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МУҚАДДИМА

Дар кори диссертатсионӣ масоили сабки адабӣ, услуби бадеӣ, алоқаи сабку 

услуб, вижагиҳои забони адабии тоҷикӣ дар замони рушди сабки хуросонӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифта, омилҳои лингвистии асосии сабки хуросонӣ, 

вижагиҳои овоӣ, луғавӣ, мавқеи вомвожаҳо ва баррасию муайян кардани 

категорияҳои луғавию семантикии онҳо дар осори намояндагони сабки 

хуросонии тоҷику форс бар асоси назарияҳои илмӣ ва таҳқиқи решашиносӣ ба 

таври густурда нишон дода шудааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар забоншиносии тоҷик аз устод Айнӣ ва И. 

С. Брагинский сар карда, бисёр олимони тоҷик оид ба осори намояндагони 

алоҳидаи сабки хуросонӣ дар замони муосир чандин таҳқиқоти забоншиносӣ ва 

адабиётшиносӣ ба анҷом расонидаанд.

Сабки хуросонӣ сабкест, ки аз сароғози адаби форсӣ то асрҳои Х1-Х11 идома 

дошт ва аз сабаби он ки нахустин шоирони порсигӯй аз Хуросони бузург зуҳур 

кардаанд, тарзи баёну эҷоди онҳоро сабки хуросонӣ гуфтаанд. Сабки хуросонӣ 

мухтасоти форсии куҳанро дорад, зеро дар он луғоти матрук аз форсии миёна ва 

вожагоне аз забонҳои эронии куҳан боқӣ мондааст ва дар он такрору кӯтоҳбаёнӣ 

ба назар мерасад ва орӣ аз истилоҳоти илмиву динӣ аст. Инчунин луғоти арабӣ 

дар осори ин сабк корбурди камтар дошт. Сабки хуросонӣ аз сабкҳои баъдӣ 

тафовути зиёд дошт, зеро намояндагони ин сабк ба забони модарӣ шеър эҷод 

мекарданд ва бар хилофи шоирони давраҳои баъдӣ забони форсиро аз рӯйи 

осори адабӣ наомӯхта буданд, аз ин рӯ забони осори онҳо табии ва содаву равон 

аст.

Осори сабки хуросонӣ намунаи боризи раванди ташаккули забони форсии 

нав мебошад ва бинобар хазинаи бузург ва ганҷинаи пурбаҳо будани осори 

давраи аввали сабки хуросонӣ, ба вижа ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ, ҳама он 

таҳқиқот барои пурра кушода додани вижагиҳои забонии осори мазкур кифоят 

намекунанд.
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Аз ин рӯ, пажӯҳиши ҳамаҷонибаи забони осори марҳилаи ташаккули 

забони форсӣ сурату низоми забонро дар ин марҳила возеҳу равшан месозад. 

Таҳқиқи вижагиҳои овоӣ ва луғавиву маъноии осори сабки хуросонӣ имкон 

медиҳад, ки умумият ва тафовути шеваи нигориши сабки мазкур бо сабкҳои 

дигар муайян шавад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Дар забоншиносии тоҷик ба масъалаи таҳлилу 

таҳқиқ ва баррасии забону услуби осори шоирони сабки хуросонӣ ва шоирони 

мансуби сабкҳои ироқӣ ва ҳиндӣ муҳаққиқон корҳои илмии арзишмандро ба 

сомон расонидаанд. Аз онҳо ба таври мухтасар чунин ёд мекунем: Садриддин 

Айнӣ (дар таҳқиқоти бахшида ба устод Рӯдакӣ ва Абулқосими Фирдавсӣ) (2008), 

И. С. Брагинский, Т. Зеҳнӣ “Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ” (1987), Н. 

Маъсумӣ “Муҳимтарин таҳқиқи тараққиёти забони адабии имрӯзаи тоҷик”, “Дар 

бораи вазъият ва баъзе тағйиротҳо дар таркиби луғавии забони адабии тоҷик дар 

асрҳои 1Х-Х” (2005), М. Н. Қосимова “Таърихи забони адабии тоҷик” асрҳои IX- 

X (2012), С. Ҳалимиён “Таърихи забони адабии тоҷик” (асрҳои IX-X) ва 

“Таърихи забони адабии тоҷик” (асрҳои Х1-Х11) (2002; 2022), Д. Саймиддинов 

дар мақолаҳои “Пажӯҳишҳои забоншиносӣ” (2013), Қ. Мухторӣ “Хусусиятҳои 

луғавию услубии ашъори Рӯдакӣ” (2006), О. Қосимов “Калима ва калимасозӣ 

дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ” (1997; 2016), Р. Шодиев “Феъл дар “Шоҳнома”-и 

Фирдавсӣ” (2010; 2014), Ҷ. Саидзода “Сабки ҳиндӣ гарчи сабки тоза буд” (2012), 

И. Ҳидоятзода “Сабк ва ҳунари шоирии Асириддини Ахсикатӣ” (2011), С. 

Сабзаев “Забон ва сабки баёни Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ” (2014), А. 

Маликзод, “Шаҳиди Балхӣ - шоири бузурги замони Сомониён” (2016), Ш. 

Холиқзода, “Абӯшакури Балхӣ ва осори ӯ” (2013). Ҳамчунин, муҳаққиқони 

эронӣ: Маликушшуаро Баҳор, Саид Нафисӣ, Муҳаммад Ҷаъфари Маҳҷуб, 

Сируси Шамисо, Муҳаммад Тақии Ғиёсӣ, Маҳмуд Ибодиён, Шафеи Кадканӣ ва 

Зиё Қосимӣ таҳқиқоти арзишмандро дар атрофи давраҳои сабкҳои адабӣ, 

минҷумла сабки хуросонӣ ба сомон расонидаанд.

