ман гирифта рафтам; zamā – шаҳ(домод); 

xuram – ман хӯрда истодаам.   

Лаҳҷаисемнон: mu babardan – ман гирифта рафтам; pir 

– писар; vā – шамол; a muxurun – ман хӯрда истодаам; ruž – рӯз; 

janikā – зан; žania – заифа. 

Лаҳҷаи сивандӣ:vā – шамол; žene – заифа; zire – дирӯз; 

fird – хурд; bartā – дар; mepeši – ман пухта истодаам. 

Лаҳҷаи сангсорӣ: ruž – рӯз; zen – зан; bežeton – задан; pur 

– писар; bevāži – ман гап зада истодаам. 

Лаҳҷаи яздӣ: mezune – ман медонам; rij – рӯз; yenun – 

занҳо; me vevine – ман дида истодаам; membārt – ман гирифта 

рафтам. 

Лаҳҷаи наинӣ: vā – шамол; mi vaji – ман гап зада 

истодаам; pur – писар; abi – дигар; mi vini – ман мебинам; say – 

чеҳра.   

Лаҳҷаи натанзӣ: vinon – ман мебинам; xoron – ман хӯрда 

истодаам; ešik – дар; jan – зан; pur – писар; vāy – шамол; vājon 

– ман гап мезанам; bambard – ман гирифта рафтам. 

                                                           
15Хонларӣ П.Н. Забоншиносӣ ва забони форсӣ. – Теҳрон.1373.  
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Лаҳҷаи сайӣ:esbi – сафед; jen – зан; avinu – вай мебинад; 

zunu – вай медонад; bešxorda – вай хӯрд; ārt – орд; ebi – дигар. 

Лаҳҷаи хунсарӣ: bar – дар; birā – ака; idvāžān – ман гап 

мезанам; itxurān – ман мехурам; mird – мард. 

Лаҳҷаи ғазӣ: zune – вай медонад; ӧsbӧ – сафед; žande – 

зинда; pešue – вай мепазад; ebi – дигар; pur – писар. 

Аз намунаи лаҳҷаҳои болоӣ метавон хулоса намуд, ки 

имрӯз дар Эрон шумори лаҳҷаҳо хеле зиёданд. Хулосаи дигар он 

аст, ки лаҳҷаҳои эронӣ нисбати забони классикӣ ба забони 

форсии миёна наздикӣ доранд. 

Хусусияти ба худ хоси забони форсии имрӯза дар он аст, 

ки асоси онро анъанаҳои бойи адабӣ ва калимаву ибораҳои 

нутқи шифоҳии халқ ташкил кардааст. Забони ҳозираи форсӣ ба 

лаҳҷа ва шеваҳои ҳудуди Эрон таъсир расонида, баъзеи онҳоро 

аз муомила бароварда истодааст. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Аввалин забони классикии форсӣ чӣ ном дошт?  

2. Забони классикии форсӣ аз ҷиҳати фонетикӣ ва 

морфологӣ ба кадом забони имрӯза наздикӣ дорад? 

3. Дар аввалҳои асри ХХ кадом муҳаққиқон тарафдори 

наздик кардани забони адабӣ ва нутқи шифоҳӣ буданд? 

4. Забони адабии форсӣ дар асоси кадом лаҳҷа шакл 

ёфтааст? 

5. Дар ҳудуди Эрони имрӯза чӣ қадар забон ва лаҳҷаҳо 

мавҷуданд? 
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Калима ва ибораҳои такягоҳ: Забони гуфтугӯӣ, забони 

адабӣ, лаҳҷаҳо, услуби функсионалӣ, услуби бадеӣ, услуби расмӣ 

ва услуби рӯзноманигорӣ. 

 

Забони адабии ҳозираи форсӣ дар ду шакли асосӣ: 

даҳонӣ( گفتارى زبان ) ва хаттӣ( وشتارىن زبان ) фаъолият мекунад. 

Тафовут байни ин ду шакл бо интихоб намудани воситаҳои 

забон, корбасти онҳо ва риояи меъёрҳои забон муайян карда 

мешавад.  

Шакли хаттии забони адабӣ дар асарҳои бадеӣ, дар 

адабиётҳои илмиву адабӣ, дар рӯзноманигорӣ, дар рӯзномаву 

маҷалла ва ҳуҷҷатҳои расмӣ-коргузорӣ аён мегардад.  

Шакли гуфтории забони адабӣ дар навбати аввал дар 

сӯҳбатҳои ғайрирасмӣ истифода карда мешавад. Хусусияти ба 

худ хоси услуби муошират дар корбурди ибораҳои норасмӣ ва 

калимаҳои ба муҳити муайяни забон хос муайян карда мешавад. 

 

Қабатҳои услубии нутқи гуфтугӯӣ (муошират) 

Нутқи гуфтугӯӣ сӯҳбати байниҳамдигарии ду шахс буда, 

дар ин ҷараён ҳолат ва ҳаракати чашму абрӯ аҳамияти муҳим 

касб мекунад. Одатан нутқи гуфтугӯӣ аз ҷумлаҳои кӯтоҳу хурд 

иборат буда,  ифоданок ва пурэҳсос мебошад. Нутқи гуфтугӯӣ 

дар адабиёти бадеӣ, эҷодиёти даҳонакии халқ, асарҳои 

драммавӣ, кинофилмҳо хеле васеъ истифода мешавад. Байни 

забони хаттӣ ва гуфтугӯӣ сарҳади муайян вуҷуд надорад. Одатан 

одамон дар маърӯза, нутқи адабӣ, ҷараёни дарс, баромадҳои 

радиову телевизон, барои нигоҳ дошти забони адабӣ ҳаракат 

мекунанд.  

Дар нутқи гуфтугӯӣ бештар калима ва ибораҳое 

вомехӯранд, ки дар ягон муҳити муайян истифода шуда, дар 

забони адабӣ кор фармуда намешаванд. Масалан:  ننه (nane) – 

модар, داداش (dādāš) – бародар, آبجى (ābji) – хоҳар, كوچولو (kučulu) 

– кӯдак, بچه مكتب  (maktab bačče) – мактаббача, چماق قول  (qol 

čomāq) – муштзӯр, نون (nun) – нон, آو (āw) – об, کردن وا  (wā 

Забони адабии форсӣ ва фаҳмиши 
услубиёти забони муосир
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kardan) – кушодан, شدن جيم  (jim šodan) – гурехта рафтан, رفتن کش  

(keš raftan) – дуздидан ва ғайра. 

Шакли дар қисми маълуми аҳолӣ истифодашавандаи 

нутқи гуфтугӯиро забони халқӣ (омиёна) عاميانه زبان  меноманд.  

Шакли дар байни қисмҳои муайяни гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

корбурдшудаи  нутқи гуфтугӯӣ – ҷаргон ل مبتذ زبان   (zabān-e 

mobtazal), خودمانى زبان  (zabān-e xodmāni) номида мешавад. Нутқи 

гуфтугӯӣ дар минтақаҳои гуногуни мамлакат дар шаклҳои 

гуногун дида мешавад. Онҳоро лаҳҷа низ мегӯянд. Масалан: дар 

забони форсӣ лаҳҷаи Теҳрон, лаҳҷаи Машҳад (Хуросон) ва 

лаҳҷаҳои дигар дида мешаванд, ки ҳам аз ҷиҳати фонетикӣ, ҳам 

аз ҷиҳати лексикӣ ва ҳам аз ҷиҳати грамматикӣ аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. Баъзе лаҳҷаҳо аз забони адабӣ умуман дур мебошанд, 

аммо шумори чунин лаҳҷаҳо дар забонҳои эронӣ хеле зиёданд. 

 

Қисмҳои услубии забони хаттӣ 

Забони хаттӣ аз забони гуфтугӯӣ бо устуворӣ ва дар 

доираи меъёр амал кардани худ тафовут дошта, қисми асосии 

забони адабиро нутқи китобӣ ташкил мекунад. 

Забони адабӣ аз ҷиҳати синтаксисӣ ҳам аз нутқи гуфтугӯӣ 

фарқ карда, дар он бисёртар ҷумлаҳои мураккаб, ибораҳо, 

таркибҳо кор фармуда мешаванд. Забони адабӣ бо системаи 

муайяни фонетикӣ, грамматикӣ ва лексикӣ вобаста буда, дар 

асоси қоида ва қонунҳои меъёрии забони адабӣ сохта шудааст. 

Барои забони муошират низ меъёри асосӣ забони адабӣ буда, 

корбурди он ба дид ва савияи нотиқ вобаста аст.  

Забони адабӣ – дар услуби функсионалии гуногун дар 

шаклҳои мухталиф намоён мегардад. Аз ҳамин сабаб дар забони 

форсӣ чор намуди услуб мавҷуд аст: علمى سبک  – услуби илмӣ; 

بديع سبک  – услуби бадеӣ; رسمى بکس  – услуби расмӣ-коргузорӣ; 

جمعى هاى رسانه  –  услуби рӯзноманигорӣ. 

Услуби илмӣ. Услуби илмӣ забони асосии монография, 

мақола, маҷмӯаҳои дарсӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо буда, ба соҳаҳои 

гуногун вобастагӣ дорад. Талаби асосии услуби илмӣ равшанӣ, 

кӯтоҳбаёнӣ, пайгирии мантиқӣ, системанокӣ ва ба таҳрифи 

фикрӣ роҳ надодан аст. Шакли даҳонии забони илмӣ дар 

ҷараёни дарс, анҷуманҳои илмӣ ва маърӯзаҳо корбаст мешавад. 
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Фарқи асосии услуби илмӣ аз дигар услубҳо дар 

истифодаи терминҳои зиёди илмӣ аён мегардад. 

Услуби бадеӣ. Хусусияти ба худ хоси услуби бадеӣ, берун 

аз вазифаи комуникативӣ моҳияти эстетикии он мебошад. 

Азбаски дар услуби бадеӣ маҷоз, ташбеҳ, киноя барин санъатҳо 

фаровон кор фармуда мешавад, васеъшавии тобиши маъноии 

калима ва ибораҳо дида мешавад. 

Корбурди калима ва ибораҳо дар асарҳои насрӣ, назмӣ ва 

драматургияи услуби бадеӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир 

мегардад. Дар асарҳои бадеӣ асосан бо мақсади эстетикӣ аз 

услубҳои функсионалии гуногун берун аз он лаҳҷаву ҷаргонҳо 

истифода мебаранд. Ҷумлаҳо дар  асари шеърӣ бо услуби ягона 

ва нотакрор, дар драма бошад, мухтасар кор фармуда мешавад. 

Услуби расмӣ – коргузорӣ. Услуби расмӣ – коргузорӣ 

забони намудҳои гуногуни ҳуҷҷатҳои расмӣ, муносибатҳои 

дипломатӣ, алоқаҳои байналхалқӣ, ҳисоботҳо ва монанди 

инҳост. Барои ҳамин ҳам дар услуби расмӣ калима, ибора ва 

ҷумлаҳои гуногун истифода мешавад. Масалан: اليه مشار  (mašārun 

ilayh) –  дар боло зикр шуда; الذكر فوق  (fouqul zekr) – ҳоло 

зикрнамуда, نامبرده (nāmborde) – номбаршуда; الىع جناب حضور  

(hozur-e janāb-e ali) – ба ҷаноби Олӣ; مآب جإللت  (jalolat ma āb) – 

олампаноҳ; وسيله بدين  (btgin bacile) – бо ҳамин восита ва ғайраҳо 

кор фармуда мешавад. 

Услуби рӯзноманигорӣ. Услуби рӯзноманигорӣ дар 

забони нашрҳои даврӣ (рӯзнома, маҷаллаҳои иҷтимоиву сиёсӣ), 

воситаҳои ахбори оммавӣ, (радио, телевизион, интернет) ва 

воситаҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дида мешавад. Хусусияти 

асосии ин услуб оммафаҳмӣ, равшанбаёнӣ, пайдарҳамӣ, 

пурэҳсосӣ ва аз киноёт ғановатмандии он аст. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Дар забони форсии имрӯза чанд қабати услубӣ мавҷуд аст? 

2. Хусусиятҳои асосии нутқи гуфтугӯӣ? 

3. Хусусиятҳои асосии забони адабӣ? 

4. Хусусиятҳои  ба худ хоси услуби илмӣ дар чист? 

5. Моҳияти асосии услуби бадеӣ дар чист? 

6. Барои чӣ услуби расмӣ мегӯянд? 
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Луғатнигорӣ

7. Услуби рӯзноманигорӣ дар кадом маврид ба кор бурда 

мешавад? 

8. Оё ҳама маводҳои рӯзномаву маҷаллаҳо бо услуби 

рӯзноманигорӣ корбаст шудаанд? 

 

 

 

 

Калима ва ибораҳои такягоҳ: воҳидҳои луғавӣ, мақолҳои 

луғавӣ, калимагӣ, шарҳи калимаҳо, луғатҳои эзоҳӣ, луғатҳои 

дузабона, луғатҳои энсиклопедӣ, аломатҳои лексикографӣ.   

 

Луғатнигорӣ дар Осиёи Марказӣ ва Хуросон 

Дар забони форсӣ калимаи “луғат” бо номҳои фарҳанг, 

фарҳанги луғат, вожанома, луғатнома, қомус ва ғайра ифода 

мегардад. Калимаи “фарҳанг” дар луғатномаҳо бо маънои зерин 

вомехӯрад: 1. Истеъдоди ахлоқӣ ва фикрии дар натиҷаи хониш 

ба вуҷудомада; 2. завқи баланде, ки аз тарбияи фикрӣ ва 

эстетикӣ пайдо шудааст; 3. Ба ғайри маҳорати баланди адабиёту 

санъат ва фикриву фанниро соҳиб будан боз ба илмҳои замона 

низ бефарқ намондан; 4. китобҳое, ки калима ва маънои онро 

шарҳ медиҳанд: калимагӣ, қомусӣ, луғатнома; 5. илму дониш, 

ақлу тамиз ва маърифат аст. 

Дар Осиёи Марказӣ ва Хуросон бо забони форсӣ луғат 

навистан, ҷамъоварӣ намудани калимаҳои форсӣ, қоидаи 

овознависӣ (транскрипсия), кор карда баромадани методи 

тавсифи фонемаҳо ва талқини маъноии калимаҳо аз давраи 

аввали асрҳои миёна сар шуда буд.  

Дар Эрон ҷамъоварии луғатномаҳои қадима ва тавсифи 

калимаҳо, ҳамчунин ба роҳ мондани нашри онҳо аз нимаи 

дуюми асри ХХ хеле ривоҷ ёфта буд. Саид Нафисӣ дар мақолаи 

“Фарҳангҳои форсӣ”-и худ номгӯи 188 китоби луғатро оварда, 

таъкид мекунад, ки чунин луғатномаҳо зиёда аз 200 тоанд. Саид 

Нафисӣ эҳтиёҷи зиёди луғати форсиро баён карда, аллакай аз 

давраи Сосониён забони халқҳои дар шимол, ғарб ва ҷануби 

шаҳри Рай зиндагкунандаро забони паҳлавӣ ва халқҳои дар 

шарқи шаҳри Рай зиндагикунанда забони дарӣ мегӯяд. 

Ҳамчунин дар давраи ҳукмронии сулолаи Тоҳириҳо, Саффориҳо 
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ва асосан Сомониён бо забони дарӣ адабиёти хеле бузург ба 

вуҷуд омада, оҳиста-оҳиста ба қисми ғарбӣ ва ҷанубии Эрон 

паҳн шуд, ки барои омӯзиши ин забон эҳтиёҷ ба луғатномаҳо 

боз ҳам дучанд афзуд.16 

Олими эронӣ Дабир Сиёқӣ17 дар китоби худ дар бораи 172 

то луғати эзоҳии форсӣ, 97 то луғати форсӣ бо забонҳои дигар ва 

102 то луғати истилоҳҳо (терминология) маълумот дода, давраи 

навишта шудани луғатномаҳо ва сохти онҳоро тавсиф мекунад. 

Аз олимони рус К.Г.Залеман дар бораи 161 луғатнома, 

С.И.Баевский дар боби 99 луғати аввали асрҳои миёна маълумот 

додааст.18 

Рубинчик Ю.А. дар тадқиқоти худ19 дар боби 

лексикографияи забони форсӣ, дар луғатшиносӣ принсипи 

ҷойгир намудани калимаҳо, ҷамъоварии фразеология ва 

принсипи дар луғатномаҳо ҷойгир кардани онҳо ва хусусияти ба 

худ хоси эзоҳи маънои калима фикру андешаҳои худро баён 

намудааст. 

 

                                                           
16 Нафисӣ С. Фарҳангҳоифорсӣ. –Луғатнома. Т., 1373. 
17 СиёқӣД. Фарҳангҳоифорсӣбафорсӣ. –Т.: Оро.1375. 
18Баевский С.И. Ранняя персидская лексиклграфия. – М.: Наука.1989. 
19Рубинчик Ю.А. Лексикография персидского языка. – М.: Наука. 1990. 
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XIV-XIX

давраи аввал асрҳои XI-
XIV
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Бояд гуфт, ки дар давраи аввал маркази луғатнигорӣ 

асосан Мовароуннаҳру Хуросон будааст. Дар давраи дуввум 

марказ ба Ҳиндустон кӯчида, дар давраи сеюм бошад асосан дар 

Эрон ривоҷ меёбад. 

Дар Осиёи Марказӣ оғози омӯзиши забони форсиро асрҳои 

IX-X дониста, луғатҳои аввалин ба Рӯдакӣ ва Фаррухӣ нисбат 

дода мешавад. Аммо ин маълумот бо воситаи луғатномаҳои 

баъдина омада расидааст ва луғатномаи онҳо сохта то имрӯз 

омада нарасидааст. Аммо дар луғатномаҳои баъдина аз луғати 

“Рисолаи Абу Хавс”-и Абӯ Хавс Суғдӣ то асри XVIII чун манбаъ 

истифода намудани  луғатнигорон таъкид шудааст. 

Дар Мовароуннаҳр луғатҳои забони форсӣ асосан дузабона 

буда, луғати аввалин “Бадоеъ-ул луғат”-и Толӣ Имонӣ аст, ки 

соли 1500-ум сохта шуда, дар он зиёда аз ҳазор калимаи ашъори 

Алишер Навоӣ бо забони форсӣ шарҳу эзоҳ ёфтааст. 

Дар “Луғати туркӣ”-и Фазлуллохон Барлос, ки соли 1779 

бо фармони Аврангзеб сохта шудааст, калимаҳои туркӣ бо 

забони форсӣ шарҳу эзоҳ ёфтаанд.  

Луғати “Санглох”-и Мирзо Меҳдихон ба асарҳои Алишер 

Навоӣ сохта шуда, “Луғати ӯзбекӣ-форсӣ” ном дорад. Тахминан 

дар солҳои 1759-60 навишта шудааст.  

“Китоби луғати Атрокия”-и Фатҳ Алихон соли 1862 

сохта шудааст. Дар он 8000 калимаи осори Алишер Навоӣ бо 

забони форсӣ маънидод шудааст. 

Дабир Сиёқӣ дар китоби худ дар боби 19 то луғати форсӣ-

туркӣ маълумот додааст. Аз ин луғатномаҳо соли 1328 луғати аз 

ҷониби Фахриддин Ҳиндушоҳ бинни Санҷар Соҳиби Наршахӣ 

сохташуда хеле қадима буда, “Сиҳоҳ-ул аҷам” ном дорад. 

Луғатномаи охирин бошад, дар соли 1968 нашр шуда, 

“Фарҳанги форсӣ-туркӣ”ном дорад, ки аз 450 саҳифа иборат 

аст. 