Корбасти вожаҳои қадимаи эронӣ, аз ҷумла, портӣ ва суғдӣ дар осори 

шоирони сабки хуросонӣ ба таври куллӣ таҳқиқ нашуда бошад ҳам, осори 
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шоирони алоҳида, ба мисли осори Рӯдакӣ ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дар бобу 

фаслҳои таҳқиқоти забоншиносон, аз ҷумла, Қ. Мухторӣ дар боби якуми рисолаи 

илмиаш “Хусусиятҳои луғавию услубии ашъори Рӯдакӣ”; дар рисола ва 

мақолаҳои илмии алоҳида, аз қабили Р. Шодиев (2010), М. Қосимӣ (2010), А. 

Беҳрӯзиён (2010) доир ба вожаҳои қадимаи осори шоирони алоҳидаи сабки 

хуросонии давраи Сомониён (бештар дар асоси осори Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ) 

баррасӣ гардидаанд. Бо вуҷуди истиқбол аз ин таҳқиқот дар забоншиносии тоҷик 

ба таври амиқ вижагиҳои забонии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ таҳқиқ 

нашудааст.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи таҳқиқи 

мазкур бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмии кафедраи таърихи забону 

типологияи ДМТ робитаи зич дошта, дар асоси нақшаи илмии кафедра интихоб 

гардидааст. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқи илмӣ дар таҳияву такмили маводи 

таълимии вижагиҳои овошиносӣ ва луғатшиносии таърихӣ нақши муҳим дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади таҳқиқи илмӣ аз баррасӣ ва таҳлили забонии 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ иборат буда, нишон додани табиати 

луғавии забони тоҷикӣ дар замони сабки хуросонӣ мебошад. Дар рисола 

вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии 

адабиёти тоҷику форс аз замони пайдоиши нахустин порашеърҳои тоҷикӣ ва 

ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ чун ҳадафи таҳқиқ қарор дода шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба мақсадҳои мазкур иҷрои вазифаҳои 

зерин муҳим шуморида шуд:

- таърифу тавзеҳи маънои луғавӣ ва истилоҳии сабки адабӣ;

- муайян кардани робитаи сабкшиносӣ бо услубшиносӣ;

- баррасии заминаҳои бунёдии адабию лингвистии сабки хуросонӣ дар 

асоси таҳлили нахустин байту шеърпораҳои забони нави форсии тоҷикӣ;

- таҳлилу баррасии вижагиҳои овоии фонемаҳо дар занҷираи гуфтор;

- муайян кардани вожаҳои аслии тоҷикӣ дар осори мавриди назар;

6



- таҳлили муқоисавӣ-таърихии вожаҳои эронӣ - вожаҳои портиву суғдӣ;

- ҷойгоҳи вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори 

намояндагони сабки хуросонӣ;

- таҳлили категорияҳои луғавӣ ва тобишҳои маъноии вожагон дар забони 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ;

Объекти таҳқиқ. “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори 

намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” мебошад.

Предмети таҳқиқро маводи манзуми намояндагони сабки хуросонии 

адабиёти тоҷику форс, хосатан ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ, ки дар ҳудуди беш аз 

60 нафаранд, ташкил медиҳад.

Асосҳои назарии таҳқиқиро осори илмӣ ва назариявии муҳаққиқони 

забоншиносии ватаниву хориҷӣ монанди: С. Айнӣ, А. Мирзоев, Д. Т. Тоҷиев, Н. 

Маъсумӣ, К. Бартоломей, А. А. Фрейман, М. Н. Боголюбов, В. Б.Ҳеннинг, В.А. 

Лившиц, И.М. Оранский, В.С. Расторгуева, Д.И. Эделман, Л.П. Борисович, 

С.Нафисӣ, Б. Қариб, М.Муин, Деҳхудо, М. Баҳор, С. Шамисо, З. Қосимӣ, Ж. 

Омӯзгор, А. Тафаззулӣ, А. Каримов, Д. Саймиддинов, Р. Ғаффоров, Б. Камолид- 

динов, Ҳ. Маҷидов, Д. Хоҷаев, М. Қосимова, М. Саломиён, З. Мухторов, Қ. 

Мухторӣ, О. Қосимов, У. Саъдуллоев, С. Мирзозода, С. Анварӣ, Р. Шодиев ва 

пешгуфтори фарҳангномаҳо дар бораи қавоиди дастурии забон ташкил 

медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар таҳқиқи мавзуъ аз метод ва равиши 

муқоисавӣ-таърихӣ, усули тасвирӣ истифода шудааст. Ҳамчунин дар кор усули 

умумиилмии мушоҳида, шарҳдиҳӣ ва усулҳои махсуси таҳлили фонетикӣ, 

семантикию услубӣ, усули таҳлили лингвистии матни бадеӣ, таҳлили тафсири 

луғавӣ мавриди истифода қарор гирифтааст.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. 1. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ [таҳти таҳрири 

Абдулғанӣ Мирзоев - Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958. - 407 

с.]. 2. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ [Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ 

Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов], Ахтарони адаб [ҷилди 2. Душанбе: 

Адиб, 2007. -480 с.] ташкил доданд. Ҳамчунин, маводи таҳқиқи аз осори 
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шоирони алоҳида - Шаҳиди Балхӣ, Робиаи Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ ҷамъоварӣ 

шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқ. Бори нахуст дар забоншиносии тоҷик ба таври 

густурда ва мушаххас вижагиҳои забонии ашъори шоирони давраи аввали сабки 

хуросонӣ мавриди баррасии илмӣ қарор мегирад. Таҳқиқоте, ки зикр кардем, оид 

ба баъзе вижагиҳои сабки хуросонӣ анҷом пазируфта бошад ҳам, таҳқиқи мазкур 

бо вижагиҳои хоси худ - таҳлили забонии шеъри тоҷикӣ аз нахустин заминаҳои 

пайдоиши он ва осори фолклорӣ то ба осори шоирони давраи Тоҳириёну 

Саффориён ва Сомониён - ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ, ба таври хронологӣ 

таҳқиқ карда мешаванд, ки аз пажӯҳишҳои қаблӣ куллан фарқ мекунад. Дар 

диссертатсия аввалин сурудаҳои мардумӣ, ки заминаи бунёдии адабию забонии 

сабки хуросонӣ мебошанд, аз қабили суруди оташкадаи Каркуй, шеъри балхиён, 

суруди мардуми Бухоро ва аз он ҳам пештар, байте, ки ба Баҳроми Гӯри Сосонӣ 

нисбат медиҳанд, аз ҷиҳати забонӣ баррасӣ шудаанд. Ғайр аз ин, ба таври 

алоҳида ва дақиқу илмӣ бунёди вожагонии осори адибони сабки хуросонӣ 

муайян шудаанд. Аз ҷумла калимаҳои аслан тоҷикӣ дар асоси решашинохтии 

онҳо, мавқеи вомвожаҳои юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ 

дар асоси фарҳангҳои боэътимод ва таҳқиқоти арзишманди этимологӣ бори 

нахуст ба усули муқоисавӣ-таърихӣ баррасӣ мешаванд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда

1. Аз баррасии маънои луғавии сабки адабӣ ва хусусиятҳои истилоҳии он 

ва пайдоиши нахустин истилоҳоти мансуб ба сабкшиносӣ маълум шуд, ки 

заминаҳои ин фан дар асрҳои миёна вуҷуд дошта, аммо ҳамчун илм сабкшиносӣ 

собиқаи қадима надорад;

2. Таҳқиқи заминаҳои бунёдии забони адабии порсии дарӣ-тоҷикӣ дар 

замони рушди сабки хуросонӣ нишон дод, ки таркиби луғавии забони порсии 

дарӣ, асосан, аз калимаҳои худӣ иборат буда, шоирон бо он шеър эҷод 

мекардаанд. Ин забон бар пояи забони форсии миёна бунёд ёфта, аз забонҳои 
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давраи миёнаи эронӣ, ки дар ҳавзаи Мовароуннаҳру Хуросон буданд, таркиби 

луғавиашро ғанӣ гардонидааст;

3. Баррасии вижагиҳои овоии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ 

нишон дод, ки дар ин давра ҳанӯз золи аҷамӣ дар истеъмол буда, афзоиши алиф 

дар аввалу охири вожаҳо бештар дида мешавад, ки ин аз вижагиҳои савтӣ ва 

лексикии забони адабии тоҷикии асрҳои 1Х-Х маҳсуб меёбад ва инчунин 

ҳодисаҳои фонетикӣ - монандшавӣ, тахфиф, коҳиш, афзоиш ва ҷойивазкунии 

фонемаҳо дар занҷираи гуфтор ҷой доранд;

4. Мавқеи вожаҳои қадимаи эронӣ - вожаҳои портӣ ва суғдӣ дар ашъори 

ҳамасрони Рӯдакӣ назаррас буда, боиси ғановати забон дар марҳилаи мазкур ва 

воситаи пуробурангии шеъри шоирон гардидаанд;

5. Корбурди вомвожаҳои арабӣ нисбат ба адвори баъдӣ камтар буда, 

вомвожаҳои юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ ҷой 

доранд;

6. Категорияҳои луғавӣ - муродифот, мутазод ва омонимҳо дар эҷоди 

осори сабки хуросонӣ нақши босазое гузошта, адибон онҳоро бо маҳорати хос 

истифода бурдаанд;

7. Маҳорати адабии намояндагони сабки хуросонӣ дар истифодаи вожагон 

бо тобишҳои гуногуни маъноӣ, маъниофаринӣ, шеваи баёни андешаву тахайюлу 

эҳсосот ошкор шуд ва заминаи корбурди минбаъдаи вожагони сермаъно гардид.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ. Пажӯҳиши мазкур собит месозад, ки 

вижагиҳои забонии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ ба услуби имрӯзаи 

забони адабӣ ва гуфтугӯии тоҷикӣ монандӣ дошта, асолати худро маҳз дар 

забони имрӯзаи тоҷикӣ, ки забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бо ҳамон 

покизагӣ нигоҳ дошта, идома додааст, ки зиёда аз ҳазор сол пеш дар замони 

Рӯдакӣ ва ҳамасронаш дошта буд. Ҳамгуниҳои забони порсии дарӣ бо забони 

муосири тоҷикӣ дар вижагиҳо ва ҳодисаҳои фонетикӣ дар занҷираи гуфтор, дар 

маънои луғавию семантикии вожагон ҷой доранд. Тафовут дар таркиби луғавии 

осори адабии марҳилаи аввали инкишофи забон аз забони муосир мушоҳида 

шуд.
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Аҳаммияти амалии таҳқиқ. Баррасии таҳқиқ дар илми забоншиносии 