“Луғати фурс” аз луғатҳои қадимаест, ки то замони мо 

маҳфуз мондааст. Ин луғатнома дар солҳои 60-70-уми асри XI аз 

ҷониби луғатнигор Асадии Тӯсӣ тартиб дода шудааст. Якчанд 

нусхаи дастнависи ин луғат дар китобхонаҳои ҷаҳонӣ нигоҳ 

дошта шудааст, ки қадимтарини онҳо нусхаи Ватикан (асри 

XIV) ба ҳисоб меравад. Дар асоси ин нусхаи қадима “Луғати 



89 

фурс” се маротиба ба табъ расидааст. (Поул Ҳорн. Берлин,1897; 

Аббоси Иқбол. Теҳрон,1940; Дабир Сиёқӣ. Теҳрон,1957.) 

Луғати Асадии Тӯсӣ хеле хуб омӯхта шудааст. Дар он 2300 

калима аз ашъори шоирон ва нутқи даҳонии забонҳои эроние, ки 

дар ҳудуди Шарқӣ паҳн шудаанд, шарҳ ёфтааст. Мақсади асосии 

муаллиф калима ва таркибҳои ҳаётӣ, ихтисосӣ ва лаҳҷавии дар 

Мовароуннаҳр ва Хуросон паҳншударо ба аҳолии дар қисми 

ғарбии Эрон зиндагикунанда эзоҳ додан аст. Калимаҳои 

ҷамънамудаи Асадии Тӯсиро бо забонҳои дарӣ ва тоҷикии 

ҳозира муқоиса намоем, дар он то чӣ андоза шарҳ ёфтани 

калимаҳо аён мегардад. 

“Луғати фурс” ба ҳамаи луғатномаҳои баъдина чун 

сармашқ хизмат кардааст ва муаллифони баъдина бештар ба 

ҳамин луғат такя намудаанд. 

“Сиҳоҳи фурс”-и Шамсиддин Муҳаммад ибн Фахруддин 

Ҳиндушоҳ Нахҷивонӣ соли 728/1328 дар Табриз сохта шуда, 

дуввум луғати то имрӯз омада расида аст. Дар ин луғатнома 

2300 калима шарҳи худро ёфта, вобаста ба ҳарфи охирини 

калима ба 25 фасл ҷудо шудааст. Дар луғатнома аз ашъори 120 

шоир порчаҳои шеърӣ оварда шудааст.  

“Миъори ҷамолӣ ва мифтоҳи Абӯ Ишақӣ” (Меъёри Ҷамол 

ва калити Абӯ Ишақ). Ин луғат соли 745/1344 дар Шероз тартиб 

дода шудааст. Муаллифи луғатномаи мазкур шоири саройи 

ҳокими Форс ва Ироқ Ҷамолиддин Абӯ Ишақ Инҷу (1341-1353) 

Муҳаммад Фахриддин Фахри Исфаҳонӣ будааст. Ин китоб аз 4 

қисм иборат аст: арӯз, қофия, бадоеъ-ул саноеъ ва луғати форсӣ. 

Дар луғатнома 1580 калима шарҳи худро ёфта, муаллиф асосан 

ба луғатномаи Асадии Тӯсӣ такя намудааст. 

“Фарҳанги маҷмат-ул фурс”. Аз рӯи маълумоти Азизулло 

Ҷунайнӣ ин луғат дар асри XIV аз ҷониби Адул Аъло Абд-ул 

Мӯмин Ҷорутӣ сохта шуда, соли 1553 дар Теҳрон нашр шудааст, 

ки асосаш “Луғати фурс” аст. 

 

Луғатномаҳои забони форсии Ҳиндустон 

(асрҳои XII-XIX) 

Аз асрҳои XIII то XIX маркази луғатнигорӣ аз 

Мовароуннаҳру Хуросон ба Ҳиндустон мекӯчад. Сабаби асосии 

ин ҳаракатҳои Маҳмуди Ғазнавӣ ба Ҳиндустон дар асри XIII ва 
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ҳукуматдории сулолаи Темуриҳо ва баъдтар сулолаи Бобуриҳо 

дар аввалҳои асри XV аст, ки дар ин даврон забони форсӣ дар 

Ҳиндустон забони расмӣ-коргузорӣ ва муносибати 

байниҳамдигарии миллатҳо буд.  

Дар Ҳиндустон адабиёти форсӣ ба таври васеъ ривоҷ ёфт. 

Шоирони бузург Абул Фараҷи Рунӣ (ваф.1099-1115), Масъуди 

Саъди Салмон (1046-1121-31), Амир Хусрави Деҳлавӣ ва 

дигаронро метавон номбар намуд, ки бо ин забон эҷод кардаанд. 

Бо таъсири омилҳои зерин асосан дар давраи Бобуриҳо тартиб 

додани луғатномаҳо бо забони форсӣ хеле авҷ гирифт. 

Ин давра дар Ҳиндустон давраи шаклёбии анъанаҳои 

луғатнигорӣ буда, луғатномаҳои зерин сохта шудааст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Фарҳанги Қаввос”. Асосгузори луғатнигорӣ дар 

Ҳиндустон Фахриддин муборакшоҳ Қаввос Ғазнавӣ ба ҳисоб 

меравад. Ин луғатнома охири асри XIII ва аввали асри XIV ба 

тартиб дароварда шудааст ва баъди “Луғати фурс” аз ҷумлаи 

луғатномаҳои қадимтарин буда, барои луғатҳои баъдина чун 

манбаъ хизмат намудааст. Аз ҷумла дар луғатномаҳои “Дастур-

ул афозил”, “Адот-ул фузало”, “Фарҳанги зуфонгуё ва 

ҷаҳонпуё”, “Баҳр-ул фазоил”, “Шарафномаи Мунирӣ” чун асос 

хизмат намудани луғати Қаввос таъкид карда шудааст. 

 “Фарҳанги Қаввос” аз 5 қисм иборат буда, вобаста ба 

луғати эзоҳии бо забони арабӣ навишташудаи Замаҳшарӣ 

“Муқаддимат-ул адаб” тартиб дода шудааст. Дар луғатнома аз 

1. Фарҳанги Қаввос – ин луғатнома охири асри XIII ва 

аввали асри XIV сохта шудааст. 

2. Дастур-ул афозил (743/1342). 

3. Донишномаи Қодирхон (807/1405) 

4. Адот-ул фузало (822/1419). 

5. Фарҳанги зуфонгӯё ва ҷаҳонпӯё (837/1433) 

6. Баҳр-ул фазоил (837/1343) 

7. Уммон-ул маонӣ (859-1455). 

8. Мифтоҳ-ул фузало (873/1468) 

9. Шарафномаи мунирӣ ёки фарҳанги Иброҳимӣ 

(878/1473). 

10. Муҷмал-ул Аҷам (899-1493). 
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ашъори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сӯзанӣ, Унсурӣ, Низомӣ ва Ҳоқонӣ 

байтҳои зиёде ба назар мерасад. 

“Дастур-ул афозил”.Муаллифи ин луғатнома аз 

ДеҳлӣҲоҷиб Ҳайрат Рафӣ аст. Луғат аз 27 фасл иборат буда, дар 

асоси алифбои арабӣ сохта шудааст ва дар он 2155 таркиби 

луғавӣ шарҳ ёфта, бо байтҳои ҷудогонаи шоирон исботи худро 

ёфтаанд.  

 “Донишномаи Қодирхон”.Муаллифи луғати мазкур 

Ашраф ибн Шараф-ул музаккар-ул Форуғӣ аст. Ин луғатнома 

соли 1405 сохта шуда, ба яке аз ҳокимони Малва писари 

Диловархон – Қодирхон бахшида шудааст. Луғат аз муқаддима 

ва 22 фасл иборат буда, 2419 калима шарҳ ёфтааст.   

“Адот-ул фузало”(Воситаи фозилон). Ба қалами Қозихон 

Бадр Муҳаммад Деҳлавӣ, тахаллусаш Диҳурвол мансуб аст. 

Луғат аз ду қисм иборат буда, дар қисми якум 25 фасл ва 

калимаҳо бо тартиби алифбо ҷой гирифтааст. Дар қисми дуввум 

калимаҳои мураккаб ва ибораҳо шарҳ ёфтаанд. Дар ин 

луғатнома луғатҳои муаллифони гузашта нишон дода шудааст 

ва шарҳи калимаҳои туркӣ низ дида мешавад. 

“Фарҳанги зуфонгӯё ва ҷаҳонпуё” аз ҷумлаи 

луғатномаҳои беҳтарини ҳамин давра буда, ба қалами 

Бадриддин Иброҳим мансуб аст. Китоб аз 7 фасл иборат буда, 

5191 калима шарҳ ёфтааст ва соли 1989 аз тарафи Носир Аҳмад 

дар Ҳиндустон нашр шудааст. 

“Баҳр-ул фазоил фи манофи-л афозил”(Баҳри беканори 

фазилатҳо ба фоидаи фозилон). Муаллифи китоб Муҳаммад ибн 

Аҳмад Балхист. Луғатнома соли 1433 дар Ҳиндустон сохта 

шуда, аз ду қисм иборат аст ва дар асоси тартиби алифбо сохта 

шудааст.  

“Шарафномаи Мунирӣ ё фарҳанги Иброҳимӣ”.Аз 

ҷониби Шайх Иброҳим Қивом Форуқӣ Мунири Баҳорӣ Ҳиндӣ 

сохта шудааст. Муаллиф луғатро ба пири худ Саид Шарафуддин 

Аҳмад бинни Яҳё Мунярӣ Баҳорӣ бахшидааст. Дар луғатнома 

калимаҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ шарҳ ёфтааст, ки ҷамъ 8000 

калимаро дар бар мегирад. 

“Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ”ба қалами яке аз шахсони 

мӯътабари Ҳиндустон Мир Ҷамолиддин Ҳусайн бинни 

Фахриддин Инҷуи Шерозӣ мансуб аст. Ӯ ин китобро дар давраи 
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ҳукмронии Акбаршоҳ 1005/1596-97 сар карда, дар давраи 

ҳукмронии писари ӯ Ҷаҳонгиршоҳ 1608 ба сомон расонидааст. 

Аз рӯи гуфти муаллиф барои тартиб додани ин китоб аз 44 

луғатнома истифода намуда, дар 24 боб пешниҳод кардааст. 

Бояд гуфт, ки муаллифи “Бурҳони қотеъ” аз ин луғатнома хеле 

бомаврид истифода бурдааст. 

“Маҷмаъ-ул фурс” (Маҷмӯаи форсӣ). Муаллифи китоб 

Муҳаммад Қосим бинни Ҳоҷӣ Муҳаммад Кошонӣ буда, 

тахаллусаш Шурурӣ аст. Муаллиф бо фармони шоҳ Аббос бо 

Инҷуи Шерозӣ дар як вақт бо сохтани луғат шурӯъ мекунад. Ӯ 

соли 1623 ба Ҳиндустон сафар карда, аз “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” 

хабар меёбад ва луғати худро боз васеътар мекунад, ки шарҳи 

6000 калима оварда шудааст. 

“Бурҳони қотеъ”(Далели қатъӣ). Аз ҷониби Муҳаммад 

Ҳусайн бинни Халаф ат-Термизӣ, ки бо тахаллуси Бурҳон 

машҳур аст, навишта шудааст. Ин луғатнома соли 1651 дар 

Ҳайдаробод сохта шуда, дар он 20000 таркиби луғавӣ бо тартиби 

алифбо дохил карда шудааст ва аз ҷумлаи луғатномаҳои 

беҳтарини забони форсии дарӣ аст. Муҳаммад Ҳусайн барои 

шарҳ дар ин луғат калимаҳои забони форсӣ, паҳлавӣ-дарӣ 

(тоҷикӣ), юнонӣ, суриёнӣ, румӣ, арабӣ, “Авесто”-и (зандӣ), 

ибораҳои калимаҳои арабӣ омехташудаи дар байни форсҳо, 

тоҷикон ва тоҷикзабонони Ҳиндустон маълумбударо гирд 

овардааст. Соли 1951-56 аз ҷониби Муҳаммад Муин дар 4-ҷилд 

дар Теҳрон нашр шуд.  

“Фарҳанги Рашидӣ”.Муаллифи луғат Абдул Рашид бинни 

Абдул Ғафур Ал-Ҳусайнӣ ал-Маданӣ аз шаҳри Татаи Синд аст. 

Ӯ ин луғатро дар давраи ҳукмронии писари Шоҳҷаҳон – 

Аврангзеби Оламгир тартиб додааст. Луғати мазкур ду сол баъд 

аз “Бурҳони қотеъ” пешкаш шуда, аз ҷумлаи луғатҳои беҳтарин 

аст. Тартиби луғатнома низ чун “Бурҳони қотеъ” ба роҳ монда 

шуда, аз 24 боб иборат мебошад, танҳо тафовут дар он дида 

мешавад, ки муаллиф бо байтҳои шоирон далели зиёд овардааст. 

Луғатнома соли 1871 да Калкутта нашр шудааст.  

“Ғиёс-ул-луғот”.Луғатномаи мазкур соли 1827 дар 

Ҳиндустон аз ҷониби Муҳаммад Ғиёсиддин ибни Ҷалолиддин 

Ромпурӣ тартиб дода шудааст.Муҳаммад Ғиёсиддин бо мақсади 

тартиб додани луғат зиёда аз 40 асари бадеиву 45 луғати аз 
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ҷониби гузаштагону муосирон пешниҳодшударо мутолиа карда, 

барои мураттаб намудани луғат 14 сол меҳнат кардааст. “Ғиёс-

ул-луғот” аз 32 боб ва фаслҳо иборат буда, зиёда аз 17 ҳазор 

мақолаи луғавиро дар бар мегирад. Мураттиб калимаву 

ибораҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва монанди инҳоро, ки дар 

таркиби луғавии забон арзи вуҷуд доштанд, ба луғат дохил 

намуда, тавассути калимаҳои маъмул ва осонфаҳм тафсир 

кардааст. “Ғиёс-ул-луғот” соли 1958 аз ҷониби Дабир Сиёқӣ дар 

Теҳрон ва соли 1987-1988 бо таҳияи Амон Нуров дар 

Тоҷикистон нашр шудааст.  

“Фарҳанги Онанд Роҷ”.Муаллифи луғатнома Муҳаммад 

Подшоҳ, тахуллусаш Шод валади Ғулом Муҳайиддин аст. Соли 

1885 нашр шудааст. Ин луғат ҷамъи якчанд луғатномаҳо буда, аз 

3011 саҳифа иборат аст. Соли 1956 аз ҷониби Дабир Сиёқӣ дар 7 

ҷилд нашр шудааст. Луғатномаи Онанд Роҷ луғати калонтарин 

ва охирини дар Ҳиндустон тартибдодашуда аст, ки таърихи 

луғатнигории IX асринаи Ҳиндустон бо ҳамин сомон ёфтааст. 

 

Луғатнигории аввали асри XX дар Эрон 

Аз аввалҳои асри ХХ сар карда маркази луғатнигории 

забони форсӣ ба Эрон кӯчид. Дар ин давра низ якчанд 

луғатномаҳо нашр шуданд. Аз ҷумла: 

“Фарҳанги Нафисӣ”. Ба қалами Мирзо Алӣ Акбархон 

Нафисӣ Нозим-ул атбо (1855-1924) мансуб аст. Ин луғатро дар 

25 соли охири умраш тартиб додааст, ки дар он 99552 калимаи 

арабӣ, 58879 калимаи форсӣ ва баъзе калимаҳои туркию 

забонҳои аҷнабии дигар низ шарҳ ёфтаанд. Ҷамъи калима ва 

таркибҳои луғавӣ 158431-ро ташкил мекунад. 

“Луғатномаи Деҳхудо”.Алӣ Акбар Деҳхудо 45 соли умри 

худро ба тартиб додани ин луғатнома сарф кардааст. Дар луғат 

қариб 80000 таркибҳои луғавӣ ва зиёда аз 200000 ибора шарҳ 

ёфтааст, ки барои исботи фикр аз байтҳои ҷудогонаи ҳазорҳо 

шоирон далелҳо дида мешавад. Барои шарҳи калимаҳо Деҳхудо 

аз луғатномаҳои мӯътабари қадима низ истифода намудааст.  

“Фарҳанги форсии имрӯз”.Ба қалами Ғулом Ҳусайн 

Садри Афшор, Насрин Ҳакамӣ ва Настаран Ҳакамӣ мансуб аст. 

Ин луғатнома ҳамаи калимаҳое, ки дар замони имрӯза дар 

воситаҳои ахбори оммавӣ, дастурҳои услубӣ ва таълимӣ 
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истифодашаванда ва ҳамчунин истилоҳ ва калимаҳои нави аз 

ҷониби академияи забон ва адабиёти Эрон дохилшударо дар бар 

мегирад.  

“Фарҳанги Амид”.Муаллифи луғатномаи мазкур Ҳасан 

Амид буда, ӯ тартиб додани луғати 10 ҷилдаро ният кардааст, 

аммо кор ба итмом нарасидааст. Аз рӯи материали ҷамънамудаи 

муаллиф луғат дар 3 ҷилд эълон карда шудааст.  

“Фарҳанги форсии омиёна”. Ба қалами Абул Ҳасан 

Наҷафӣ мансуб буда, аз 2 ҷилд иборат аст. Дар ин луғатнома 

калима ва ибораҳои дар забони гуфтугӯӣ истеъмолшаванда шарҳ 

ёфтаанд. Аз рӯи маълумоти худи муаллиф луғатнома дар асоси 

таркиби луғавии китобҳои баъди соли 1921 навишташуда ва 

шеваву лаҳҷаҳои нутқи даҳонии Теҳрон тартиб дода шудааст. 

“Фарҳанги бузурги сухан”. Ин луғатнома бо роҳбарии 

доктор Ҳасан Анварӣ тартиб дода шудааст. Дар ин луғат 75000 

таркиби луғавӣ ва 160000 мисолҳо барои далел оварда 

шудааст.Инчунин барои шарҳи луғатҳои соҳавӣ мутахассисони 

махсус иштирок намудаанд. Зиёда аз 800 асари шоиру 

нависандагон чун манбаъ истифода шудааст.  

Дар замони имрӯза ғайр аз луғатҳои эзоҳии забони форсӣ 

боз бисёр луғатҳои форсӣ-арабӣ, форсӣ-туркӣ, англисӣ, русӣ, 

франсузӣ ва дигар луғатҳои дузабона нашр шудааcт. 

 

Сохтори луғатҳои эзоҳӣ 

Дар луғатшиносӣ асосан 2 хел тамоил дида мешавад. 

1. Мақсади асосӣ дар луғатномаҳои аз давраи қадим то асри 

XX буда, шарҳу эзоҳи калимаҳое, ки дар забони форсӣ кам 

вомехӯранд ва маънои мавҳум доранд, ё ки 

душворфаҳманд нигаронида шудааст. 

2. Луғатномаҳои давраи нав бошад, ба шарҳу тавсири ҳамаи 

калимаҳои забон кӯшиш намудааст. 

Хусусияти дигари луғатномаҳои қадима дар он аст, ки 

луғатномаро ба боб ва фаслҳо ҷудо карда, дар сохтори 

ҷойгиркунии калимаҳо аз рӯи ҳарфи аввали алифбо ва ё ҳарфи 

охири алифбо гузориш медиҳанд. 

Дар луғатномаҳои давраи нав қатъи назар аз пайдоиши худ 

муаллиф ҳаракат намудааст, ки ҳамаи калимаҳоро ба луғатнома 

дохил кунад. Аз ҷумла, луғатномаҳои “Farhang-e Ānand Rāj”, 
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“Farhang-e Nafisiy” “Lug´atnāmaye Dehxodā” ва ғайраро метавон 

номбар намуд.  

Танҳо Муҳаммад Муин дар “Farhangi Fārsiy” ҳаракат 

намудааст, то ки  усулҳои имрӯзаи луғатнигориро ба роҳ монад. 

Луғатномаҳои давраи нав ва имрӯза асосан бо тартиби 

алифбо пешкаш карда мешаванд.  

 

Аломатҳои лексикографӣ 

Дар луғатномаҳои эзоҳӣ аломатҳои лексикографии 

калимаҳо хеле кам ва асосан тавсифӣ эзоҳ дода мешавад. Танҳо 

дар баъзе луғатҳо дар бораи баромад ва ба кадом забон мансуб 

будани калима маълумот дода мешавад. 

Дар луғатномаҳои нав ҳам дар бораи хусусияти 

лексикографии калима маълумоти муфассал дода нашудааст. 

Фақат дар луғати Муҳаммад Муин ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб 

будани калима нишон дода шуда, аз кадом забон иқтибос 

шудааст ва кадом маъноҳоро медиҳад бо тартиби рақам 

пешниҳод кардааст. Соҳаи муайяни терминҳо нишон дода шуда, 

замон ва майлҳои феъл низ оварда шудааст. Баъд аз Муҳаммад 

Муин дар “Farhangi Soxan” пешниҳоди нишонаҳои 

лексикографӣ боз ҳам ташаккул ёфта, дар луғатнигорӣ ба 

назарияи илмӣ соҳиб шуданд. 

Дар аксарияти луғатҳои қадима маънои калима бо воситаи 

байту мисраъҳои шоирони пешина ва давру замон бо воситаи 

муқоиса шарҳ ёфтааст. 

Аммо “Borhān-e qāte´”, “Farhang-e Nafisiy”, “G´iyās-ul 

lug´āt” ва баъзе луғатномаҳои дигарро низ чашмрас карда 

метавонем, ки аз ин хусусият мустасноанд. 
Чунин анъана дар “Lug´atnāma”-и Деҳхудо давом дода 

шуда, луғатномаҳои баъдина низ бо осори назмию насрӣ оро 

дода шудаанд. Порчаҳои шеърии овардашуда ҳар доим ҳам бар 

эзоҳи калима ёрӣ дода наметавонад. Бояд қайд намуд, ки дар 

луғатномаҳо аз осори садҳо шоирон намуна оварда шудааст. 

Барои ҷамъ намудани ин далелҳо бояд асарҳои ҳамон шоирро ба 

рӯйхат гирифта, карточка сохт, ёки ба хотираи бой ва бемисл 

соҳиб шуд.  

Лекин мавриди зикр аст, ки дар луғати Деҳхудо аз асарҳои 

ҳазорҳо шоиру нависандагон барои шарҳу эзоҳи калима мисол 
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оварда шудааст. Дар муқаддимаи китоби мазкур муаллиф барои 

ин луғатнома 3 миллион “барга” (карточка) сохтани худро 

таъкид намудааст.  

Методи илмии луғатнигории имрӯза калима ва ибораҳои 

интихобнамудаи манбаъҳои мӯътабарро аз сар то по пурра ба 

рӯйхат гирифтан ва дар баробари он байт ва ё порчаи матни 

мувофиқро ҳамчун исботи фикр пешниҳод намуданро талаб 

мекунад. Афзалияти ин услуб дар он аст, ки ягон калима аз 

чашм ниҳон намонда, ҳатто барои шарҳу маънидод байтҳои 

ҷудогона ва матн оварда мешавад. 

Бояд гуфт, ки луғати нави “Lug´atnāmaye fārsiy”, ки дар 

Эрон сохта истодаанд, асосан бо ҳамин услуб аст. Ин 

луғатномаҳо барои омӯзиши забони форсии классикӣ аз ҷумлаи 

манбаъҳои асосист, зеро байт ва ҷумлаҳои овардашуда асосан аз 

осори адибони классикӣ оварда шудааст. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Дар Осиёи Марказӣ ва Хуросон чӣ гуна луғатномаҳо 

сохтаанд? 

2. Фарҳангнигорӣ дар асрҳои XIX-XX-и Ҳиндустон? 

3. Луғатномаҳои дар асри XX сохташудаи Эрон? 

4. Хусусияти ба худ хоси луғати мақолҳо? 

5. Аломатҳои лексикографӣ? 
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Фразеология
 

 

 

 

Калима ва ибораҳои такягоҳ: Фраземаҳо, ибораҳои 

устувори фразеологӣ, ифодаҳои фразеологӣ, мақол, матал, 

суханҳои ҳикматомез, лексикализатсия, копулятивҳо, 

детерминативҳо, омехтаҳои фразеологӣ, қолибҳои фразеологӣ, 

воҳидҳои фразеологии рехта ёки устувор (идиомаҳо), воҳидҳои 

фразеологии феълӣ, воҳидҳои фразеологии исмӣ. 

 

Ибора ва калима 
Фразеология калимаи юнонӣ буда, phrasis – ифода ва logos 

– таълимот мебошад. Фразеология як соҳаи илми забоншиносӣ 

буда, маҷмӯи ифода ва ибораҳои рехтаву устувори забонро 

меомӯзад.  

Омӯзиши фразеологизмҳои забони тоҷикӣ дар солҳои 30-

40-уми асри XX оғоз гаштааст. Дар тадқиқи забону услуби 

адибон ва корҳои илмие, ки ба масъалаҳои наҳв бахшида 

шудааст, аз ҷумла дар навиштаҳои А.Мирзоев, Д.Тоҷиев, 

Н.Маъсумӣ ва Ш.Ниёзӣ дар боби фразеологизмҳо низ маълумот 

ба назар мерасад.  

Дар корҳои лингвистии солҳои минбаъда ба масъалаи 

фразеологизмҳо диққати махсус дода шудааст. Ба ин маънӣ ба 

табъ расидани “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи 

тоҷик”-и М.Фозилов (солҳои  1963-1964) ва омӯзишу тадқиқи 

олимон Ҳ.Маҷидов, Р.Ғаффоров, С.В.Хушенова, Н.Маъсумӣ, 

Р.Эгамбердиев, Х.Турсунова ва дигарон ҷолиби диққат аст. 

Мавриди зикр аст, ки гарчанд таҳқиқи фразеологизмҳои 

забони тоҷикӣ аз солҳои 40-50-уми асри XX то имрӯз идома 

дорад, масъалаи таснифи онҳо ҳамоно анҷом напазируфтааст. 

Олими тоҷик Н.Маъсумӣ дар асоси маводи асари С.Айнӣ 

фразеологизмҳои забони тоҷикиро ба хелҳои фразеологизмҳои 

феълӣ ва ғайрифеълӣ ҷудо карда буд.20. Ин маънӣ дар асари 

Қ.Тоҳирова21 низ ба мушоҳида мерасад. Муҳаққиқ М.Фозилов 

                                                           
20 Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. –Душанбе:1959.-145с.  
21 Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии тоҷик. –Душанбе: Дониш. 1967.-47 с. 
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бошад, дар сарсухани “Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони 

ҳозираи тоҷик” фразеологизмҳоро ба фразеологизмҳои феълӣ, 

номӣ ва изофӣ ҷудо кардааст. Олими рус Ю.А.Рубинчик 

мувофиқи маводи ҷамъшуда фразеологизмҳои забони тоҷикиро 

ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ кардааст: 

1. Воҳидҳои фразеологии иборагӣ (ибораҳои фразеологӣ). 
Фразеологизмҳои иборагӣ мувофиқи ҷузъи асосии ибора ба 

хелҳои зерин ҷудо карда шудааст: номӣ ва феълӣ: 

a. фразеологизмҳои номӣ аз лиҳози алоқаи ҷузъҳо пайваст, 

изофӣ ва таркибӣ-пешояндӣ мешаванд;  

b. фразеологизмҳои феълӣ аз ҷузъҳои номӣ ва феълӣ (масдарӣ) 

иборатанд. 

2. Воҳидҳои фразеологии ҷумлагӣ (ҷумлаҳои фразеологӣ). 

Ҷумлаҳои фразеологӣ дар шакли ҷумла истифодамешаванд.  

Гурӯҳи дигари олимон фразеологизмҳоро аз ҷиҳати 

семантикӣ (маъно) тасниф кардаанд. Фразеологизмҳои забони 

тоҷикӣ мувофиқи меъёри семантикӣ бори аввал аз ҷониби олими 

тоҷик Р.Ғаффоров22 чунин гурӯҳбандӣ шудааст:  

1. Ибораҳои рехтаи фразеологӣ.  

2. Таъбирҳои фразеологӣ.  

3. Ифодаҳои фразеологӣ. 

Инчунин олими забоншиноси рус В.В.Виноградов23 

ибораҳои фразеологиро ба чаҳор гурӯҳ ҷудо мекунад: 

 Воҳидҳои фразеологии устувор (идиомаҳо). 
Ҷузъҳои онҳо ба якдигар пайвастагии ҷудонашаванда дошта, 

маънои яклухти онҳо на ба маънои яке аз ҷузъҳо, балки ба 

маънои тамоми компонентҳои таркиби ибора вобаста аст. 

Калимаҳои таркиби идиомаҳоро бо муродифҳояшон низ иваз 

кардан мумкин нест. Яъне идиомаҳо аз ҷиҳати маъно аз ибора 

тамоман фарқ мекунад ва ҳангоми истифода бурдани идиомаҳо 

танҳо маънои идиоматикии онҳо дар назар дошта мешавад. 

Масалан: gorg-o-miš – тирашаб, toxme a`nγā – чизи ноёб. 

                                                           
22 Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил. – Душанбе:Дониш. 1966.-67с. 
23Виноградов В. В. Основние типи лексических значений слов. Изб. Труды.Лексикология 

и лексикография. М. 1977.стр 64. 
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 Воҳидҳои фразеологӣ. Фразеологизмҳое, ки дар 

таркиби калимаҳо нисбатан озод ҷойгиранд. Масалан: pāy az gel 

dar āvardan – чораашро ёфтан. 

 Ифодаҳои фразеологӣ (фраземаҳо). Фраземаҳо 

(фразема аз калимаи юнонии phrasis – ифода; ema – воҳиди 

структурии забон) ҳам монанди идиомаҳо маънои яклухт 

доранд, сохташон доимӣ ва пуробурангу образнок аст. Ҷиҳати 

фарқкунандаи фраземаҳо аз идиомаҳо дар он аст, ки дар фразема 

на ҳамаи ҷузъҳо, балки яке аз онҳо маънои маҷозӣ дошта, ҷузъи 

дигар озод, яъне ба маънои аслӣ меояд:az čizi xušeš āmadan – 

ягон чизро маъқул кардан, yek dast bāzi – бозии якмаротибагӣ. 

 Ибораҳои фразеологӣ. Калима ва ҷумлаҳое, ки 

маънои маҷозӣ доранд. Масалан: marg mixāhi berow be gilān – 

боз чи гуна баҳона ёфтӣ;nušdāru ba'd az marg-e Soxrāb – чораи 

дермондава ифодаҳои амсоли инҳо. 

Мисли дагар забонҳо дар забони форсӣ ҳам фраземаҳо яке 

аз масъалаҳои мураккаб ва печдарпеч ба ҳисоб меравад. Чунки 

фразеологизмҳо аз ҷиҳати таркиб ба ибора ва ибораҳои 

предикативӣ баробар бошад ҳам, аз ҷиҳати маъно асосан 

вазифаи номинативиро иҷро мекунад, яъне “фразеологизмҳо дар 

мавриди сухан ба вуҷуд намеоянд, балки монанди калимаҳо дар 

забон дар шакли тайёр вуҷуд доранд. Пас, фразеологизм ҳиссаи 

нутқ набуда, балки ҳодисаи забонист.”24 

Яке аз аломатҳои асосии фразеология маънои маҷозӣ касб 

кардани ибора, аз ҷиҳати таркиб устувор ва яклухтии маъно аст. 

Агар фразологизмҳои феълии забони форсиро аз назар 

гузаронем, онҳо ҳам аз ҷиҳати таркиб, ҳам аз ҷиҳати маъно ва 

ҳам аз ҷиҳати услуб ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо мешавад. 

Масалан, ибораҳои фразеологии аз калимаҳои پاىpāy, 

,sarسر,dastدست چشم  česmва ғайраҳо сохташуда, бевосита ба 

ибораҳои қолабашон якхела наздиканд: 

Dast āludan– даст задан, кори бад кардан.  

Dastat āmadan– фаҳмо шуд, фаҳмидан. 

Dast az āstin bar āvardan – ба кор шурӯъ намудан. 

Dast az pāy bāz dāštan – корро тарк намудан. 

                                                           
24М.Кабиров, А.Воҳидов. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Самарқанд: 2010, 131с. 
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Dast az pā xatā kardan – андеша намудан, дурандешона  

кор кардан. 

Dast az pā našenāxtan – худро гум кардан. 

Чунин ибораҳоро аз “Farhang-e kenayat-e Soxan”-и доктор 

Ҳасан Анварӣбешуморовардан мумкин аст. Ин гуна ибораҳо аз 

ҷиҳати маъно вазифаи номинативиро иҷро кунанд, аз ҷиҳати 

таркиб бо модел калима сохтанро (бо пешояндҳои az, bar, dar, 

sar-e, rā, be ва бо дигар ёридиҳандаҳо) ёдрас мекунанд. Az āb 

gozašte –табаррук, мазорбостӣ; 

Az āb gerefte – бе ягон машаққат ба даст даровардан, ба 

осонӣ соҳиб шудан; 

Az jān gozašte – фидокорӣ;  

Az donyā bixabar budan – аз ҳеҷ чиз хабар надоштан;  

Bād be āstin-e kasi kardan – аз худ равондан, бехуд шудан;   

Bād be buq-e čizi kardan – эътибори барзиёд;  

Xod rā gireftan – такаббур кардан; 

Xod rā ham kašidan – тайёр шудан; 

Dar sar-e čizi raftan – дар роҳе фидо шудан; 

Dar sar-e kase nehādan – ба касе фаҳмонидан. 

Дар таркиби воҳидҳои фразеологии феълӣ воҳидҳои 

луғавӣ маънои худро пурра нигоҳ медорад: 

Tāj be sar nehādan – ба тахт нишастан, тоҷ бар сар 

ниҳодан;  

āb az dahāne kasi sar-ā zir šodan – ҳавас кардан; 

Bāzār-e čizi dāγ šodan – афзудани талабгор, авҷ гирифтани 

бозори чизе. 

Дар байни фразеологизмҳои феълӣ мақол, матал, суханҳои 

ҳикматомезро ҳам дидан мумкин аст:  

Pāy az gelime xod derāztar kardan – аз қадру қиммати худ 

зиёдтар ҳаракат кардан, берун аз гилеми худ пой дароз кардан, 

аз кӯрпа берун пой мондан;  

ātaš az āb barāvardan – ба корҳои бузург даст задан. 

Таркиби ибораҳои фразеологии феълие, ки ин ҷо таҳлил 

намудем якхел нест, умумияти онҳо асосан дар маънои кӯчида 

кор фармудан, барқарорӣ ва устувории таркиб, ифода намудани 

ҳолату ҳаракат ва иҷро кардани вазифаи синтаксисии муайян 

аст. 
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Фразеологизмҳои феълии дукомпонента бевосита бо усули 

композитсия сохтани калимаҳои мураккабро ба хотир меорад. 

Дар он яке аз нишонаҳои маъноии феъл фаъол шуда, маънои 

муносиб ва феъли мувофиқро интихоб мекунад, ки аз 

якҷояшавии ин ду калима, калимаи яклухтмаъно – 

ифодакунандаи  ҳаракат ёки ҳолат сохта мешавад.  

Масалан: калимаи “dast” нишона ва тобишҳои маъноии 

гуногуни ифодакунандаи ҳолат ва ҳаракатро дорад. Дар сохтани 

феъли“dast dādan” калимаи “dast” – маъноии “салому алек 

кардан”-ро ва калимаи“dādan” – нишонаи маъноии “додан”-ро 

дорад, ки дар якҷоягӣ феъл сохтааст;  

Дар феъли дигар “dast kašidan” бо воситаи маънои “шакли 

ҳаракати даст” ва феъли “кашидан, қафо кашидан” дар якҷоягӣ 

феъли “даст кашидан”-ро сохтааст;               

Феъли “dast burdan” низ бо воситаи маънои ҳаракати даст 

“бурдан” феъли “даст дароз кардан”-ро сохтааст. Дар ҳамин 

қолаб феълҳои gul kashidan, pāy kubidan, čašm andāxtan, jāy 

dādan, sar nehādanва ғайра сохта шудаанд. Лекин дар системаи 

забон онҳо ғайр аз маънои аслии худ дар натиҷаи истифода дар 

ҳолат ва вазъиятҳои гуногун маънои маҷозӣ низ пайдо кардаанд. 

Масалан: dast dādan – рӯй додан, dast kašidan – рӯй гардонидан, 

dast bordan – таҷовуз намудан, gol kašidan – қоил намудан ва 

дигар маъноҳои маҷозиро касб намудааст. Дар натиҷа ин 

ибораҳо ба ибораи фразеологӣ табдил ёфтаанд.    

Дар фразеологизмҳои феълии дукомпонента нишонаҳои 

маъноии ба якдигар номувофиқ мавҷуд буда, чунин маънои 

ибораҳои фразеологӣ ба воситаи мутобиқшавии маънои аслии 

компонентҳо не, балки ба воситаи маънои кӯчидаи 

мувофиқомада ба вуҷуд меояд. Масалан: češm dāštan – умед 

кардан. Дар ин ибора “уммедворӣ, интизорӣ” маънои кӯчидаи  

“češm” шуда омадааст. Gol andāxtan – лахчаи оташ, оташи суп-

сурх. Дар ибора нишонаи маъноии сурхӣ корбаст шудааст. Lab 

jombāndan – сухан гуфтан. Дар ин ибора “лаб” ба маънои аъзои 

сухангӯ омадааст.   

Гарчи ибораҳои фразеологии исмӣ аз ҷиҳати таркиб ба 

ибора  наздиканд, аз ҷиҳати маъно ба копулятивҳо ва калимаҳои 

лексикализатсияшудаи мураккаб монанданд. Аз ҷиҳати таркиб 

ибораҳои фразеологии исмӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: 
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a. Ибораҳои изофӣ:      

Bāb-e dandān – кори дандон мегузаштагӣ; 

Čāqu-ye bidaste – ваъдаи беасос; 

Pir-ekār – шахси кордон; 

Bāj-e sebil – пардохти бемаврид. 

b. Ибораҳои ёридиҳанда:  

be jān-o del – аз таги дил; 

xākbardahanam – гап назада ман мурам;  

tā āxarin nafas – то нафаси охирин;  

az mā behtarān – шахсони имтиёзнок, шайтонҳо; 

pā be baxt – духтари ба воярасида. 

c. Ифодаҳои шакли копулятивӣ:  

āt-āšqāl –майда-чуйда; 

xāne-o zendegi – мол-мулк; 

navad-o buqi – муддати тӯлонӣ; 

bezan-o darrow – расида гурехтан; 

d. Ибораҳои бо пайвандакҳои шахсӣ сохташуда: 

nane man γaribam – худро ба нестӣ задан;  

xāne-aš ābād – зинда бод! 

del-aš šād – қандашро занад; 

e. Ибораҳои дар шакли ҷумла омада:  
nušdaru bad az marg-e Soxrāb – бевақт ёрӣрасонидан; (Пас 

аз ид ҳино бастан).  

marg mixāhi berov be Gilān – боз чи гуна баҳона дорӣ; 

tāfte-ye jodā bāfte – соҳиби имтиёзи алоҳида; 

Ин ибораҳои фразеологии исмӣ аз ҷиҳати маъно маҷозӣ 

буда, ба ибораҳои устувори дар шакли копулятивӣ сохташуда ва 

калимаҳои мураккаби лексикализатсияшуда бисёртар наздик 

мебошад. Ба ин гуна ибораҳо чун калимаҳои мураккаб назар 

мекунанд. Масалан: bedow-bedow – даво-дав, bad-o birāh – 

дашном, čāq-o čelle – бардам-бақувват. 