имрӯзаи тоҷикӣ ва барои таълими фанҳои ихтисоси филологӣ, хусусан, 

сабкшиносӣ, услубшиносӣ, вожашиносӣ, маъношиносӣ (лексикология), 

луғатнигорӣ, таълифи фарҳангҳои осори шоирон ва таълифи дастуру воситаҳои 

таълимӣ ва китобҳои дарсӣ маводи муфиде дода метавонад. Ҳамчунин фаслҳои 

алоҳидаи ин таҳқиқот ба сифати фанни курс ва семинари ихтисос дар 

факултетҳои филологии таҳсилоти олӣ метавонад мавриди таҳлилу тадрис қарор 

бигиранд.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия таҳти мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ - семантикии ашъори 

намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи 

илмии доктори фалсафа [РЮ] - доктор аз рӯйи ихтисос, аз рӯйи шиносномаи 

ихтисоси 6^020500 Филология (6^020502-Забони тоҷикӣ) мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Масъалаҳои асосии 

дар диссертатсия тақиқшаванда аз ҷониби муҳаққиқ тарҳрезӣ шудаанд. 

Муҳаққиқи диссертатсия дар асоси омӯзиши амиқи маводи таҳқиқшаванда, бори 

аввал ба таври хронологӣ заминаҳои пайдоиши сабки хуросонӣ ва давраҳои он - 

Тоҳириёну Саффориён ва Сомониёнро аз нигоҳи илми забоншиносӣ таҳлилу 

баррасӣ намудааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур натиҷаи омӯзиш ва 

ковишҳои илмии докторанти доктор РЮ дар тули се сол мебошад. Диссертатсия 

дар маҷлиси васеи кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (суратҷаласаи № 4 аз 20.11.2021) ва ҷаласаи шурои олимони 

факултети филологияи ДМТ (суратҷаласаи №8 аз 29.04.2022) муҳокима ва ба 

ҳимоя тавсия шудааст. Фаслҳои асосии таҳқиқи мазкур дар ҷаласаҳо, 

семинарҳои илмии кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ муҳокима 

шудааст. Ҳамчунин, муаллиф дар конференсияҳои илмию назариявии 

байналмилалӣ зери унвони “Баъзе вижагиҳои сабки хуросонӣ дар ашъори 

Саййидои Насафӣ” (Душанбе, 15-16 октябри 2019), «Анъанаи услуби адибони 

асрҳои 1Х-Х дар осори Мирзо Турсунзода» (Душанбе, 3 майи соли 2021) ва 
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конференсияҳои илмии солонаи устодону кормандон, докторанту аспирантон ва 

магистранту донишҷӯёни факултети филологияи ДМТ (2019-2021) суханронӣ 

кардааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва 

натиҷаҳои таҳқиқ дар ҳафт мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп 

расидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии он аз 184 сафҳаи чопи 

компютерӣ иборат аст.
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БОБИ I. САБКИ АДАБӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИЛОҲИИ ОН

Дар таърихи улуми забону адабиёти форсу тоҷик оид ба фанни сабк ё 

сабкшиносӣ осори дақиқи илмӣ мавҷуд мебошад. Дар омӯзиши сабк саҳми 

муҳаққиқони Эрон: Маликушшуаро Баҳор, Сируси Шамисо, Муҳаммад Ҷаъфари 

Маҳҷуб ва Шафеии Кадканӣ назаррас аст.

Доир ба илми сабкшиносии имрӯзаи форсӣ метавон таҳқиқоти 

“Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ”-и Маликушшуаро Баҳор, 

“Даромаде ба сабкшиносӣ дар адабиёт”-и Маҳмуд Ибодиён, “Даромаде ба 

сабкшиносии сохторӣ”-и Муҳаммад Тақии Ғиёсӣ, “Сабки хуросонӣ дар шеъри 

форсӣ”-и Муҳаммад Ҷаъфари Маҳҷуб, “Куллиёти сабкшиносӣ” ва 

“Сабкшиносии шеър”-и Сируси Шамисо ва “Сабки адабӣ аз дидгоҳи 

забоншиносӣ”-и Зиё Қосимиро ном бурд, ки ба таври возеҳ оид ба сабкшиносӣ 

маълумот дода, услуби таҳқиқи сабкшиносиро ҳам муайян кардаанд.

Олимони тоҷик якчанд таҳқиқи бахшида ба сабку осори шоирони давраҳои 

сабки адабиёти тоҷику форсро анҷом додаанд, ки бештар ба ихтисоси 

адабиётшиносӣ мансуб аст. Аз ҷумла, Ҷ. Саидзода “Сабки ҳиндӣ гарчи сабки 

тоза буд” (2012), И. Ҳидоятзода “Сабк ва ҳунари шоирии Асириддини Ахсикатӣ” 

(2011), С. Сабзаев “Забон ва сабки баёни Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ” (2014) ва 

монанди инҳоро мансуб донистан мумкин аст. Ин таҳқиқот аз зумраи аввалин 

таҳқиқоти сабкшиносӣ аз дидгоҳи адабиётшиносии тоҷик дар асри мо мебошанд. 