Ҳамчунин ибораҳои ёридиҳандаи зерин низ лексикали-

затсия шуда, калимаи алоҳидаро ифода мекунанд. Масалан: pā 

dar havā – суханҳои бемазмун, xāne be duš – нодорӣ, halqe be guš 

– подшоҳ ва ғайра.  

Ин гурӯҳи ибораҳои фразеологӣ дорои маънои маҷозӣ 

буда, ин маънои маҷозӣ ба сифати маънои лексикӣ ба услубиёти 

забон дохил шуда, дар луғатҳо қайди худро ёфтаанд. Аз ҳамин 
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сабаб ҳам чунин ибораҳо дар ашъори шоирон ва нависандагон 

ба маънои нави маҷозӣ ваё истиораву ташбеҳ фаҳмида 

намешавад. Зеро муносибати синтаксисӣ миёни компонентҳои 

онҳо сайқал ёфтааст. 

Дар баробари ин ибораҳои фразеологӣ аз муносибатҳои 

детерминативӣ, копулятивӣ ва луғавӣ фарқ мекунанд. Фарқи 

ибораҳои фразеологӣ аз калимаҳои мураккаби дар боло 

қайднамуда дар он аст, ки миёни онҳо муносибати синтаксисӣ 

(изофӣ, ёридиҳанда, пайваст) мавҷуд буда, онҳо соҳиби 

имкониятҳои гуногуни суфташавианд ва инчунин калимаҳо 

задаи худро нигоҳ дошта метавонанд. Масалан: Дар ибораи 

“xale qezi daste dizi – хеши дур” муносибати “субъект – 

предикат” равшан ба чашм мерасад ва ҳар як калима задаи худро 

нигоҳ доштааст.  

Ҳамин тавр, агар ба баҳси ибораҳои фразеологӣ нуқта 

гузоштанӣ бошем, аён мегардад, ки онҳо бо муносибати 

намоёни синтаксисии таркиби худ ва соҳиби бори маънавии 

муайян будану дилу қалби соҳибзабононро зинда кардани 

маънои луғавиашон ба ибораҳои озод наздик мешаванд. Аз 

тарафи дигар устувории таркиб, соҳиби маънои маҷозӣ ва 

инчунин якчанд маъноро ифода намудани баъзе ибораҳо ба 

калимаҳои мураккаби лексикализатсияшуда наздикӣ дорад. 

Баъзе детерминативҳо, капулятивҳо ва ибораҳои ёридиҳанда ба 

таври қатъӣ ибораи фразеологианд. Барои ба таври дақиқ тасниф 

намудани онҳо бояд ибораҳои фразеологии таркиби забонро 

пурра азхуд карда, васеъ таҳлил намуд.  

 

Таснифи ибораҳои фразеологӣ 

 Ибораҳои фразеологии забони форсӣ чунин номбар карда 

мешавад: “еbārāt” – “ибораҳо”, “еbārāt-e rixte” – “ибораҳои 

рехта”, “mostalehāt”ёки “estelāhāt” “ибораҳои устувор”, 

“идиомаҳо”, “masalhā” – “афоризмҳо”, “zarb-ol masalhā” – 

мақолҳо. Яке аз эроншиносони рус Л.С.Пейсиков “amsāl va 

hekam” – “мақолҳо ва маталҳо”-ро ба қатори фразеологизмҳо 

дохил намудааст, аммо олими Эрон Баҳман Деҳгон дар китоби 

“Farhang-e jāme΄е zarb-ol masalhāye fārsi”-и худ“зарбулмасал” 

ва “масал”-ҳоро аз “estelāh”-ҳо ҷудо намуда, ба “estelāh” чунин 

таъриф медиҳад: калимаҳои таркибие, ки ду ва зиёда калимаро 
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дар бар гирифта, дар алоҳидагӣ бисёр маврид ҳар як калимаи он 

маънои ягонаро дорост, аммо дигар маъноро мефаҳмонад ва 

ғайр аз ин “клише”-ҳоро ба гурӯҳи алоҳида ҷудо кардаанд. 

“Клише” ифода ва таъбирҳои кӯҳнаи забонзадшуда аст, ки дар 

нутқ ба тарзи механикӣ роҳ меёбанд. Лекин дар манбаъҳои русӣ 

“клише”“қолипҳо”, яъне номҳои бисёртаркибии доимо ба ҳам 

омада: “majles-e šorā-yeenqelābi”ва ғайра ҷумлаҳои нотамомро 

“клише” гӯянд.Масалан: “nuna-t nabud, ābat nabud… če bud”. 

Ҷиҳати ба худ хоси ин ҷумлаҳо дар он аст, ки ба ҷои се нуқта 

ҳар гуна калимаи дурустояндаро гузоштан мумкин аст: “nun-at 

nabud,  ābat nabud zan gereftan-at če bud” – барои  хӯрдан ошу 

нонат нест, ба зангириат  бало ҳастмӣ? 

Ҳаминро бояд таъкид намуд, ки дар забони форсӣ дар 

таркиби “Мақолҳо ва маталҳо”, ки “amsāl va hikam”, “zarb-ol 

masalhā” меномиданд, дар қатори ибораҳои аз ду-се калима 

ташкилёфта, баъзе ҷумлаҳои мантиқан пурраи предикативӣ, 

мисраҳои шеърӣ ва байтҳо ҳам дида мешуданд. Ибора гуфта дар 

асл фикри мантиқан нотамомро мегӯянд.Қисми аксари ин 

ибораҳоро ибораҳои феълӣ ташкил мекунад ва одатан феъли ин 

ибораҳо масдарӣ буда, вазифаи предикативиро иҷро намекунад. 

Лекин дар таркиби ҷумла вазифаи предикативиро иҷро карда 

метавонад. Масалан: “kamar bar miyān bastan” – ба хизмат 

ҳозиру нозир будан; “Az ān ruz kamar ma΄muriyat bar miyān 

bastam” – аз ҳамон рӯз сар карда ба корҳои давлатӣ камар 

бастам.  

Ҳамчунин ҷумлаҳои предикативӣ дар шакли ибораҳои 

нотамом корбаст мешаванд. Масалан: “ta΄ārof-e šāh Abdol azim 

mikunad” – ташрифи шоҳ Абдулазим мекунад, “ta΄ārof-e šāh 

Abd-ol Azim” – ташрифи шоҳ Абдулазим.   

Дар Эрон барои ҷамъоварӣ ва нашр намудани мақол, 

матал, суханҳои ҳикматомез ва ибораҳои устувор як қатор 

фарҳангҳои назаррас рӯи чопро диданд. Аз ҷумла, “Amsāl va 

hikam”-и Али Акбар Деҳхудо дар 4 - ҷилд, “Kemāb-e kuče”- и 

Аҳмади Шомлу дар 5-ҷилд, “Farhang-e loγāt-e āmiyāne”-и 

С.Муҳаммад, “Farhang-e loγāt-e masalhā va estelāhāt-e motadāvel 

dar zabān-e farsi”-и Алӣ Ҷамолзода Содиқ Азимӣ, “Farhang-e 

avān”-и Амирқули Аминӣ дар 3-ҷилд, “Farhang-e kenāyāt-e 

Soxan”-и доктор Ҳасан Анварӣ ва дигар китобҳо нашр шудаанд. 
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Баҳман Деҳган дар “Farhang-e jāme΄e zarb-ol masalhā-ye 

fārsi” мақолҳоро ба 800 то гурӯҳи ифодагари маъно (лексикӣ-

семантикӣ) ҷудо кардааст. Ғайр аз ин “mostalehāt” “ибораҳои 

устувор” ёки “суханҳои ҳикматомез” – ро ҳам ба 27 қисм ҷудо 

мекунад. Масалан: 

1. Ибораҳои хоси ронандагон: “dādāš marg-e man yavāš” – 

“оҳиста акаҷон, мурдан намехоҳам” 

2. Ибораҳои хонандагон:“mā barā-ye kasb-e madrak 

āmadim, na barā-ye dark-e matlab āmadim – Мақсади мо 

гирифтани диплом аст, на хату калом”, “taqallob  tavāngar 

konad mardrā – Сурмаи чашм мардро қудрат бахшад”. 

3. Ибораҳои фурӯшандагон:“šab šod-o arzun šоd – бевақт 

шуд, гашти бозор арзон шуд”, “šahr-e farange, az hame range – 

Дар шаҳри фаранг (Европа) – одамон рангбаранг”. 

4. Дуоибадҳо:“elāhi nān be nān-at narasad” – “Илоҳо нонат 

ба нонат нарасад (сарат аз гуруснагӣ набарояд)”; “elohi yek šab 

tab-o yek šab marg – Илоҳо шабе табу шабе маргат ояд”. 

5. Дуоҳо:“be omid-e Xodā” – “Худо хоҳад”;“Xodā yārat – 

Худо ёр шавад”; “elāhi qorbānat beravam – Қурбонат шавам”. 

6. Ҳамду – сано:  “bar habib-e Xodā xatem-e anbiyā salavāt” 

– “ба дӯсти худованд, ба охирин пайғамбар ҳамду сано бод” 

7. Суруди зиёратчиён:  “Yā rab nazar-e loft a’tā kon  

hamerā, dārim del-e xaste davā kon hamerā” –  “Ё раб бар ҳама 

лутфи назар ато кун, дилхастаем мо, ҳамаро даво кун”. 

8. Ҷумлаҳои котибон: “āh-e navisande raft yeksare tā mehr-

o māh, Ašk-e negārdane kard daftar-o kāγaz siyāh’’ – оҳи нависанда 

ба  як нафас ба меҳру моҳ расид ва аз ашки чашм сиёҳ кард 

дафтару коғазро”. 

9. Тасаддуқҳо: “qorbunaš beram ke xāl dāre, hokm-e 

sepāhsālar dāre”-“Қурбонат шавам  холдор, ҳукми гузаро дорӣ”. 

10.   Калима овардан: “Haft qo`rān dar miyān”- “Қасам ба 

ҳафт Қуръон”; “Xodā nakarde – худо нигоҳ дорад”. 

11.   Калимаҳои муқаддимавӣ: “be nām-e foruzande-ye māh-

e mehr – бо номи офаринандаи моҳу меҳр”;“be nām-e xodāvande 

jān-o xerad” – “бо номи соҳиби ақлу ҷон”. 

12.   Навиштаҷотҳои мешкобхона: “qorbān-e lab-e tašne-at 

yā Hoseyn” – “Қурбони лаби ташнаат шавам Ҳусайн” 
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13.   Гиряҳо: “karbalā γowγā-st emšab dar badar laylā-st 

emšab” – “мазорпурғавғост имшаб, дар бадар Лайлост имшаб”. 

14. Клишеҳо:“donyā donyāye … ast (Sardamdārān) – Ин дунё 

дунёи мансабдорон аст.” 

15.   Қасамҳо:“allāh-o billāh” – “Валлоҳ-биллоҳ”;“torā be 

xodā” – “оббо худо”; “be sebilat – қасам бар ришу мӯйлабат”; 

“mard-o mardāne – қасами мардӣ”; 

16.   Мақолҳои вайроншуда: “mard mixāhi berow Gilān” – 

“мард хоҳӣ ба Гилон рав (яъне мард бошӣ)”; “xarriyat tavāngar 

konad mardrā – xaригӣ ба мард қувват бахшад (бадахлоқӣ 

қудрат бахшад)”. 

17.   Шеър ва ибораҳои ҳазломез:“četowr šod Šamsixānom 

velow šod” – “чӣ тавр Шамсихонум озод шуданд (кадом шамол 

парронд).”  

18.   Ибораҳои аз манбаъҳо кӯчида: “Bā mardom-e sahlxuy 

došvār maguy” – Ба одамони сабук табиат гапи вазнин 

назан”.“Goftam kenāyati-o mokarrar namikonam – Ин ҳикоятро 

як бор шунидӣ, дигар намешунавӣ”. 

19.   Ибораҳои тезгӯяк:“Ja΄fari didam ke bar ja΄far savār, 

ja΄fari mixord-o az bare ja΄far gozašt” – “Ҷаъфариеро дидам, ки 

шутурсавор ҷаъфарӣ (петрушка) хӯрда, аз назди мори заҳрнок 

гузашт”. 

20.   Ибораҳои ҳикоятӣ: “junam vāse-at bege” – “ҷонам ба 

ту мегӯяд”; “yeki bud yeki nabud” – “буд набуд”. 

21.   Ибораҳои арабӣ:“kullu mamny΄ matbu” – “меваи 

маънкардашуда ширин аст” 

22.  Таҳдидҳо:“hesābatrā mirasam” – “бо ту ҳисоб китоб 

мекунам”; hamčin mizanam ke tā potel port bedavi – чунон қамчин 

занам, ки то Петербург гурезӣ”. 

23. Таҳдидҳои ҷавобӣ:“har γalate mixāy bokon” – “кори аз 

дастат меомадаро кун”. 

24. Лофҳо:“zerešk haste dāre āb-aš maze dāre – қанди сиёҳ 

бисёр аст, мағзаш ширадор аст. (Ба маънои лоф назан)”; 

“borrow juje” – “аз роҳат намон чӯҷа”. 

25. Таъбири хоб:“agar bini ke bar asbi nešasti, bedān 

mahmanzarai rā aqd basti” – “Агар дар хоб ба аспе савор шавӣ, 

бидон, ки бо паричеҳрае ақд бастӣ”. 
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26. Башоратҳо: “jastan češm-e rāst az šādi xabar-at guyad u 

āzādi” – “Агар чашми ростат парад, аз шодӣ ва озодӣ хабар 

ояд”.  

Дар боло аз таъбирҳои Баҳмани Деҳгон “mostalehat”-идар 

байни халқ васеъ паҳншуда ва ҳазилу мутоибаҳо, дуову фотиҳа 

ва қасамҳоро овардем, ки аз ҷиҳати структура калима, ҷумла ва 

байтҳои шеърӣ буда, аз нуқтаи назари жанр суханони хурд-

хурди бузургон, каломи ҳикматнокро ташкил менамояд. Ин 

намуди ибораҳо барои омӯхтани урфу одат, руҳияти халқҳои 

Эрон аҳамияти амалии хоссаро сазовор аст. 

Ғайр аз ин ҷумлаву ибораҳо ривоят, матал, суханҳои 

пандомези зиёдеро вомехӯрем, ки дар эҷодиёти шифоҳии халқ 

ҷамъ шудааст. Асосан байтҳои ҷудогона ва пандомези шоирони 

пешдасти форсу тоҷик, хусусан Мавлавӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Аттор, 

Низомӣ ва дигарон аз даҳон ба даҳон гузашта, ба суханҳои 

пандомез ва мақолҳо табдил ёфтаанд, ки баъзеи онҳо ибора ва 

ҷумлаҳои фразеологианд. 

 

Қолабҳои фразеологӣ 

Дар забони форсӣ ғайр аз ибораҳои афористии25 дар боло 

зикршуда ифодаҳои устувори доимо такроршаванда низ мавҷуд 

аст. Ин ибораҳои устувор асосан номҳои терминҳои илмӣ, 

сифатҳо, ҳаракатҳо, ҳодисаҳо, ташкилотҳои иҷтимоиро ифода 

мекунад. 

Ба қатори чунин ибораҳои устувор ибораҳои изофии 

ифодакунандаи номи ташкилотҳои иҷтимоӣ ва муассисаҳои 

иқтисодӣ дохил мешаванд: riyāsat-e jomhuri – кохи президент; 

majles-e šorāye enqelābi – маҷлиси шӯрои инқилобӣ; Jomhuri-уе 

O’zbekistān – Ҷумҳурияти Ӯзбекистон; donešgāh-e xāvaršenāsi-ye 

dowlati-ye Tāškand – Донишгоҳи давлатии шарқшиносии 

Тошкент; selāh-e hastei – силоҳи ядроӣ;   zamoyer-e melki – 

ҷонишинҳои шахсӣ; bāzihā-ye olampik – бозиҳои олимпиадавӣ. 

Ин гуна ибораҳо ибораҳои таркибии номенативӣ буда, 

вобаста ба вазифаи худ барқарор мешавад. Дар таркиби чунин 

ибораҳои устувор калимаҳо ба маънои аслии худ меоянд ва 

                                                           
25 Афоризм (юн.aphorismos – ҳикмат, ҳикматнокӣ). Сухани мӯъҷаз, бурро ва ниҳоят 

бозарофат буда, шаклан хусусияти хулосакунандагӣ дорад ва пандомез мебошад. 
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байни муносибати синтаксисии калимаҳо ягон дигаргунӣ ба 

назар намерасад, ки бо ин хусусияти худ ба ибораҳои озод бисёр 

наздиканд. Ин гуна ибораҳои устувор дар забони газета клише 

ёки штампҳо ё худ дар забони тоҷикӣ ифодаҳо номида мешавад. 

Чунки таркиби маъноии онҳо тағйир намеёбад ва бисёртар 

мисли калимаҳо маънои алоҳидаро мефаҳмонад. Агар дар ин 

гуна ибораҳо ягон калима бо муродифаш иваз карда шавад, 

маъно вайрон мешавад ва ин ибора истилоҳ шуда наметавонад. 

Масалан: Sāzemān-e melal-e mottahed – Ташкилоти ҳамҷамиятии 

миллатҳо. Мабодо аз ин се калима яке иваз карда шавад маъно 

дигаргун мешавад. Масалан: “Muassese-e melаl-e mottahed” – 

гӯён ҳар кас бо ихтиёри худ ба забон орад, мақоми истилоҳии 

худро гум мекунад, тамоман маънои дигар мегирад. 

Ба ибораҳои фразеологии устувор миқдори калони 

ибораҳои феълӣ, исмӣ вазарфӣҳам дохил мешавд. Ибораҳои 

фразеологии феълӣ аз қисмҳои исм ва феъл иборат буда, дар 

забони форсӣ онҳоро “af´āl-e mоrakkab” мегӯянд. Аз онҳо 

феълҳои бо модели “исм+феълҳои ёридиҳанда” аз ҷиҳати 

таркиб ба ду қисми ба якдигар ҳамроҳнашаванда иборат бошад 

ҳам, аз ҷиҳати маъно чун калимаи мураккаб маънои бутун 

дорад. Аз ин боис онҳоро “феълҳои мураккаб” номидан 

муносибтар аст. Асосан дар ин ибораҳои феълӣ қисми 

маъноифодакунанда исм буда, қисми феълӣ барои аз исм феъл 

сохтан вазифаи ёридиҳандаро иҷро мекунад. Ибораҳои 

фразеологии феълӣ яке аз масъалаҳои мураккаб ва серпаҳлӯи 

забони форсӣ аст ва дар байни онҳо ба ибораҳои озод омехта 

шудани воҳидҳои фразеологӣ ва ибораҳои фразеологӣ ҳам 

вомехӯранд. 

Ибораҳои фразеологии феълӣ бо маънои софи худ бо 

исботи маънои таркибӣ ва қисман бой додани маънои аслӣ ҷудо 

шуда меистанд. Масалан: دادن دل  – del dādan; داختنان چشم  – čašm 

andāxtan; كشيدن نفس  – nafas kašidan; دادن گوش   – guš dādan; تحصيل 
كردن داخل ,tahsil kardan – كردن   – dāxel kardan, ки дар ин ибораҳо 

қисмати исм роли асосии иҷрокунандаи маъно буда, феъл ба 

сифати ёридиҳанда маънои ҳаракат ва ё ҳолатро медиҳад.  

Намудҳои дигари чунин ибораҳои фразеологии феълӣ низ 

вомехӯранд: 
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a. Ибораҳои устувори исм + феъл: Ātaš rowšan kardan – 

оташ гирондан; āsib vāred kardan – зарар расонидан; abru xam 

kardan – қош паррондан; edāme peydā kardan – давом додан. 

b. Шакли системаи қолибии исм + ибораи феълӣ: 
qābel-e qabul surat gereftan – маъқул кардан; dāxele majles qaror 

gereftan – дар маҷлис ҳозир будан; mowjeb-e bohrān qarār dāštan – 

ба бӯрон дучор шудан; mowred-e barrasi surat gereftan – аз назар 

гузарондан. 

Ҳамчунин дар таркиби ибораҳои фразеологии устувор 

ибораҳои феълие, ки қисми феълиашон ба маънои кӯчида 

меоянд бештар ба назар мерасад: كشيدن سگار  – sigār kašidan; رنخ 
كشيدن شالق ;ranj kašidan – كشيدن  – šalloq kašidan; كشيدن مى  – may 

kašidan; خوردن سرما  – sarmā xordan; خوردن مغ  – γam xordan;  كيسه 
زدن پا  ;kise zadan  –   زدن   .pošte pā zadan –   پشت 

Ғайр аз ин аз феълҳои ёридиҳандаи “foruxtan”, “duxtan”, 

“namudan” ва “pardoxtan” низ як қатор феълҳои мураккаб 

сохтан мумкин аст.  

Ибораҳои изофие, ки қисман вобастагии синтаксисӣ 

доранд дар дохили ибораҳои фразеологӣ қисми зиёдро ташкил 

мекунанд. Масалан: raqs-e šotori – рақси номувофиқ; doruγ-e 

šāxdār – дурӯғи обдор; ta`ārofe sāhabdol-azimi – эҳтироми рӯякӣ; 

haqiqat-e talx – ҳақиқати талх; harf-e moft – суханони дурӯғ, 

бекора; loqme-ye čarb – нишони боарзиш; xatte šekaste – хати 

шикаста; ruz-e mabādā – рӯзи сиёҳ; sāl-e hejriy – солшумораи 

ҳиҷрӣ. 

Қисми тобеи ибораҳои фразеологии изофӣ дар бисёр 

маврид калимаҳои маҷозӣ шуда метавонанд: yār-e γār – дӯсти 

наздик; sobh-e kāzeb – субҳи содиқ; sedāye nakare – садои 

дурушт; araq-e jabin – меҳнати вазнин; ruz-e fardā – рӯзи 

қиёмат; kār-e xeyr – хонадор шудан; kār-e māšini – кори 

беандеша ва дигарон, ки компоненти дуюмашон ба маънои 

кӯчида омадааст. Дар баъзе ибораҳои исмии фразеологӣ бошад, 

компоненти якум-ёрдамчӣ низ ба маънои кӯчида омада 

метавонад: lab-e nāni – як бурда нон; nāf-e šab – нисфи шаб; nān-

e halāl – рисқи ҳалол ва ғайра. 

 

Ибораҳои идиоматикӣ 
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Ибораҳое, ки маънои ҷузъҳояшон ба якдигар махлут 

гардида, дар якҷоягӣ ба як маънои дигари махсуси маҷозӣ соҳиб 

шудаанд, ибораҳои идиоматикӣ меноманд. 

Чунин ибораҳои идиоматикӣ дар забон аз даҳон ба даҳон 

гузашта меоянд, аммо аз ҷиҳати таркиб ҳеҷ гоҳ дигаргун 

намешавад. Дар навбати аввал ин гуна ибораҳо ибораҳои феълии 

ду ва ё зиёда компонентдорро ташкил мекунанд. Масалан: seblat 

mālidan – фахр кардан, separi kardan – нобуд кардан, nārow 

xordan – фиреб хӯрдан, nāf andāxtan – беҳол шудан, nān bar šiše 

mālidan – бисёр хасисӣ кардан, kasirā dombāl-e naxud-e siyah 

ferestādan – касеро фиреб дода фиристодан; be nal-o be mix 

zadan – дурӯя шудан; havā pas budan – бекайфият шудан; āb-o 

rowγan qati kardan – асабонӣ шудан; bāj be šaqāl dādan – ба қалб 

озодӣ додан. 

Ҳамчунин миқдори ибораҳои идиоматикии исмӣ низ зиёд 

буда, аз ибораҳои изофӣ, пайвандакдор ва пайваст иборатанд: ин 

гуна ибораҳои исмӣ доимо ба маънои маҷозӣ кор фармуда 

мешаванд. Масалан: sag-e rusiyāh – бандаи гуноҳкор, šišeye o’mr 

– чизи қиматбаҳо, arusak-e xeyme šabbāzi – одами заифирода, 

dast be kise – дасташ кушод. 

 Бояд гуфт, ки гарчанд ибораҳои идиоматикӣ ибораҳои 

дигаргуннашаванда, ҳисоб меёбанд, дар адабиёти бадеӣ, асосан 

дар шеърият вариантҳои гуногуни онҳоро дучор омада 

метавонем. Масалан: kām-e del yāftan – ба орзу расидан. Ҳофиз 

чунин байт дорад: 

Ҳофизо гар надиҳад доди дилат осафи аҳд, 

Ком душвор ба даст оварӣ аз худкомӣ. 

Дар ин байт “kām…be dast āvardan” ба маънои “ба орзу 

расидан” омадааст. Ёки “del-e tang” – ғамгин. Ин ибораи 

идиоматикӣ дар байти зерин маънои худро аз нав барқарор 

намудааст:  

Дилаш тангу даҳон тангу миён танг, 

Зи дилтангӣ шуда бар вай ҷаҳон танг. 

Дар ин байт “del-aš tang” – дили бесабру қарорро ифода 

кардааст. Бояд таъкид намуд, ки то имрӯз дар забони форсӣ 

структураи воҳидҳои фразеологӣ, кӯчидани маъно, этимология 

ва вариантҳои ибораҳо, муносибати муродифӣ ва мутазодии 

онҳо бо таври мукаммал омӯхта нашудааст. 



111 

 Дар вақтҳои охир фақат аз нуқтаи назари лексикографӣ як 

қатор тадқиқотҳо пеш бурда шуданд, вале онҳо низ бо пуррагӣ 

асоси илмӣ наёфтанд ва имрӯз тадқиқотҳои навро интизоранд. 

 

Лексикализатсияи ибораҳои фразеологӣ 

Дар забони форсӣ як қатор калимаҳои мураккаб ба усули 

“лексикализатсия” сохта шудаанд. Чунин калимаҳо бо роҳи дар 

ибора афтидани изофа ва ба калимаи мураккаб табдил ёфтани 

онҳо сохта мешаванд. Яъне баъд аз афтидани изофа, ибора дар 

талаффуз ҷафс шуда, дар якҷоягӣ калимаи мураккабро ҳосил 

мекунад.  

Дар байни калимаҳои мураккаби бо ин роҳ ҳосилшуда 

сарҳаде нест, чунки воҳидҳои луғавии ба калимаҳои мураккаб 

табдилёфта, боз чун пештара ибора шуда метавонанд. Масалан: 

“raisjomhur” дар шакли ҷамъ “ruasāe jomhur” ёки “rāhāhan” 

дар шакли ҷамъ “rāhhāe āhan” ва ғайра.  

 
Масалан: nimrox – бо ними рӯ ба сурат афтидан, neylabak 

– найча, gurxar – хари ёвоӣ ва калимаҳои монанди ҳамин дар 

натиҷаи содда кардани нутқи шифоҳӣ ба вуҷуд омада бошад, 

sarmāye – сармоя, sar lašcar – сарлашкар ва ғайраҳо, ки бо 

калимаҳои pāy, češm, dast ва монанди ҳаминҳо сохта шудаанд, 

Дар ҷараёни 
лексикализатсия 

ду тамоил ба 
назар мерасад:

Калимаҳои 
мураккаби 
қолибдор

Калимаҳои 
мураккаби 

беқолиб
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калимаҳои мураккаби дар асоси модели муайян сохташуда 

мебошанд. Сароғоз истифодаи ин модел исм+решаи калима кам 

ба назар мерасид, аммо оҳиста-оҳиста шумори онҳо зиёд шуд, ки 

ҳатто калимаи нав пайдо шавад ҳам, дар асоси қолиби пешина 

корбаст мешуд. Масалан: sarparastār – ҳамшираи калон; sardabir 

– сармуҳаррир; sarpezešk – сардухтур ва калимаҳои монанди 

ҳаминро ба гурӯҳи неологизмҳо ҳамроҳ кардан мумкин аст. 

Ҳамчунин дар асоси ин қолиб метавон калимаҳои бешумор сохт. 

Дар забони форсии имрӯза мушоҳида намоем дар бисёр 

ибораҳо афтидани изофа ва майли соддакунӣ ба назар мерасад. 

Масалан:Surat majles – баённома, komakxarj – стипендия, 

dastegol – гулдаста, tutfarangi – кулубник ва ғайра. 

 

Сохта шудани феълҳои мураккаби забони форсӣ 

(аf’āl-e morakkab) 

Дар забони форсӣ дар қатори феълҳои содда (аf’āl-e sāde) 

шумораи зиёди феълҳои таркибӣ (аf’āl-e morakkab)мавҷуданд. 

Феълҳои таркибӣ дар забони форсӣ бо номи аf’āl-e morakkab 

истеъмол мешавад. Ин феълҳо дутаркиба ё сетаркиба буда, аз 

калимаҳои мураккаб фарқ мекунанд, ки қисми таркибии онҳо аз 

морфема ва реша не, балки аз ду қисми алоҳидаи мустақил исм 

ва феъл иборатанд. Дар забони форсӣ имконияти сохта шудани 

чунин феълҳо беканор аст. Чунки ҳамчун исм дар таркиби онҳо 

ҳиссаҳои номии дигар, аз ҷумла исм, таъбирҳое, ки аз такрори 

бевоситаи исм иборатанд, сифат, сифати феълӣ, зарф, масдар, 

ибораҳои номӣ, калимаҳои тақлиди овозӣ низ омада метавонанд. 

Парвиз Нотили Хонларӣ феълҳои мустақили бисёр 

истеъмолшавандаро 24 то ва Пейсиков Л.С. зиёда аз 50 то нишон 

додааст. Аз ҷумла: 

1. Феълҳоитаркибие, ки бо модели исм + феъл сохта 

шудаанд: rāh raftan – гаштан, del gereftan – дилтанг 

шудан, dars xāndan – хондан. 

2. Модели сифат + феъл: sabz šodan – сабзидан, xord kardan 

– майда кардан, xoš budan – шод будан, širin kāštan – 

кори хайр кардан; puk šodan – корафтода шудан; kaj 

oftādan – чап шудан. 
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3. Сифати феълӣ + феъл: azorde budan – ранҷидан, juyā 

šodan – кофтан, xānā budan – хондан, šenide šodan – 

шунидан. 

4. Модели зарф + феъл: bālā bordan – бардоштан, dir 

мāndan – дер мондан. 

5. Модели ҳаракати номӣ + феъл: porseš kardan – пурсидан, 

xāneš namudan – сароидан. 

6. Модели масдар + феъл: didan kardan – тамошо кардан, 

jastan – ҷаҳидан, bāridan gereftan – вазидани борон. 

7. Калимаҳои тақлиди овозӣ + феъл: āh kašidan – оҳ 

кашидан, āfarin xāndan – офарин хондан, hey kardan – ҳай 

кардан. 

Ғайр аз моделҳои болоӣ бисёр феълҳо бо воситаи масдар, 

сифати феълии муайян ва маҷҳули аз забони арабӣ иқтибосшуда 

ҳосил шудаанд. Сохтори чунин феълҳо дар замони имрӯза ҳам 

давом доранд, зеро барои ифода намудани ҳолат ва вазъияти 

ҷудогонаи давр аз калима ва таъбирҳои иқтибосшудаи забони 

арабӣ истифода намуда, калимаҳои нав месозанд. Масалан: 

taalloq gereftan – вобастагӣ доштан; motavalled šodan – зода 

шудан; ettefoq oftādan – содир шудан; eštebāh gereftan – хато 

кардан; qarār dādan – ҷойгир кардан; monjar šodan – тамом 

кардан ва садҳо калимаҳои монанди ҳаминро вохӯрдан мумкин. 

Бояд гуфт, ки ин ҷараён танҳо ба иқтибосоти арабӣ 

вобаста набуда, балки ба калимаҳои аз забонҳои ғайри дигар 

иқтибосшуда низ ҳамбастагӣ дорад. Масалан: kontrāl kardan – 

назорат кардан; keyk boridan – торт буридан;  film bar dāštan – 

ба навор (кино) гирифтан; kudetā kardan – шӯриш бардоштан; 

šok vāred āvardan – беҳуш кардан ва ғайра. 

Ин намуди феълҳоро Пейсиков Л.С ва Рубинчик Ю.А. 

фразеологизмҳои феълӣ ном додаанд. Зеро, аз ҷиҳати таркиб 

чунин феълҳо бештар ба ибора монанданд. Аммо бояд гуфт, ки 

дар забонҳои европоӣ бисёр калимаҳо ҳам исм, ҳам сифат ва ҳам 

феъл шуда омада метавонанд. Масалан: амр – an order – 

фармон; амр кардан – to order – фармоиш; курта – dress – 

либос, to dress – либоспӯшӣ. 

Дар забони русӣ низ ба чунин калимаҳо вохӯрдан мумкин 

аст: ручка – виручит; белий – побелит, ҳатто дар калимаҳои 
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интернатсионалӣ: идеал – идеализироват; автомат – 

автоматизироват ва монанди ҳамин.  

Аммо дар забони форсӣ чунин имконият нест. Масалан: 

nāhār – нонушта, ки аз ин феъли nāhāridan сохта наметавонем. 

Шояд фикрамонро дар асоси феълҳои таркибии nāhār xordan, 

nāhāri kardan ё монанди ҳамин қайд намуд. Ин камбудӣ ё 

хусусияти забонӣ забоншиносони Эронро низ ба ташвиш 

овардааст. Яке аз забоншиносони форс дар мақолаи “Fārsi āqim 

ast”-и худ дар забони форсӣ кам шуда рафтани феълҳои соддаро 

ва ҳатто дар баъзе маврид ба ҷои онҳо ҳам корбаст шудани 

феълҳои таркибиро таъкид намудааст. 

Бояд қайд намуд, ки дар забони имрӯзаи форсӣ на танҳо аз 

феълҳои ёридиҳандаи kardan, budan, šodan ва феълҳои соддаи 

зиёде, ки ба ҷои онҳо истифода мешаванд, балки феълҳои 

пешванддори ба вазифаи феълҳои ёридиҳанда корбастшуда: dar 

āvardan – баровардан; bar dāštan – бардоштан, инчунин 

феълҳои таркибӣ: rāh andāxtan – ба роҳ андохтан; jur kardan – 

соз кардан ва ғайраҳо истеъмол мешаванд. Масалан: bār bar 

āvardan – мева додан; tan dar dādan – таслим шудан; aks bar 

dāštan – ба сурат гирифтан; janjāl rāh andāxtan – ҷанг 

андохтан; duzokalak jur kardan – фиребгарӣ кардан; hoqqe savār 

kardan – фиреб додан.   

Дар забоншиносии Эрон масъалаи калимасозии феълҳои 

забони форсӣ яке аз муаммоҳои тадқиқталаб ва ҷиддист. Агар ба 

феълҳои таркибӣ чун ибора назар андозем, дар он сурат онҳо 

ҳиссаҳои номӣ не, балки ба категорияи синтаксисӣ табдил 

меёбанд. Агар ба онҳо чун шакли аналитикии калимаҳои 

таркибӣ назар андозем, ин ибораҳо якранг нестанд, қисман 

озоданд. Масалан: dorost kardan – соз кардан; siyāh sāxtan – 

бадгӯӣ кардан. Қисми дигар ибораҳои фразеологӣ: duzokalak adā 

kardan – маймунбозӣ кардан. 

Чунин феълҳоро феълҳои таркибӣ гуфта наметавонем – 

онҳо лексикализатсияи ибораҳои фразеологӣ мебошанд.  

 

Калимасозӣ дар асоси феълҳои таркибӣ ва  

фразеологизмҳои феълӣ 

Монанди он ки аз феълҳои содда ва пешванддор шаклҳои 

бешахси феъл сохта мешавад, дар асоси феълҳои таркибӣ ва 
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фразеологизмҳои феълӣ низ исм, сифат ва сифати феълӣ сохта 

мешавад. 

Ин усули калимасозӣ дар забонҳои дигар низ мавҷуданд, 

хусусан дар забонҳои флективӣ монанди забонҳои арабӣ, русӣ 

бисёр паҳн шудаанд.  

Дар забони форсӣ калимасозӣ бо фразеологизмҳои феълӣ 

асосан бо се роҳ: аффиксатсия, аффиксоидҳо ва конверсия 

сохта мешавад. 

Бо усули аффиксатсия аз фразеологизмҳои феълӣ сифати 

феълӣ сохта мешавад:  

a. бо пасоянди –аn: gerye konān – гирякунон; bargrizān – 

баргрезон; zur zanān – зӯрзанон; nafaszanān –  ҳаллосзанон.  

b. бо пасоянди –ande:rāy dehande – овоздиҳанда; kaf 

zanande – қарсак зананда; bār girande – боркашон. 

c. бо пасоянди –e:nazar karde – ба назар афтода; entezār 

kašide – интизор шудан; āsib dide – осебдида; 

d. пасоянди –iякҷоя бо масдар: qabul šodani – 

маъқулкунанда, taslim nāšodani – таслимнашаванда. 

e. бо пасоянди –ak:čašmbastanak – чашмбандак, sar 

šekastanak – саркафонӣ ва ғ. 

Бо ёрии аффиксоидҳо аз фразеологизмҳои феълӣ ном ва 

терминҳои касбу ҳунар месозанд: 

a. mārgir – моргир; ākkeš – обкаш; durbin – камера; 

xošnavis – хаттот; xākriz – хокрез. 

b. Исмҳои абстракти бо аффиксоидҳо сохташуда: 

nāmgozāri – номмонӣ; baxtāzmāi – худсанҷӣ; hāsilxezi – 

маҳсулдорӣ; sargardāni – саргардонӣ; dastforuši – бозоргардӣ. 

c. Сифати феълие, ки бо аффиксоидҳо сохта шудаанд: 

γārnišin – ғорнишин; γamangiz – ғамгин; gelālud – лойолуд; 

moujdār – бомавҷ. 

Ҳаминчунин аз фразеологизмҳои феълӣ бо усули 

конверсия номи ҳаракат сохта мешавад: češmdāšt – умед, 

γalamdād – нисбат додан, sarnevešt – тақдир, ruykard – роҳ 

ёфтан, rahnavard – роҳрав, sargozašt –  саргузашт. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Дараҷаи омӯзиши воҳидҳои фразеологии забони форсӣ ва 

тоҷикӣ? 
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2. Дар кадом фарҳангҳо бештар воҳидҳои фразеологӣ шарҳ 

ёфтаанд? 