Аммо, таҳқиқоти мазкурро наметавон ба пояи сабкшиносии Эрон баробар 

донист. Ҳарчанд аз таҳқиқи Ҷ. Саидзода як даҳа сипарӣ шуд, аммо нақди ӯро ёд 

овардан ба маврид аст: “... роҷеъ ба сабк ва сабкшиносӣ, ки бештар ба таърихи 

адабиёт ва забоншиносӣ ихтисос мегирад, дар Тоҷикистон то ҳол кори муҳиме 

ба чашм намерасад. Дар бораи сабкҳои адабӣ, ба вижа сабкҳои адвори шеъри 

форсии тоҷикӣ низ тадқиқоти алоҳидае ҳанӯз ба майдон наомадааст” [Саидзода 

2012, с. 3].
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1. 1. Маънои луғавӣ ва истилоҳии сабки адабӣ

Сабки адабӣ истилоҳи марбут ба риштаҳои забону адабиёт мебошад, аммо 

тафовути корбарӣ дорад, зеро дар илми адабиётшиносӣ онро “сабк” гӯянд ва дар 

забоншиносӣ маъмулан ба ҷойи он истилоҳи “услуб”-ро корбаст мекунанд. Дар 

Эрон ҳам дар адабиёт ва ҳам дар забон бештар истилоҳи “сабк”-ро истифода 

мебаранд. Тафовути дигар ин аст, ки хусусиятҳои истилоҳӣ ва мафҳумии “сабк” 

ба таври мухталиф истифода мешавад. Масалан, дар адабиёт зимни таҳлили 

осори адибе, вожаи “сабк” чунин шаклҳои истилоҳиро мегирад: сабки адабӣ, 

сабки фардӣ, сабки осонбаён ё сода, сабки мушкил ва вобаста ба ҳамин ҷиҳатҳои 

фикриву эҷодӣ, маҳорати адибии шоиру нависандаро муайян мекунанд. Дар 

забоншиносӣ сабк ё услубро ба ду шоха - услуби гуфтугӯӣ ва услуби китобӣ 

ҷудо карда, дар ҳамин асос меомӯзанд.

Ба ибораи дигар, “сабк” дар забони тоҷикӣ дар таркиби ибора - истилоҳоти 

“сабки забонӣ”, “сабки ҳунарӣ”, “сабки адабӣ” истеъмол мешавад. Мафҳуми 

“сабки забонӣ” аз “сабки адабӣ” бо баъзе вижагиҳои истилоҳии худ фарқ 

мекунад, зеро забон бо сабаби ҳодисаи ҷамъиятӣ, фардӣ, таърихӣ ва ҷуғрофӣ 

будан дорои гунаҳо (шеваҳо)-и мухталиф мебошад.

Адиб вобаста ба мансубияти иҷтимоӣ - шоири дарбор, шоири халқӣ, 

шоири сӯфимашраб, шоири зоҳидпеша баринҳо аз сабке корбаст мекунад, ки 

вобастаи ҳамин ҳалқаҳо бошад.

Истилоҳи “сабки адабӣ” ва “сабки забонӣ” бо вуҷуди мафҳуми роҳу равиш 

ва услубро баён кардан, ду шохаи аз ҳам тафовутдошта мебошанд. “Сабки 

адабӣ” нигориши эҳсосӣ ва тахайюломези гӯянда аст, ки ба шунаванда ва 

хонанда интиқол меёбад, аз ин рӯ вожаву ҷумлаҳо ба маънои маъмулии рӯзмарра 

ба кор нарафта, бо саноеи гуногуни адабӣ баён мешаванд. Ин ҷо истилоҳи 

“сабки адабӣ” ба маънои як шохаи “сабки забонӣ” ё “услуб” фаҳмида мешавад, 

ки дар илми забоншиносӣ “услуби бадеӣ” мегӯем. Фарқияти дигар ин аст, ки 

“сабки адабӣ” муодили “сабки давраҳои адабӣ” аст. Масалан, давраҳои сабки 

адабии тоҷикӣ-форсӣ: “сабки хуросонӣ”, “сабки ироқӣ”, “сабки байнобайн”, 

“сабки ҳиндӣ” ва “сабки бозгашт”. Дар ин маврид ибораи “сабки адабӣ” дар 
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бораи сабкҳои таърихи адабиёти тоҷику форс баҳс карда, тафовуту шабоҳат ва 

вижагиҳои хоси забонӣ ва бадеии давраҳои сабкиро дар асоси осори он давраҳо 

муайян мекунад.

Фарқи дуюмро Зиё Қосимӣ чунин гуфтааст: “ “Сабки адабӣ” ба вижагиҳои 

мухталифи фардӣ ишора мекунад, ки шеваи нигориши ҳар муаллифро аз дигарон 

мутамойиз месозад. Масалан, вақте иборати “сабки Ҳофиз”, ... -ро ба кор 

мебарем, манзурамон шеваи хоси нигориши адабии ҳар як аз ин офаринишгарон 

аст” [Зиё Қосимӣ 2014, с. 18].

Сируси Шамисо “сабк”-ро дар се мафҳум кор мефармояд: сабки адабӣ, 

сабки давра ва сабки шахсӣ [Шамисо 1382, с. 9].

Бинобар таҳқиқоти мавҷуда, “сабкшиносӣ” фанни нав буда, маънои луғавӣ 

ва истилоҳии “сабк” ба маънои “сабки адабӣ” дар луғатҳои қадимӣ шарҳу 

маънидод нашудааст.

Дар “Ғиёс-ул-луғот” вожаи саббок муштақ аз сабк омадааст: Саббок-ба 

маънои заргар; муштақ аз сабк (билфатҳ), ки ба маънои зару сим гудохтан аст. 

(аз “Мунтахаб” ва “Сурурӣ”) [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 409].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” вожаи сабк наомада, ҳамоно саббок ба 

маънои рехтагар; гудозанда шарҳ ёфтааст [ФЗТ 1969, ҷ. 2. с. 163].