3. Таснифи фразеологизмҳо аз назари олимони забоншинос? 

4. Ибораҳои фразеологӣ ба чанд намуд ҷудо мешаванд? 

5. Идиома чист? 

6. Лексикализатсия чӣ гуна ҷараён аст? 

7. Аз феълҳои таркибӣ ва фразеологизмҳо бо кадом усул 

калима месозанд? 

8. Аз “Гулистон”-и Саъдӣ Шерозӣ доир ба фразеологизмҳо 

мисол биёред. 

 
Калима ва ибораҳои такягоҳ: қарина,воҳидҳои 

фразеологӣ, тафовути маъноӣ, тобиши маъноӣ, тобиши услубӣ, 

шаклгирӣ. 

 

Аён аст, ки захираи фразеологии ҳар як забон қабл аз ҳама, 

дар зимни қонунҳои дохилии он ба вуҷуд меояд. Ба воситаи 

воҳидҳои фразеологӣ ифодаҳои ниҳоят мухтасар ва мӯъҷаз 

таҷрибаи бисёрсолаи ҳамон халқ инъикоси худро ёфтааст. Аз ин 

боис аст, ки воҳидҳои фразеологии ҳар як забон бо хосияти 

фардӣ ва обурангу бадеияти махсуси худ хоси танҳо ҳамон 

забон шуда метавонад. 

Воҳидҳои фразеологӣ боигарии миллии ҳар як халқ аст. Бо 

вуҷуди он дар баробари табиати фардӣ мавриди зарурат аз 

забонҳои дигар фразеологизмҳои ҷудогонаро қабул карда 

метавонад. Аммо баъзе фразеологизмҳои забонамон, ки бо 

ифодаҳои рехтаи забонҳои дигар ҳамсохту ҳаммаъно ва ҳатто 

ҳамобраз мебошанд, дар натиҷаи иқтибос ба вуҷуд омадаанд. 

Бисёре аз онҳо дар асоси қолабҳои мавҷудаи забонамон 

ташаккул ёфтаанд ва бо ҳамин гуна ифодаҳои рехтаи забонҳои 

дигар муносибате надоранд. Бисёр маврид воҳидҳои 

фразеологии ба ҳам монанди забонҳои гуногун, ҳатто забонҳои 

аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофиашон аз ҳам дур бе таъсири беруна ба 

вуҷуд меоянд.  

Қаринаҳои воҳидҳои фразеологии 
забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ
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Дар ҳамаи он забонҳое, ки аз ҷиҳати пайдоиш ба як оила 

дохил мешаванд, як миқдори муайяни воҳидҳои фразеологӣ 

мавҷуданд, ки дар замонҳои хеле қадим ба вуҷуд омадаанд. Дар 

хусуси мавҷудияти чунин захираи фразеологӣ забоншиноси рус 

чунин гуфта буд: “Бояд фонди умумии идиомаҳои забонҳои аз 

ҷиҳати таърихӣ ба ҳам наздик вуҷуд дошта бошад”.26 

Дар ҳақиқат, ҳангоми муоина гувоҳи он гардидем, ки як 

қатор воҳидҳои фразеологии хеле қадими тоҷикӣ, чӣ аз ҷиҳати 

сохт ва чӣ аз ҷиҳати ифодаи маъною ташаккул ба ҳамин гуна 

фразеологизмҳои забонҳои гурӯҳи оилаи ҳиндуевропоӣ монандӣ 

доранд.    

Фарқият ва инъикоси захираи фразеологии умумиэрониро 

дар забонҳои ҷудогонаи имрӯза, албатта, бисёр вақт дар шакли 

як андоза тағйирёфта ва дигаргуншуда мушоҳида кардан 

мумкин аст. Чунончи, воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ “қасам 

хӯрдан”, “гӯш додан” ва монанди инҳо, ки аз қабили воҳидҳои 

фразеологии хеле қадимаи тоҷикӣ ба шумор мераванд, бо 

тағйирот ва фарқияте дар забони имрӯзаи муосири форсӣ ба кор 

бурда мешавад. Ибораи “қасам хӯрдан”, ки дар таркибаш 

калимаи “қасам”-ро дорад, мувозаи луғавии қадимааш, ки хоси 

забони аслии тоҷикист, “савганд хӯрдан” мебошад. Ҳоло дар 

забони муосири форсӣ ба ҳамин шакл метавон дид. Аммо 

баробари чунин фразеологизмҳо дар забонҳои мазкур боз чунин 

ифодаҳои рехтаро низ пайдо кардан мумкин аст, ки ё бо маъно, ё 

ки бо сохти худ, ё ин ки ба вазифаю шаклҳои гармматикиашон 

аз ҳам фарқ мекунанд. Мисолҳо шаҳодат медиҳанд, ки бисёр 

фразеологизмҳои аз ҷиҳати сохт якхелаи ин забонҳо бо маънои 

асосии худ аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, воҳидҳои 

фразеологии “афсӯс хӯрдан” дар забони тоҷикӣ ба маънои 

“таассуф кардан”корбаст шавад, дар забони форсӣ ба маънои 

“ғамгин шудан”, “зиқ шудан” дар истеъмол аст. 

Мисли ҳамин таркиби рехтаи “сар задан” дар тоҷикӣ 

“куштан”-ро ифода намояд, дар форсӣ ба маънои “ташриф 

овардан”, “оғоз шудан” аст, ки барои тоҷикон бегона мебошад.  

Дар забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ чунин воҳидҳои 

фразеологие низ ба назар мерасанд, ки бо вуҷуди умумияти худ 

                                                           
26 Смирницкий А.И. Лексикалогия английского языка. – М. 1990, стр. 226 
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аз ҳам фарқ мекунанд. Муқоиса менамоем “хунук хӯрдан” дар 

забони тоҷикӣ, “сармо хӯрдан”- дар форсӣ аст, ё ки ба ибораи 

тоҷикии “дасти касе хоридан”, “дандони касе хоридан”-и форсӣ 

баробар меояд.  

Мисолҳои боло шаҳодат медиҳанд, ки захираи 

фразеологии умумиэронӣ дар забонҳои ҷудогонаи имрӯза, аз 

ҷумла, тоҷикӣ ва форсӣ қабатҳои асосии худро нигоҳ дошта 

бошанд ҳам, дар ҳар як забон мувофиқи қонунҳои дохилии он 

инкишоф ёфтааст. Барои исботи фикр тафовутҳои воҳидҳои 

фразеологии ду забони хешро аз назар мегузаронем. 

 

 

Тафовути маъноӣ (семантикӣ)-и воҳидҳои фразеологӣ 

Воҳидҳои фразеологии ду забони бо ҳамдигар хеш – 

тоҷикӣ ва форсӣ шаклҳои мухталиф дошта, роҷеъ ба тафриқаҳои 

маъноӣ, сохт ва хелҳои он муҳаққиқони забоншинос ақидаҳои 

худро баррасӣ намудаанд. Хусусан, доир ба ибораҳои мавҷудаи 

забони муосири тоҷику форс як қатор асарҳои илмию мақолаҳо 

ба табъ расидаанд. Яке аз тадқиқгарони забони форсӣ 

Ю.А.Рубинчик дар бораи сохти ибораҳои фразеологии 

нависандагони муосири Эрон чанд мақолаи илмӣ интишор 

намудааст. Ӯ ибораҳои фразеологии забони муосири форсиро ба 

гурӯҳҳои мухталиф тақсим намуда, хусусиятҳои хоси ҳар як 

гурӯҳро алоҳида эзоҳ додааст:27 

“Мушоҳидаи хусусиятҳои ҷудогонаи ибораҳои фразеологӣ, 

– менависад Ю.А.Рубинчик, – исбот менамояд, ки барои ба 

гурӯҳҳо тақсим намудани фразеологизмҳо фақат ҷиҳати 

маъноии онҳоро ба назар гирифтан кифоя намекунад, балки 

баробари ин сохти грамматикӣ, муносибати маъноии байни 

аъзоҳоро низ ба мадди эътибор гирифтан лозим аст.” 

Як гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ дар осори нависандагони 

муосири Эрон бе ҳеҷ дигаргунӣ, чунон ки дар забони классикӣ 

истифода шудаанд, дида мешаванд. Мисолҳоро муқоиса 

мекунем: زدن ست د – dast  zadan дар забони форсӣ ба маънои 

“қарсак задан” аст.  

                                                           
27Рубинчик Ю.А. Тезисы докладов у междузовский научи. Конференции по иранской 

филологии. – Душанбе, 1966, стр.205 
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Вале дар забони тоҷикӣ қарсак задан – каф кӯфтан-ро 

ифода менамояд. Ин гурӯҳ воҳидҳо тағйири маъно кардаанд. سر 
دواندن کسى  –sarikasirādavāndanдар забони форсӣ сари касеро 

гаранг кардан, касеро бо гапҳои беҳуда банд кардан, گرفتن سر -

sargereftan – хуб рафтан, оғози кор хуб аст: 

گرفت سر طهران مطبه در من کار   – 

karemandarmatbaayetehronsargereft. (Инқилоби савр, рӯзнома). 

گوزاشتن  سر زير  – zire sar guzāštan чизеро барои харидан 

интихоб кардан, чизеро гирифтан, писанд омадани чизе; 

گوزاشتن  سر زير را خوبى جوراب   – jurābe xubira zire sar 

guzāštan.  

Ҷуроби нағзро интихоб кард.  

جنبد مى گوشش و سر   – saru gušaš mijonbad. Дар забони 

форсӣ ба маънои “ба воя расидан”, “ба балоғат расидан” аст.  

اندارختن گردن به لعنت  –  la`nat be garden andāxtan. Дар 

забони тоҷикӣ ба маънои хонадор шудан, зан гирифтан, 

“хӯрҷуни ало ба китф гирифтан” истифода мешавад. 

کون عوض   را عقلت  – a`γlatro ӓvaz kun.   Ба шахсе, ки 

корҳои ношоиста мекунад, амали хуб надорад нисбат дода 

мешавад. Яъне ба маънои “баодоб, батартиб шав” истифода 

мешавад. 

آوردن باال را کسى   – kasirā bālāāvardan  – хашми касеро 

овардан. 

Мисли ҳамин воҳидҳои фразеологии зиёдеро овардан 

мумкин аст, ки бо мурури замон тағйир ёфта, дар забони форсӣ 

дигар ва дар забони тоҷикӣ тамоман маънои дигарро ифода 

менамояд.  

 

Воҳидҳои фразеологии якхела 

Муайян намудани тафриқаҳои воҳидҳои фразеологии 

забони форсӣ ва тоҷикӣ дар бобати истеъмоли фразеологизмҳо 

аз аҳамият холӣ нахоҳад буд. Маълум аст, ки забонҳои тоҷикию 

форсӣ аз як гурӯҳ ё як оилаи забонҳо ба вуҷуд омаданд. 

Баробари ин дар байни онҳо тағйиротҳо низ ба вуқӯъ омадааст. 

Бо вуҷуди ин дар соҳаи корбасти воҳидҳои фразеологӣ тарафҳои 

якхела ва ба ҳам монанди онҳоро низ метавон мушоҳида кард. 

Воҳидҳои фразеологие, ки дар ду забон шаклан ва 

мазмунан якхелаанд, серистеъмоланд. Онҳо аз ҷиҳати маъно, 
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монанди дигар гурӯҳҳои луғавӣ ба соҳаҳои гуногуни зиндагӣ 

тааллуқ дошта, хусусият, руҳият, хислат, идея ва амалиёти 

гуногуни одамонро ифода мекунанд. Онҳо дар гуфтор, оҳанг, 

обуранги махсуси гуфтугӯӣ, ҷоннокӣ, ҷиддият ва тобиши 

гуногуни услубӣ пайдо кардаанд.Барои мисол баъзеи онҳоро аз 

“Фарҳанги ибораҳои рехта”28меорем: 

نما گندم جوفروش  - “javforušegandumnamā” – ибораи 

фразеологист, ки дар забони форсӣ ва тоҷикӣ маънои якхела 

дорад. Яъне касе, ки гандумро нишон дода, ҷав медиҳад 

(мефурӯшад). Шахси фиребгару қаллобро гӯянд, ки дар ҳар кор 

мардумфиребӣ мекунад. Масалан:  

نماست گندم جوفروش مرد اين  -in mard javforuše gandomnamost. 

Дар забони тоҷикӣ низ ин воҳиди фразеологӣ корбаст 

мешавад ва  маънои якхела дорад.Масалан: 

Ҷавфурӯш аст он ситамгари симтан, 

То ба ман гандумнамоӣ мекунад. 

(Халқӣ). 

انداختن ختر به خودرا   – xudrābexatarandāxtan; 

گرفتن را كسى جلو    –  jelavi kasirā gereftan –  ба маънои 

беихтиёр будан, касеро танбеҳ додан, адаби касеро додан 

истифода мешавад. 

Дар забони тоҷикӣ шаклҳои “ҷилави касеро кашидан”, 

“ҷилави касе, дар дасти касе”низ маъмул аст. Масалан:  

Мо ҳамаи инро ба раис маълум мекунем, то ки ҷилави 

Ғаниҷонро дурустакак гирифта монад. (Рӯзн. “Омӯзгор”).  

Ман, ки ҳатто аз падарам ҳам калтак нахӯрда будам, 

акнун омада-омада аз як нобакор, ки маро хор мекунад ва ҳеч 

кас ҳам ҷилави ӯро намекашад, калтак хӯрдам. 

(С.Улуғзода,”Субҳи ҷавонии мо”). 

 sare kasirā xordan”. Ин воҳиди“ -  خوردن كسىرا سر

фразеологӣ ҳам дар форсӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ ба чунин 

маъноҳо маълум аст: 1) боиси нобудии касе шудан. 2) несту 

нобуд кардани касе.Масалан: 

Ҳамин ҳосили аз одат зиёд аст, ки сари падаратро хӯрд. 

(С.Айнӣ. “Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам”).  

                                                           
28Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта, ҷ.I. – Душанбе: 1963.-716 с.(ҷ.II. 1964.) 
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 sare kalāve gum kardan” 1) илоҷи ҳалли“ -  كردن گم كالوه سر

масъалаеро наёфтан; 2) ба вазъияти мушкил мондан;   

دو كردمرامروز گم كال وه سر كه من كرد سرفه د فعه  
Rāmruz du daf`a sorfa kard ke sare kalāve gom kardam. 

Дар матнҳои тоҷикӣ низ серистеъмол аст: 

– Аз шодӣ сари калобаи худро гум карда хизмат мекард. 

(С.Айнӣ.“Дохунда”). 

 – Раҳмате, бибиҷон, хайрият, шумо ҳастед, набошад мо 

сари калобаи худро тамоман гум карда мемонем. (С.Ғанӣ. 

“Табассум”). 

خوردن خودرا سر   - “sarexudrāxordan” дорои маъноҳои 

худро нобуд кардан, худро гирифтори мусибат, марг кардан аст.  

Аз ҷумла: 

 – Зуд аз ин ҷо равед! – гуфт Холмирзо. Ҳам сари худро мехӯред, 

ҳам ба мо касофати шумо мерасад. (Ҷ.Икромӣ). 

 nānašberuγanaftādan” шакли тоҷикии ин“ -  افتاد روغن به ناناش

воҳиди фразеологӣ “нони касе ба равған ғӯтидан, афтодан” 

аст. 

Воҳиди фразеологии мазкур дар забонҳои ба ҳам хеш 

форсӣ ва тоҷикӣ маъноҳои “кори касе пеш рафтан, зиндагии 

нағз ба сар бурдан”, “имконият бо даромадҳои ғайриқонунӣ 

муҳайё шудан”-ро ифода мекунад. Масалан:  

Муридҳои пештараи чандин солҳо боз бегона шуда, ба 

эшон аз нав арзи ихлос карданд, нони эшон боз ба рӯған ғӯтид. 

(А.Деҳотӣ). 

كردن كورى نان   - “nānkurikardan” номардӣ кардан, 

бевафогӣ намудан, қадршиносӣ накардан; 

– Хап шав, лаънатӣ! Чӣ гуфта дар пеши мардум сирри 

маро фош кардӣ? Ба ман нонкӯрӣ кардӣ. (Ҷ.Икромӣ). 

كردن پول يک  - “yek pul kardan”. Касеро нописанд кардан, 

беобрӯ намудан, бе қадру қимат намудан. Масалан:  

Лекин шумо ҳамин қадар кардагию накардагии ӯро як пул 

кардед. (Рӯзн. “Садои мардум”). 

 (azdastdādan”.1) гум кардан; 2) бой додан; 3“- دادن دست از

маҳрум мондан; 4) дар вақту мавриди муайян истифода 

набурдан; 5) гурезондан.Масалан: 

Маълум шуд, ки Сангин ҳушёрии синфиро аз даст додааст 

(Ҷ.Икромӣ). 
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 sare rāh šodan” – Дар забони тоҷикӣ “сари“ -  شدن راه سر

роҳи касеро гирифтан” корбаст шуда, маънои ба рафтани касе 

мамониат кардан, халал расонидан, садди роҳ шудан, буридани 

пеши кор ё роҳи касе ва амсоли инҳоро ифода мекунад. 

Масалан: 

– Аммо онҳо сари роҳи тую маро гирифта наметавонанд, 

чӯраҷон (П.Толис). 

 a`γlekasirāduzdidan” – дар забони форсӣ“ - دزديدن كسىرا عقل

ба маънои касеро ба худ ҷалб намудан, ба худ тобеъ кардан буда, 

дар забони тоҷикӣ низ ақли касеро рабудан ё ақли касеро 

дуздидан корбаст мешавад. Баъзан ин воҳиди фразеологӣ дар 

забони тоҷикӣ ба маънои девона кардан, девона шудан низ 

маъмул аст. Чунончи: 

 а) дар тоҷикӣ: 

Аммо доғи фарзанд тоқати ӯро шикаста ва ақлашро ҳам 

рабудааст (С.Улуғзода, “Субҳи ҷавонии мо”).  

б) дар форсӣ: 

 كونند كومک ما مردم كه ميگويند دزديده خانندهگانرا عقل سخن ين گان گوينده
  آورم جمع بايد   هست چه آنتا

 Guyandagāne in suxan a`γle xānandegānrā duzdidaآ

meguyand ke mardome mā kumak kunand tāān č eke hast bāyad jam` 

āvarim.  (Рӯзн. “Садои мардум”). 

رسيدن  استخوان به كارد  - “kārd be ustoxān rasidan” – дар забони 

форсӣ ва тоҷикӣ ибораи хеле машҳур буда, баробар кор фармуда 

мешавад ва маънои ниҳоят ба тангӣ, сахтӣ мондан, ба сутӯҳ 

омадан, сахт дар азобу уқубат мондан, аз ҷони худ сер шудан ва 

безор шуданро мефаҳмонад. Масалан: 

Косаи сабри мардум лабрез шудагӣ, кор ба ҷону корд ба 

устухон расидагӣ. (Ҷ.Икромӣ,” Духтари оташ”). 

Лекин акнун, ки корд ба устухонам расиду косаи сабр 

лабрез шуд, забонам сӯзад ҳам, ба шумо ҳасрат мекунам. 

(Р.Ҷалил. “Шӯроб”). 