Дар луғати “Фарҳанги форсӣ”-и Муҳаммад Муин [Теҳрон, 1375], аввало 

омоними сабк бо шаш маъно ташреҳ шудааст: 1-камвазн; 2- чуст, чолок; 3- 

шахси бовиқор; 4- маҷруҳ; 5- зуд, бедиранг; 6- сабукбол, беғам; дар охир ишора 

ба вожаи паҳлавӣ будани сабк ҳам шудааст. Сипас, бо се маъно, ки вобаста ба 

илми имрӯзаи сабкшиносист ташреҳ шудааст: 1- тарз, шева; 2-равиши хосе, ки 

ҳунарманд идроку эҳсоси худро баён мекунад; 3- Филизи завтшударо дар қолаб 

рехтан.

Аз ин ташреҳ хулоса мебарорем, ки ин ҷо “ҳунарманд” ба маънои 

эҷодкоре, ки услуби фардӣ дорад ва ҳам соҳиби ҳар ҳунару пеша аст, фаҳмида 

мешавад, ки бо равиши хос - худӣ ҳунарашро намоиш дода, эҷодкорӣ ва 

созандагӣ карда метавонад.
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Дигар дар “Луғатномаи Деҳхудо” маънои луғавӣ ва истилоҳии “сабк” бо 

истинод аз луғатҳои тафсирӣ ва таҳқиқоти доир ба сабкшиносӣ зикр шудааст: 

“Тарзи баёни андешаи ҳунарофарин, ки ҳам ба чигунагии тафаккур ва ҳам бо чи 

гунагии тасвирсозиҳои ӯ нисбати мустақим дорад, сабк ном гирифтааст...” [ниг. 

Деҳхудо, ҷ. 28, 1339, с. 249].

Бинобар шавоҳиди адабиёти дастрастбуда [Баҳор 2012, с. 17; Шамисо 

1382, с. 7; Қосимӣ 2014, с. 17; Ғиёс 1987, с. 409; ФЗТ 1969, с. 163; Деҳхудо 1339, 

с. 249] истилоҳи сабк бо истилоҳи “стил-81уГ-и юнонӣ тақрибан баробар буда, 

маъниҳои тарзи намоиши ҳунар, равиши баёну эҷодро дорад. Бино ба қавли 

Сируси Шамисо: “Таърифи монеъ ва ҷомеи сабк душвор аст, аммо метавон онро 

аз дидгоҳи мухталиф тақсимбандӣ кард, масалан:

- бар асоси номи афроде, ки сабки шахсӣ доштаанд ва баъд аз худ 

ҷараёнеро дар шоирӣ ё нависандагӣ эҷод кардаанд, яъне иддаи касире ба табъи 

эшон шеър гуфтаанд ё наср навиштаанд: сабки Фирдавсӣ, сабки Ҳофиз, сабки 

Соиб, сабки Нимо;

- бар асоси дарки матлаб: сабки душвор, сабки сода ва равон, сабки 

байнобайн...;

- бар асоси навъи забон: сабки шоирона, сабки илмӣ, сабки 

рӯзноманигорӣ;

- бар асоси мавзуъ: сабки сӯфиёна, сабки мазҳабӣ, сабки таърихӣ...” 

[Шамисо 1382, с.12].

Бинобар ин, аз истилоҳи сабк боз истилоҳ ва фанни алоҳида бо номи 

“сабкшиносӣ” зуҳур кардааст. Ин истилоҳ мураккаб аз ду вожа - исми сабк ва 

феъли шинос буда, маънои шинохтан, сарфаҳм рафтан, дарк кардан ва ҷудо 

карда тавонистани як матн, осор аз дигареро ифода мекунад.

Ба қавли сабкшиносону муҳаққиқини адабиёти тоҷику форс сабкшиносӣ 

фанни ҷавон мебошад [Баҳор 2012, с 20; Қосимӣ 2014, с. 36], ки аз таърихи он 

кунун як аср гузаштааст. Тавре адабиётшинос М. Нарзиқул дар як мақолаи худ 

иброз мекунад: “Сабкшиносӣ аз ҷумлаи улуми адабӣ маҳсуб мешавад, аммо 

мисли сойири улуми адабӣ собиқаи қадима надорад. Фақат дар асри ҳозир фанне 
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бо номи сабкшиносӣ мавриди таваҷҷуҳи донишмандон қарор гирифтааст ва 

перомуни мабоҳиси марбут ба он баҳсҳо сурат гирифтаанд...” [Мисбоҳидини 

2006, с. 97]. Ба фикри мо, ин илм чи аз нигоҳи забоншиносӣ ва чи 

адабиётшиносӣ таърихи қадима дорад ё ақаллан баъзе заминаҳои онро дар 

баробари нақди шеър, ҳанӯз аз аҳди Рӯдакӣ дидан метавонем. Чунончи, шоирон 

шеъри якдигарро як навъ нақд намуда, оид ба хубӣ ё харобии маънову мазмуни 

он фикри худро гуфтаанд. Ва ибораҳои “ғазали рӯдакивор”, “нақди ироқӣ”, 

“сӯйи Хуросон барад”, “тарзи сухани Ҳоҷу” ва вожаҳои “тарз”, “шева”, “тариқ”, 

“фан” ва баъдтар “сиёқ” аз ҷумлаи ҳамон ишоратҳое мебошанд, ки ба сабки 

адабӣ ё фардии шуаро нигаронида шудааст. Агар гӯем, ки он ишоратҳо танҳо ба 

як паҳлӯи эҷодиёти шоирон гуфта шудааст, мисли ҳунари қасидасароӣ ва 

корбасти вожаҳои дилнишин ё тавсифи табиат ва ё маҳбуба, пас ин ҳам марбут 

ба сабку сабкшиносӣ мебошад, ки дар илми имрӯза низ ҳамин ҷиҳатҳоро дар 

сабкшиносӣ баррасӣ мекунанд.

Сируси Шамисо, яке аз вижагиҳои сабки давраро марбут ба доштани 

афкори ҳикмату фалсафа дониста, тарзи шеъриро ба шеърҳои шоду ғамангез 

ҷудо мекунад ва инро дар баррасии хусусиятҳои ҳар як давраи сабкҳои адабӣ 

зикр мекунад [масалан, ба сабки хуросонӣ, ниг: С. Шамисо,1382, с. 67].

Байти зерин, ки Шаҳиди Балхӣ гуфтааст, ҳамоно аз харобии сабки шоире 

сухан меравад, ки дар он ҳикмат ва зебоӣ набудааст, ки ин маъноро дар илми 

сабкшиносии имрӯза ҳам баррасӣ мекунем:

Даъвӣ кунӣ, ки шоири даҳрам, валек нест,

Дар шеъри ту на ҳикмату на лаззату на чам. [2007, с.54]1

1 Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ [Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур 
Абдусатторов] // Ахтарони адаб, ҷилди 2. -Душанбе: Адиб, 2007. -480 с. Минбаъд солу сафҳа нишон дода 
мешавад.

Гарчанде Сируси Шамисо таърихи қадимӣ доштани сабкшиносиро 

эътироф намекунад, дар боби баррасии давраҳои дохилии сабки хуросониро бо 

аҳди Ғазнавиёну Салҷуқиён ва мактаби озарбойҷонӣ ҷудо карда, дар хусуси 

сабки байнобайн ва оғози сабки ироқӣ фикр баён кардааст, ногузир дар исботи 
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фарқи шеъри ин шоирон аз осори худи онҳо намуна оварда, хилофи фикри 

аввалааш андеша рондааст. Ҳатто зикр мекунад, ки шоирон маҳз аз аҳди салҷуқӣ 

ва охирҳои он сар карда, ишора ба “хуросонӣ” ё “ироқӣ” будани шеъри худ 

кардаанд [Шамисо 1382, с. 109]. Масалан, “Низомии Ганҷавӣ, ки мисли Хоқонӣ 

на хуросонӣ аст ва на ироқӣ, аммо шеъри худро ироқӣ медонад:

Чаро гаштӣ дар ин пайғула побаст, 

Чунин нақди ироқӣ дар кафи даст.

Ва илова мекунад, ки “мурод аз “пайғула”- кунҷи хона ва мурод аз “нақди 

ироқӣ” шеъри ӯст” [Шамисо 1382, с.109].

Ҳатто Маликушшуаро Баҳор, ки асосгузори илми сабкшиносии форсу 

тоҷик шинохта шудааст, дар бораи аввалин заминаҳои фанни сабкшиносӣ ва 

таърихи он мегӯяд: “Шуарои қадим низ аз сабки шеър бад-он таъбир, ки мо 

мехоҳем, зиёд баҳс накардаанд” [Баҳор 2012, с. 21]. Аммо, шавоҳид дар бораи 

мавҷудият ва заминаҳои аввали сабку сабкшиносӣ зикр карда, ин байти Низомии 

Ганҷавиро оварда:

Ба қиёси шеваи ман, ки натиҷаи нав омад,

Ҳама тарзҳои кӯҳна куҳанест бостонӣ.

чунин ҳукм мекунад: “Ва ин шеъри Низомӣ низ бешак ишора ба сабку 

шева аст” [Баҳор 2012, с. 22-23].

Ба вуҷуди ин аксари муҳаққиқони тоҷику форс бар ин ақидаанд, ки сабку 

сабкшиносӣ фанни асри нав аст. Ба ақидаи Зиё Қосимӣ: “...то асри мо сухане аз 

сабк дар миён наомадааст ва наққодони шеър ва наср ҳеҷ гоҳ дар пайи 

шумурдани дақиқи вижагиҳои сабки шоир ё нависандае набудаанд. Бо ин ҳама 

гоҳ-гоҳе зеҳни шоирӣ ба ин мавзуъ таваҷҷуҳ меёфта ва аз он бо унвони тарз ё 

шева сухан мегуфтааст. Ва ин ишоратҳо чандон нест, ки аз он сухане битавон 

гуфт ё онро муқаддимаи илм ё фанни бутун донист” [Қосимӣ 2014, с. 36]

Ин муҳаққиқ корбурди тарзу шеваро ба ҷои сабк эътироф карда бошад 

ҳам, боз онро ночиз гуфта, лоиқи ибтидои фанни сабкшиносӣ намедонад, ки бо 

андешаи адабиётшинос М. Нарзиқул мувофиқ аст: “... мисли сойири улуми адабӣ 

собиқаи қадима надорад” [Мисбоҳиддини 2006, с. 97]. Мо маҳз ба ин андешаҳо 
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розӣ шуда наметавонем ва ба ақидаи худ, ки болотар зикр кардем, собит 

мемонем.