Ҳамин тариқ, ибораҳои фразеологие, ки дар забонҳои 

форсӣ ва тоҷикӣ як шакл ва як маъно доранд, серистеъмол 

мебошанд ва онҳоро метавон ба қисматҳо тақсим намуда омӯхт. 

Аз ҷумла:29 

                                                           
29Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта, ҷ.I. – Душанбе: 1963.-716 с.(ҷ.II. 1964.) 
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a. Фразеологизмҳои феълӣ: 

   رفتن  باال .1 
bālā raftan 

Пеш  рафтан, ривоҷу равнақ 

ёфтан 

 بوی بردن  .2
Buy burdan 

Пай бурдан, донистан, идрок 

кардан. 

گریفتن  اوج .3  
Avj geriftan 

Рӯ ба тараққӣ овардан, пеш 

рафтан, ривоҷ ёфтан. 

کردن   لخت  اوقات کسیرا .4  
Avγāte kasirā talx namudan 

Димоғи касеро сӯзондан, 

айши касеро вайрон кардан. 

  کردن  بازدید .5
 Bāzdid kardan 

Вохӯрӣ кардан, ба дидани 

касе рафтан 

   دادن   بازی .6
Bāzi dādan 

Касеро гӯл кардан, фиреб 

додан, сарсон кардан. 

b. Фразеологизмҳои феълии пешоянддор: 

   در اندیشه بودن .1
Dar andiše budan 

Дар фикрӯ мулоҳиза мондан, 

ба фикрӯ хаёл ғӯтидан 

  از میان برداشتن .2
Azmiӓānbardāštan 

Монеаро бартараф кардан, 

нест кардан, маҳв кардан. 

c. Фразеологизмҳои пешоянддор: 

   بیش از پیش .1
Biš az peš 

Зиёдтар аз ҳарвақта, зиёдтар, 

бештар, рӯз аз рӯз зиёдтар 

   هاند  انگشت به .2
Angušt be dahān 

Дар ҳолати таассуф, ҳайрон 

мондан 

 

Воҳидҳои фразеологии ҳаммаънои дорои тобиши 

маъноии мусбӣ 
Ба гурӯҳи хусусиятҳои муҳиму фарқкунандаи 

фразеологизмҳо пеш аз ҳама ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо 

ҷудонашаванда, устувории таркиби лексикӣ, аз байн рафтани 

алоқаҳои зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркибӣ ва ё то андозае 

хира шудани ин алоқаҳо ва тамоюли умумихалқии онҳо дохил 

шуда метавонанд.Ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо 

ҷудонашаванда аз хусусиятҳои муҳими фразеологизм аст. 

Воҳиди фразеологӣ бо маънои яклухт ва тобишу оҳангҳои 

фардии худ хели махсуси маъноро ба вуҷуд меоварад, ки он 

метавонад тобишҳои мухталиф касб кунад. 
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Маъно ва тобишҳои ҷудогонаи воҳидҳои фразеологӣ ба 

тарзи гуногун зоҳир мегардад. Аз ҷумла воҳидҳои фразеологие, 

ки тобиши маъноии мусбӣ доранд: 

 

 کار کردن  .1
Kār kardan 

Таъсир кардан, таъсир 

бахшидан 

انداختن راه  به 2  
Berāhandāxtan 

Раҳсипор кардан, ташвиқ, 

насиҳат карда рози кунондан 

 دلی    کسیرا     آوردنبه دست  3
Delikasirābedastāvardan 

Касеро аз худ рози кунондан 

  با دل و جان  4

Badelujān 

Аз  тахти дил, самимона, бо 

меҳру муҳаббат, бо садокат 

  دل به دل راه ذاشتن  5

Delbadelrāhdāštan 

Дустӣ, меҳр ва муҳаббат аз 

ду тараф будан, ҳусни 

таваҷҷӯҳи мутақобил 

доштан 

  کردن   دلسوزی 6

Delsӓzi kardan  

Ғамхорӣ кардан; ба ҳоли 

касе афсӯс кардан 

  زیر لب گفتن  7
Zirelabgoftan 

Оҳиста гап задан, ором гап 

задан 

  لذت بردن  8
Lazat bordan 

Завқ бурдан, ҳузуру ҳаловат 

ёфтан 

  کسیرا زیر بال گرفتن  9
Kasirāzirebālgereftan 

Дастгирӣ кардан, ба касе 

кӯмак кардан. 

    کار رو به راه بودن 10
Kārroberāhbudan 

Ба кор равнақ додан, 

пеш бурдани коре 

 

Воҳидҳои фразеологии ҳаммаънои дорои тобиши 

маъноии манфӣ 

Азбаски фразеологизмҳо дар ҷараёни нутқ ба мисли ибора 

ва ҷумлаҳои синтаксиси ташкил намеёбанд, чун воситаи тайёри 

забони дар қолиби рехтаи маъмул истифода мегарданд. 

Воҳидҳои фразеологӣ монанди калимаҳо, ҷумлаҳо аз 

якдигар аз ҷиҳати маъно, тобиши маъноӣ ва дигар хусусиятҳо 

фарқ мекунанд. 

 

 ,Касеро ранҷонидан دلی کسی را شکستن  1



125 

Delikasirāšekastan озурдан, касеро маъюс ва 

ноумед кардан 

 از پا انداختن  2
Azpāyandāxtan 

Касеро афтондан, несту 

нобуд кардан, куштан 

   گذاشتنزیر پا  3
Zirepāygozāštan 

Хору зор намудан 

 پا در هوا 4
Pādarhavā 

Ноустувор будан, бемаънӣ, 

бемантиқ будан. 

 درد سر  5
Dared sar 

Ташвиш, саргардонӣ, 

хархаша, ба касе бори 

зиёдатӣ будан 

شدن   ه گریبانب  دست 6  
Dast be girebān 

Ҷанҷол ва занозанӣ кардан, 

ба ҳам дарафтодан 

 درد سر  7
Dardi sar 

Боиси ташвиши касе 

шудан. 

کردن   وتاهک  دست کسی را 8  

Dastekasirākotāhkardan 

Касеро аз иқтидор маҳрум 

намудан 

بودن   دل سخت 9  
Del saxt budan 

Бераҳму шавқат будан 

 دماغ خدرا باال گرفتن  10
Demāγe xodrābālāgeriftan 

Ҳавобаландӣ, калонгарӣ, 

мағрурӣ кардан. 

     

Таъкид намудан ҷоиз аст, ки тобишҳои маъноӣ касб 

намудани фразеологизмҳо аз хусусияти хоси онҳо ба шумор 

рафта, дар матн бештар ба назар мерасад. Тобишҳои маъноӣ на 

танҳо дар фразеологизмҳои ҳаммаъно, балки дар дигар навъи 

фразеологизмҳо низ дучор мешавад. 

 

Воҳидҳои фразеологии шаклан гуногун ва мазмунан як 

Дар забони форсӣ ибораҳои фразеологие истифода 

мегарданд, ки имрӯз шакли онҳо дар забони тоҷикӣ мавҷуд нест. 

Вале мувоза (вариант)-и онҳо, ки мазмунашон як ё каме тобиши 

маъноӣ доранд, серистеъмоланд.  

كردن يک پاى را دو هر – hardupāyrāyekkardan– шакле, ки дар 

забони форсӣ корбаст шудааст. “Ду поро дар як мӯза (кафш) ҷо 

кардан” – дар забони адабии имрӯзаи тоҷик дар истеъмол аст. 

Ин воҳиди фразеологӣ аз ҷиҳати шакл каме фарқ дошта бошад 
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ҳам, аз ҷиҳати маъно якхел аст. Яъне: 1) якравӣ, гарданшахӣ 

кардан; 2) касеро ба амри имконнопазире маҷбур намудан. 

Масалан: 

Дар ҳақиқат, агар Қосимҷон ду пояшро ба як мӯза қава 

карда “меравам” гуфта бошад, тағояш ҳам чӣ кор карда 

метавонист. (П.Толис, “Тобистон”).  

Зану шавҳар ҳар ду пои писарро ба як мӯза ҷо карда зӯр 

зада, вақту бевақт, навбат ба навбат ваъзу насиҳат 

мекарданд, ки зан гирад. (Р.Ҷалил). 

داشتن روغن در   – darroγan dāštan – шакли маъмули дар 

забони форсӣ корбастшуда аст ва дар забони тоҷикӣ “нон ба 

руған ғӯтидан”аст, ки маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) хуб 

зиндагонӣ кардан; 2) гул-гул шукуфтан; 3) ба шароити мувофиқ 

ҷой гирифтан; 4) даромади ғайриқонунӣ ба даст овардан ва 

амсоли инҳо. 

خوردن خودرا زبان  – zebāne xudrā xordanшакли дар 

истеъмолбудаи забони форсӣ, ки маънои хомӯш мондан, аз 

сухан гуфтан боз истодан, худдорӣ намудан, мулоҳиза кардан, 

сиреро ошкор накардан, ҳарфзаниро қатъ карданро дорад. 

Воҳиди фразеологии ҳаммаънои он дар забони тоҷикӣ “забони 

худро нигоҳ доштан” аст. Масалан: 

Забонатро нигоҳ дор, беадаб… (С.Айнӣ, “Ғуломон”). 

- Забон нигоҳ доред, хоҷа, инҳо гурехта намераванд. 

(С.Улуғзода). 

 .delašrā pišehamakasvā mikonad –   مى كند وا كس پيشهمه دلش را

Дар забони адабии имрӯзаи тоҷик ибораи фразеологии “дарду 

алами худро кафондан” буда, дар забонҳои мазкур ба маънои 

ғаму ғуссаи худро ба касе гуфдан, арзи ҳол намудан, шикоят 

намудан меояд. 

Маҳбуба ба пагоҳ ҳам тоқат карда натавонист. Вай 

дарду аламашро худи ҳамон дам ба Рустамча кафонд. (Маориф 

ва маданият). 

Мувозаи дигари ин ибораи фразеологӣ дар забони адабии 

тоҷик “дарди дил гуфтан” буда, ба маънои ғаму мусибати худро 

изҳор кардан, ҳасрат кардан, рози дил гуфтан, мақсади худро 

баён намудан корбаст мешавад. Масалан:  

Ба ту барин аҳмақи нодон гап зада, дарди дил гуфта 

худамро расво карда мондам. (Ҷ.Икромӣ.). 
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 hušašbejā āmadan. Мувозаи тоҷикии ин –  آمد جا به هوشش

ибораи фразеологӣ “ҳушаш ба ҷояш омад” буда, чунин маъноро 

далолат мекунад: 1) ҳушёр шудан, диққати худро ба як ҷо ҷамъ 

кардан; 2) ақли худро кор фармудан; 3) ақлу хӯи касеро ба худ 

овардан ва амсоли инҳо.  

Пас аз ин қадар номаъқулӣ ва мардумозорӣ боз чӣ кор 

кардан мехоҳед, ақлу ҳушатонро ба ҷояш оред. (Р.Ҷалил. 

“Бозгашт аз биҳишт”) 

زدن سيرپهلو حرفهاى  – harfhāyi sirpahlo. Дар забони адабии 

тоҷик шакли халқии он “гапи обдор задан”  маълум аст, ки он 

дорои чунин тобишҳои маъноист: 1) гапи пурмазмун ва пухта 

гуфтан; 2) гапи сахт ва  суханҳои тезутунд гуфтан. Масалан:  

Умраш дароз шавад, Раҳматов ҷавони хеле боқавл – дия, 

чорта гапи обдор заду аз хамир мӯй кашидагӣ барин канда 

фиристод.(Ҳоҷӣ Содиқ).  

Модом ки аз ҳадди худаш гузашта маҳмаддоногӣ 

кардааст, се-чор даҳан “гапи обдор зада” танбеҳашро 

намедиҳад, ки минбаъд вай қадамашро дониста монад? 

(Р.Ҷалил.“Одамони ҷовид”). 

 гӯшаш сангин аст. Дар забони тоҷикӣ дар –  است سنگين گوشش

миёни халқ ибораи фразеологии “гӯшаш вазнин аст” хеле 

машҳур аст. 

 .sāyeašbālārafta –   رفته باال اش سايه

شده سنكين اش سايه  – sāyeašsanginšoda. Ин ибораҳои 

фразеологӣ ҳоло дар забони муосири форсӣ дорои маъноҳои аз 

худ рафтани касе, назарбаланд ва ҳавобаланд гардидани касе, 

соҳиби мулки зиёд шудани касеро ифода менамояд. Айнан ба 

ҳамин маъно дар забони тоҷикӣ ибораи фразеологии халқии 

“бинӣ боло шудан”, “бинии касе боло гаштан”, “бинӣ дар осмон 

шудан” баринҳо мавриди истифода қарор гирифтааст. Масалан:  

а) дар забони форсӣ: است  رفته باال خيلى صاحب سايۀ   – 

sāya`esāhebxilibālāraftaast. 

б) дар забони тоҷикӣ: Ман бисёр бофандаҳоро дидаам, ки 

андак пеш рафта, биниҳояшонро боло мекунанд. 

(Рӯзн.“Омӯзгор”).  

Ҳама вақт ба ҳар куҷо равад, аз думаш ду-се думравак 

овезону биниаш дар осмон… (Р.Ҷалил, “Одамони ҷовид”). 
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كردن چرب را كسى  – kasirā čarb kardan дар форсӣ ба маънои 

ба касе пора додан аст. Дар тоҷикӣ шакли машҳури “гулӯи 

касеро равған кардан” серистеъмол буда, дар ҳар ду забон ҳам 

ба маънои “ба касе пора додан”, “ришва додан”-ро ифода 

менамояд:  

Гулӯи қозиро равған кардам, қозӣ розӣ шуд, ки бар фоидаи 

ман ҳукм кунад. (Латифаҳои тоҷикӣ). 

Бо дусад танга гулӯи ноибро ҳам равған 

кардам.(С.Айнӣ.“Марги судхӯр”). 

Дар забони форсӣ ду ибораи фразеологӣ - گرد عقلش 
نمى رسد عقلش a`γlaš gard ast” ва“است  – “a`γlaš namirasad” бо ҳам 

муродиф буда, ба маънои фаҳму фаросати паст, ақли 

номукаммал корбаст мешавад. Мувозаи он дар забони тоҷикӣ 

дар шакли “ақл кӯтоҳӣ кардан”, “ақл паст будан” маъмул 

мебошад: 

Ман хато кардам, Нодира, ақлам кӯтоҳӣ кард. 

(С.Улуғзода). 

کردن جمع خودرا عقل – “a`γli xudrājam` kardan” дар забони 

форсӣ ба маънои ба ҳуш омадан, ҳушёр шудан, ба иҷрои коре ё 

масъалае дуруст рафтор намудан ва ғайраро ифода мекунад. 

Чунончи: 

آمد بيرون اطاق از نموه جمع خودرا عقل مدت چند از پس  
Pas az čand moddat a`γli xudrā jam` namode az otāγ birun 

āmad.(Пирузмандон, саҳ.281) 

Дар забони тоҷикӣ ин ибораи фразеологӣ дар шаклҳои “ба 

ақл омадан”, “ақл даромадан”, “ақл расидан” ва амсоли инҳо 

серистеъмол аст. Чунончи:  

Камтар дар байни девонаҳои мо истиқомат кун, ҳам 

нотарс мешавӣ, ҳам ақлат ба ҷояш меояд. (Ҷ.Икромӣ). 

Ақли подабон баъд аз пешин даромад, ки ман бо ин кампир 

дар як болишт сар монаму панҷ фарзанд калон кунаму наход ки 

бетамизии вайро ҳанӯз нафаҳмам. (Орият. Қ.Носиров). 

ندادن تشخيس بار به خررا  – Xarrā be bār tašxis nadādan– дар 

забони тоҷикӣ “сафедро аз сиёҳ фарқ карда натавонистан” аст, 

ки забоншиносМ.Фозилов чунин маънидод кардааст: 1) дӯстро 

аз душман, хубро аз бад, хубиро аз бадӣ, ҳақро аз ноҳақ фарқ 

кардан; 2) бомаърифат будан, қувваи ақлу тамиз доштан. 

Масалан:  
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– Монед, раис, дилтанг нашавед, шумо дӯстони бисёре 

доред, ки сафедро аз сиёҳ фарқ карда метавонанд. (П.Толис). 

Мисли ҳамин боз чандин мисолҳои дигарро аз фарҳанги 

ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ ва форсӣ овардан мумкин аст: 

 

 1 Аз миён рафтан; 

Ба аспи чӯбин савор шудан; 

Бандагии худро ба ҷо (барҷо) 

овардан; 

Баҳори умр хазон шудан; 

Ба гурӯ лаҳад рафтан; 

Рӯз буд шудан; 

Чашм пӯшидан; 

بستن  بار آخرت    – bare āxerat 

bastan 

Мурдан, аз олам 

гузаштан,вафот 

кардан; 

ба охир расидани 

умр. 

2 Ба алангаи касе бод задан; 

Оташ ба дили касе андохтан; 

Ба оташи касе равған пошидан 

(рехтан); 

Дар байн тухми нифоъ коштан; 

کینه افروختن  آتش – 

Ātašekinnaafroxtan 

Касеро ба ҷӯшу 

хурӯш овардан, 

ҷаҳли касеро 

хезондан, адовати 

касеро зиёд 

намудан. 

3 Бе шамол шохи дарахт 

намеҷунбад; 

То оташ набошад, аз мӯри дуд 

намебарояд; 

Дар коса бошад, ба кошуқ 

мебарояд; 

Асос доштан, бо 

далелу исбот сухан 

кардан. 

4 Рӯзи касеро сиёҳ кардан; 

Мурғи дили касеро куштан; 

Ба замин яксон намудан; 

Осмонро ба сари касе чаппа 

кардан; 

سیرا سیاه کردن ک  روزگار  
Rozgāre kasirā siyāh kardan 

شکستن   دلی کسیرا  Deli 

kasirā šekastan 

Ба сари касе 

бадбахтӣ, мусибат, 

андуҳ ғаму нохушӣ 

овардан. 
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5 Айби ошро ба мош партофтан; 

Чизеро ба гардани касе мондан; 

Гуноҳро ба гардани касе бор 

кардан; 

Алами Исоро аз Мусо гирифтан; 

 Be به گردن کسی انداختن 

gardane kasi andāxtan 

Гуноҳро ба касе 

мондан, айби худро 

ба гардани каси 

дигар бор кардан. 

6 Ба арши аъло бардоштан;  

Болои сар бардоштан; 

Касеро болобардор кардан; 

  باال بردن  
Bālā bordan  

Аз ҳад зиёд таъриф 

кардан; 

Мартабаи касеро 

зиёд намудан. 

 

7 Асои касе шудан; 

Аз бағали касе бардоштан; 

Ба дард марҳам шудан; 

Ёрӣ расондан. 

رفتن گکسیرا   دست Daste kasirā 

gereftan 

د کسی رسیدن  دا  به  Ba dāde kasi 

rasidan 

Такягоҳи касе 

будан, дар 

афтодагӣ, мӯҳтоҷӣ 

ба касе ёрдам 

расонидан. 

8 Ба аҳволи танг афтодан; 

Бало аз пои  касе баромадан; 

Ба бало мондан; 

Бе дуд сӯхтан. 

کردن   دو دل Dudelkardan 

Ба мушкили дуҷор 

шудан, аз хасрату 

ғам сахт дар азоб 

будан 

9 Пари мурғи ҳумо ҷустан; 

Аз осмон ситора хостан. 

Хоҳиши номумкин 

кардан, чизи 

дастнорасро орзу 

намудан 

1

0 

Бо асал гуфтан даҳон ширин 

намешавад; 

Дасти худро оташкову муйро 

ҷорӯб кардан (сохтан); 

Миёнро баста кор кардан. 

Кореро аз сидқ, бо 

ҷидду ҷаҳди тамом 

иҷро намудан 

 

Фразеологизмҳои шаклан як ва мазмунан дигар 
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Ин қабил воҳидҳои фразеологӣ бисёр нестанд. Онҳо дар 

забонҳои  форсӣ ва тоҷикӣ қариб шакли якхела дошта, 

мазмунашон аз ҳамдигар тамоман дур аст. Масалан, ибораи 

фразеологии افتادن كسى سر به -“besarekasiaftādan” дар забони форсӣ 

ба фикраш чизе омадан, ба хотираш расиданро ифода намояд, 

дар забони тоҷикӣ ба маънои “мусибате ба сар афтодан”, 

“ғам, кулфат, андӯҳ ба сари касе афтодан”ё нохушие ба сар 

афтоданро далолат мекунад. Масалан: дар забони форсӣ: 

افتاد حسين به سرآقاى نجيب فكر اين  - in fekr-e najib be sare āγāye 

husayn aftād. (аз китобӣ забони форсӣ “Мы говорим по – 

персидский Е.А.Радионовский”).  

Дар забони тоҷикӣ шакли “ба сари касе чизе афтидан”, 

“бо сари касе қазое афтодан” корбаст мешавад ва маънои ба 

сари касе афтодани ҳодисаи ногувор, фалокатеро далолат 

мекунад. Чунончи:  

Аммо рафту ба сари ман, ё ба сари ту ягон қазое афтода, 

додугирифти ману ту ба фарзандонамон, ки ҳанӯз сағиранд, 

гузарад, маълум нест, ки “онҳо ҳақ ба ҳақдор” карда метавонад 

ё не? (С.Айнӣ, “Дохунда”).  

آمدن بيرون گرم جاى از  - az jāi garm birun āmadan. Дар забони 

форсӣ маънои ба касе гап задан, сухан кардан осон кардан 

корбаст мешавад. Дар забони тоҷикӣ бошад, ба маъноҳои “аз 

кор рафтан” ё “ҷои гармро монда рафтан” баринҳоро ифода 

мекунад. 

مىكند درد سرش  - saraš dard mikonad. Дар забони форсӣ 

маънои бисёр хондан, бештар бо хондан машғул шуданро дошта 

бошад, дар забони тоҷикӣ маънои аслӣ дошта, дарди сар шудани 

касеро ифода мекунад. Баъзан дар забони халқ чун воҳиди 

фразеологӣ низ истифода мешавад, ки маънои ба касе халал 

расонидан, ба коре ё касе халал додан барин маъноҳоро далолат 

мекунад.  

Мисли ҳамин боз чандин мисолҳои дигарро аз фарҳанги 

ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ ва форсӣ овардан мумкин аст. 

 

Воҳидҳои фразеологии хоси забони форсӣ 

Чуноне ки қайд кардем, бо шароитҳои гуногун дар забони 

форсӣ ва тоҷикӣ як силсила воҳидҳои фразеологӣ мавриди 
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истифода қарор мегиранд, ки дар забони тоҷикӣ мувоза 

надоранд. Ин гурӯҳи воҳидҳои фразеологиро зикр менамоем: 

آوردن باال را کسى .1 – kasirā bālāāvardan. Маъноихашми 

касеро овардан, ҷаҳли касеро бароварданро дорад. 

شودن لس .2 – lasšodan  – маънои бемадор шуданро дорад. 

كردن باز كسى را موچ .3  –muče kasirā bāz kardan– сирри 

касеро фош кардан, асрори махфиро ошкор кардан; 

بستن سرد طنور در .4  - dartanoresardbastan – бо корҳои 

беҳуда машғул шудан; 

كردن نظربازى .5  -  nazarbāzi kardan – нигоҳҳои ошиқона 

намудан; 

آوردن آب بر نقشى .6  - naγšbarāb āvardan – хушбахт шудан, 

хуб зиндагӣ намудан; 

ديدن آب در خودرا .7 - xudrā dar āb didan – худтанқидкунӣ, 

худро сарзаниш кардан, худро танқид намудан.  

آمد گوش به هوشش .8  - hušašbargošašāmadan – чизеро хостан, 

чизеро хеле дархост намудан. 

فروختن تر هيزوم .9  -  hizum-etarfuroxtan – касеро фиреб 

додан, домани касро бо чормағзи пуч пур кардан; 

گزاشتن يخ دل به .10  - badelyaxgozāštan – ба худ зарар додан, 

зарар расонидан; 

 bar yax havālekardan –  ба касе ваъдаи -  كردن حواله يخ بر .11

хушку холӣ додан, бо ваъдаҳои хушку холӣ касеро фиреб додан, 

ваъдаҳои иҷронашаванда ва ғайриимконро додан ва ғайра.  

گزاشتن ترازو به .12  -betarāzugozāštan– 1) кореро мувофиқи 

меъёр иҷро намудан; 2) вазифаеро мувофиқи вақту соат ба иҷро 

расонидан; 

شودن شيتان خر .13  - xarеšaytānšodan – 1) якрав шудан, 2) гапи 

касеро дар иҷрои коре нагирифтан; 

شاخدار دروغ .14  - doroγešāxdār – дурӯғи маҳз, фиребу 

найранг.  

خوردن چراغ دود .15 - dudečarāγxordan – шабона кор кардан, 

шабона меҳнат кардан; 

كردن آب بر تکيه .16 - takiyebarābkardan  – орзуҳоро ба амал 

ҷорӣ намудан, ҷомаи амал пӯшидани орзуҳо, рӯи об шудан 

орзуҳо; 

داشتن چيزى را كرم .17  - kerme čizirā dāštan – кирми чизиро 

доштан.  
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Ин ибораи фразеологӣ дар забони классикии форсу тоҷик 

хеле маъмул буда, дар фарҳанги “Чароғи ҳидоят”30 чунин 

маънидод карда мешавад: “бо ҷид будан дар коре ва шавқу 

дағдағаи коре доштан.” 

Яҳёи Коит дар мазаммате аст гӯяд: 

 Чу хору захми пушти хеш бисёр,  

 Аҷаб машмор, ки дорад кирми ин кор. 

Ва низ Шафеъи Асар гӯяд: 

 Кирми ин кор зи Аюб маро бештар аст… 

نشود گم اتان سايه .18 –sāyeašāngomnašavad – барои 

меҳрубониатон ташаккур, барои нағзиатон раҳмат; 

دادن دود را كسى .19  - kasirāduddādan – ба касе сабаҳ додан, 

касеро хонондан, касеро дарс омӯзонидан; 

نمى رود شكمش رود سرش .20 - sarašravadšekamašnamiravad – 

шахси пурхӯр, касе ки бисёр хӯрок мехӯрад, чашмгурусна дар 

хӯрокхӯрӣ, касе, ки пурхӯр аст ва ғайра;  

كردن آب زير سر .21  - sar zire āb kardan – ба маънои гум 

шудан, ғоиб шудан, пинҳон гардидан аст; 

كردن آب زير كسى را سر .22 - sarekasirā zire āb kardan – 

касеро аз роҳи худ гирифтан, аз сари роҳи худ дар коре дур 

кардан; 

دادن آب سروگوش .23 - saru gušāb dādan – ба касе чизеро 

фаҳмонданӣ шудан; 

است كاله به هنوز سرش .24 - sarašhanuzbekolāhast – ҳоло касе 

ҷои худро наёфтааст, мавқеи худро дар коре ё касбе муайян 

нанамудааст; 

نيست شيوه هيج اهل .25 - ahlehijšivenist – аҳли ҳеҷ шева нест, 

ба маънои ягон одати бад надорад, тобеи андешаи дигарон нест; 

انداختن گردن به لعنت .26 -la`natbegardanandāxtan– хонадор 

шудан, оиладор шудан, бори зиндагиро ба гардан гирифтан... 

Мисли ҳамин боз чандин мисолҳои дигарро аз фарҳанги 

ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ ва форсӣ овардан мумкин аст, ки 

хоси забони форсӣ аст: 

 

رفتن  گ  از آب کره  .1  

azāb kāh gereftan 

Аз ҳама чиз фоида ҷустан, 

манфиатҷӯӣ намудан. 

                                                           
30Сироҷиддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят. – Душанбе: 1992, саҳ.170 
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 آسمان ریسمان کردن   .2
āsmān rismān kardan  

На ба деҳ, на ба шаҳр гуфтан, 

несту нобуд кардан, 

подарҳаво сухан кардан. 

  ریختن  مساحت  آشک  .3

ašketemsāh rixtan 

Зиёда гиристан, аз ҳад зиёд 

гиря кардан. 

  آسمان از ریسمان ندانستن  .4

āsmān az rismān 

nadānestan 

Чизеро нафаҳмидан, дарк 

накардан.   

 باد در آستین انداختن  .5
bād dar āstin andāxtan  

Калонгарӣ кардан, 

ҳавобаландӣ намудан. 

 ,bad āvardan  Нобарорӣ, омад надоштан  بد آوردن  .6

бетолеъ будан. 

 آه در بساط نداشتن    .7
āh dar besāt nadāštan 

Ниҳоят камбағал будан, 

ноҷориву фақирии бениҳоят.   

 به باد دشنام گرفتن   .8
ba bādе dašnām gereftan  

Ба сари касе анбӯҳи дашном 

рехтан, сахт мазаммат 

кардани касе   

 اوچاق کسی کور بودن    .9
Učāγekasikorbudan 

Фарзанднадоштан, бефарзанд 

будан.Давомдиҳандаи авлод 

надоштан.  

   بند دل پاره شدن  .10

bandedelpārešodan 

Ҳаросидан, тарсидан, аз чизе 

хавф бурдан. 

 az sarاز سر گرفتن   .11

gereftan 

Аз нав оғоз кардан. 

 بساط کسی را بهم زدن   .12
besāte kasirā beham 

zadan 

Нақшаҳои касеро вайрон 

кардан, дар роҳи касе монеа 

будан.    

 به باد سیلی گرفتن   .13
be bād sile gereftan 

Торсакӣ задан, ба рӯи касе 

задан. 

    از آب درآمدن  .14

azāb dar āmadan  

Амалӣ гаштан, ба амал 

омадан, ба вуҷуд овардан. 

 

Ибораҳои фразеологие, ки дар забони муосири форсӣ 

истифода мешаванду дар тоҷикӣ муодил надоранд, хеле 

бисёранд. Аз ин боис мавзӯи мавриди назар тадқиқоти алоҳида 

талаб мекунад. 
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Воҳидҳои фразеологии хоси забони тоҷикӣ 
Мавзӯи фразеология на танҳо барои забоншиносони форс, 

балки барои олимони забоншиноси тоҷик ҳам мавриди тадқиқ 

қарор ёфтааст. 

Барои омӯхтани фразеологизмҳои забони тоҷикӣ 

тадқиқотҳои фразеологии забони форсӣ роли муҳим мебозанд. 

Зеро чи тавре ки қайд намудем, забонҳои мазкур аз як реша 

сабзида, дар натиҷаи ҳодисаҳои таърихиву ҷуғрофӣ гарчанд 

тафовут пайдо карда бошанд ҳам, айниятҳои худро низ нигоҳ 

доштаанд. Бо вуҷуди ин фразеологизмҳои забони тоҷикӣ бо 

хусусиятҳои хоси худ аз фразеологизмҳои забонҳои дигар, аз 

ҷумла воҳидҳои фразеологии забони форсӣ фарқ мекунад. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи фразеологияи забони тоҷикӣ 

пеш аз ҳама дар инъикос намудани ҳаёт ва муҳити реалии халқи 

тоҷик мебошад. Онҳо ба тафаккури халқи тоҷик, забон, таърих, 

маданият ва маишати он вобастагии зич доранд. Фразеологияи 

забони тоҷикӣ дар асоси имкониятҳои забони тоҷикӣ сохта 

шуда, хусусиятҳои онҳоро дар бар гирифта, садҳо сол маънову 

мавқеи худро гум накарда, то бо имрӯз вирди забон шуда 

омадаанд. 

Хусусиятҳои тафриқадори фразеологизмҳои забони 

тоҷикӣ аз дигар забонҳо мувофиқи қайди М.Фозилов31 инҳоанд: 

 Сарчашмаи фонди асосии ибораҳои фразеологии имрӯзаи 

забони  тоҷикӣ забони аҷдодони тоҷикони имрӯза ва 

адабиёти бадеии онҳо мебошад. 

 Калимаҳои серистеъмоли ибораҳои фразеологии забони 

тоҷикӣ пеш аз ҳама калимаҳое мебошанд, ки бо ҳаёт ва 

меҳнати ҳаррӯзаи инсон алоқа доранд. Хусусан аз 

калимаҳои ифодакунандаи аъзои бадани инсон ибораҳои 

фразеологии зиёде ба вуҷуд омадаанд. 

 Қисми асосии фонди ибораҳои фразеологии забони 

тоҷикӣро ибораҳои фразеологии пешоянддор ташкил 

медиҳанд. Сабаби миқдоран зиёд будани инҳо ба табиати 

забони тоҷикӣ вобаста мебошад. 

                                                           
31Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта, ҷ.I. – Душанбе: 1963. 
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 Фарқи ибораҳои фразеологии феълии забони ҳозираи тоҷик 

аз ибораҳои фразеологии феълии забони адабиёти классики 

дар ин ҷост, ки дар ибораҳои ҳозира шакли мураккаби 

феъли зиёд дида мешаванд. 

 Элементҳои ибораҳои фразеологӣ чунон сермаҳсуланд, ки 

дар натиҷаи ҷойивазкунӣ ва ё омадани онҳо бо ҳамроҳии 

калимаҳои дигар ибораҳои бисёр нави аз ҷиҳати маъно 

тамоман дигар ва ё каме фарқноке пайдо гаштаанд ва 

ғайраҳо. 

Воҳидҳои фразеологии хоси забони тоҷикӣ 

 1 Акси калла ба 

шурбо задан  

Таъсири бади касе ба касе задан, 

ба таъсири бади касе афтодан. 

2 Аноӣ набудан  Соддалавҳ набудан, оддӣ, 

муқаррарӣ набудан. 

3 Аспи қашка  Каси ба ҳама маълум (дар 

мавриди манфӣ). 

4 Афти чизе беҷо 

будан  

Ба вазъияти бад афтодан, дар 

вазъияти тахлуканок будан. 

5 Бардор-бардор 

кардан  

Касеро аз ҳад зиёд таърифу 

тавсиф кардан, иззату ҳурмат 

намудан. 

6 Баъди аз лой 

гузаштани хар  

Баъди аз эхтиёҷ баромадан, пас аз 

ба анҷом расидани кор, пас аз 

ҳосил шудани мақсад. 

7 Берун ялтар-юлтур, 

дарун қалдар-қулдур  

Аз берун зебою дарун зишт, 

зоҳир пурзебу ботин хушку холӣ, 

хушсурату бадтинат. 

8 Газаки чизеро 

баровардан  

Қусури чизеро аз чизе 

баровардан. 

9 Касеро боми пастак 

кардан 

Касеро зери даст кардан, 

гапдарои худ намудан, ба итоати 

худ даровардан. 

10 Гапро ба рӯи касе 

шарта-шарта гуфтан 

Камбудӣ ё айби касеро ба рӯяш 

беистиҳола гуфтан, гаперо ба касе 

берӯихотир ва ошкоро гуфтан. 

11 Гапу гаштак шудан  Мавриди муҳокимаю маломати 

мардум шудан. 
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12 Гапро лунда кардан  Гапро мухтасар, фаҳмо карда 

гуфтан, хулосаи матлабро гуфтан. 

13 Гурбаи касеро пишт 

гуфта натавонистан  

Ба кори ҳеч касе эроде расонида 

натавонистан, касеро 

сарзаниш  карда натавонистан. 

14 Ба гӯру лаҳад 

рафтан  

Мурдан, нест ва гум шуда рафтан. 

15 Думчаи касе об 

гирифтан  

Қувватнок шуда ҷон гирифтан,  аз 

худ рафтан, ба худ ғарра шудан. 

 

Воҳидҳои фразеологӣ 

Воҳидҳои фразеологӣ яке аз сарватҳои асосии забону 

услуби баёни ҳар як миллат ба шумор мераванд. Доир ба 

масъалаҳои муқоисаи воҳидҳои фразеологии ду ё зиёда забонҳо 

корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба сомон расонида шуда бошанд ҳам, 

онҳо пурра дастраси умум нестанд, ё ки алалхусус, тарзи қиёсии 

забонҳои гурӯҳи эронӣ ҳарҷониба иҷро нашудааст. Одатан, 

воҳидҳои фразеологӣ дар қолаби муайяни таърихан 

шаклгирифтаи худ маъноҳои гуногун, обуранги бадеӣ, 

тобишҳои ҳиссиву ҳаяҷоновар ва амсоли инҳоро ифода хоҳад 

кард. Мазмуни воҳиди фразеологӣ ҳодисаи як андоза мураккаби 

семантикӣ мебошад, ки аён намудани созмони он ба таърихи 

дуру дарози забонҳои форсию тоҷикӣ алоқаманд аст.  

Омӯхтани хусусиятҳои фарқкунандагии воҳидҳои 

фразеологии ду забони ба ҳамдигар хеш имрӯз аз масъалаҳои 

муҳими байналхалқии ду давлат мебошад. Тафриқаи байни 

воҳидҳои фразеологии он ду забонро зикр намуда, ба чунин 

хулосаҳо омадан мумкин аст: 

 Воҳидҳои фразеологӣ дар забони муосири форсӣ ва ҳозираи 

тоҷик сохту хусусияти махсус дошта, дар ҳар кадом забон ба 

таври муайян бо тобиши маъноии худ мавриди истифода 

қарор мегирад. 

 Дар ҳар ду забон ҳам бо таъсири забони гуфторӣ воҳидҳои 

зиёди фразеологӣ истифода мешаванд, ки гурӯҳи форсӣ дар 

забони тоҷикӣ умуман маъмул ва дар истеъмол нест ва 

инчунин баръакс. Онҳо бо таъсири забони халқ тағйироти 

маъноӣ ба вуҷуд меоранд. 
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 Гурӯҳи дигари воҳидҳои фразеологӣ шаклан дар забонҳои 

мазкур якхела бошанд ҳам, маънояшон аз ҳамдигар тамоман 

дуранд.  

 

Савол ва супоришот: 

1. Забонҳои гурӯҳи эрониро номбар кунед? 

2. Тафовути маъноии воҳидҳои фразеологӣ дар забони форсӣ 

ва тоҷикӣ? 

3. Воҳидҳои фразеологии шаклан ва мазмунан якхела дар 

забони форсӣ ва тоҷикӣ? 

4. Аз осори классикон ба фразеологизмҳои шаклан ва 

мазмунан якхела мисол биёред. 

5. Ба фразеологизмҳои пешоянддор аз осори шоирон мисол 

оред. 

6. Воҳидҳои фразеологии ҳаммаънои дорои тобиши маъноии 

мусбиро шарҳ диҳед. 

7. Ба воҳидҳои фразеологии ҳаммаънои дорои тобиши 

маъноии манфӣ мисол оред. 

8. Воҳидҳои фразеологии шаклан гуногун ва мазмунан як дар 

забони форсӣ? 

9. Фразеологизмҳои шаклан як ва мазмунан дигарро шарҳ 

диҳед. 

10. Аз асари бадеӣ воҳидҳои фразеологиро пайдо намуда, 

вобаста ба тобишҳои маъноии мусбат ва манфӣ гурӯҳбандӣ 

кунед.   
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