Дар маҷмуъ, дар низоми илмҳои филологӣ мафҳуми сабкро чунин шарҳ 

додаанд: «Сабкшиносӣ (услубшиносӣ) фанни филологӣ ва як шохаи илми 

забоншиносӣ буда, таҳқиқ, усули интихоб ва равишҳои созмондиҳии забонро 

мавриди баррасӣ қарор дода, принсипи интихоби воҳидҳои мухталифи забонро 

дар раванди муошират ва тарзҳои ташаккулёбии воҳидҳои забониро бо 

фарогирии ягонаи маъноӣ ва композитсионии мақсадноки матн ва ҳамзамон 

тафовутҳои гуногуни принсип ва тарзҳои истеъмоли забон (услуб)-ро дар 

низоми худ баррасӣ менамояд» Ы1:р8://туй1о1оду.ги//145/ргедте1-:гадасЫ-1-

О8по^пуе-рошаШа-81Ш811к1/роша11е-81Ш811к1-181ота-81апо^1еш1а-81Ш811сйе8ко1- 

паик1-81Ш811ка-па-8О^гетеппот-1аре/ [дата обращения: 20.09.2021, 1450].

Истилоҳи сабки хуросонӣ аз ҳудуди ҷуғрофии инкишофи давраҳои сабки 

адабӣ баромадааст ва оғози онро метавон ба замони пайдоиши аввалин 

сурудаҳои халқии мардуми Мовароуннаҳру Хуросон донист, ки ба забони дарии 

тоҷикӣ шеър гуфтаанд ва сипас аз тарафи шоирон дар даврони сулолаи 

Тоҳириёну Саффориён, Сомониёну Ғазнавиён ва аввалҳои замони ба ҳукумат 

расидани Салҷуқиён идома ёфтааст. Доир ба ин, ки чаро “хуросонӣ” мегӯянд, 

ҷавоби возеҳ ин аст, ки ба ақидаи ҳамаи сабкшиносону забоншиносон ва 

адабиётшиносон ин сабки нахустини адабиёти форсизабон дар ҳудуди ҷуғрофии 

Хуросон ва Мовароуннаҳр пайдо шудааст [Шамисо 1382, с. 20; Қосимӣ 2014, с. 

83; Баҳор 2012, с. 50-51, 154; Қосимова 2012, с. 29].

На танҳо тарзи шеъргӯӣ, муҳиту минтақаи ҷуғрофӣ, балки забони порсии 

дарӣ ҳам заминаи пайдоиши сабки хуросонӣ шудааст ва он аз Хуросон ба 

манотиқи дигар густариш ёфтааст. Нахустин шоирони порсизабон, ки бо ин сабк 

шеър гуфта буданд, аз Мовароуннаҳру Хуросон ва шаҳрҳои бузурги он - Балху 

Бухоро, Марву Самарқанд буданд. Баъди ба сари ҳокимият омадани сулолаи 

Сомониён забони порсии дарӣ ва шеъри тоҷикӣ ба қуллаи баланди худ расид, ки 

ин ҳам, асосан, дар Мовароуннаҳру Хуросон буд. Аз ин ҷост, ки муҳаққиқи 

болиғназар Нурулло Ғиёсов дар як мақолаи худ ба инстинод аз Саид Нафисӣ 
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зикр кардааст: “назму насри забони дариро бояд зодаи Мовароуннаҳр ва дарбори 

Сомониён донист” [Ғиёсов 2014, с. 37]. Албатта, ин сабк танҳо дар маҳдудаи 

Хуросону Мовароуннаҳр намонд, балки баробари густариши забони дарӣ ба 

Эрону Озарбойҷон ҳам рафт. Аз ин рӯ, ҳамаи осори хаттӣ, ки аз охири асри VII 

сар карда, то охири асри XI бо забони порсии дарӣ эҷод шудааст ва новобаста аз 

муҳити ҷуғрофияш мансуб ба давраи аввали сабки адабии тоҷику форс, яъне 

сабки хуросонӣ мебошанд.

Агар аввалин сурудаҳои халқӣ, ки бо забони тоҷикӣ эҷод шудаанд ва аз 

забони форсии миёна ва гурӯҳи забонҳои давраи миёнаи эронӣ, ки бо таркиби 

луғавии худ, қолабҳои калимасозӣ ва услуб фарқ мекунанд, ба инобат гирем, 

таърихи пайдоиши сабки хуросонӣ ба замонҳои хеле қадим мерасад ва метавон 

таърихи онро шартан асри V мелодӣ донист, ки ҳоло сулолаи Сосониён дар сари 

ҳукумат буданд. Ва он ҳам як байти Баҳроми Гӯр, ки замони ҳукуматашро 

солҳои 420 то 438 мелодӣ мегӯянд:

Манам он пили дамону манам он шери яла,

Ном Баҳром марову падарам Бӯҷабала. [2007, с. 19]

Хулоса, сабки хуросонӣ сабки адабиест, ки аз сароғози адаби форсӣ дар 

минтақаи Хурусон ба миён омада, то асрҳои Х1-Х11 идома кардааст. Ба дигар 

маъно, асосан шоироне, ки дар мобайни ҳамин асрҳо зиндагӣ кардаанд, бо сабки 

хуросонӣ эҷод намудаанд. Ин сабк содатарин сабк дар адабиёти тоҷику форс аст, 

ки майл ба баёну тарғиби анъанаҳои гузашта ва эҷодиёти халқӣ дошт. Шоирон 

бо ин сабк дар мавзуъҳои гуногун эҷод кардаанд. Умуман, осори хаттии бо ин 

сабк навишташуда, ғаниву рангоранг буда, анҷоми ташаккули забони адабии 

тоҷикӣ ба давраи рушди ин сабк рост меояд. Намояндаи барҷастаи ин сабк, ки 

қариб дар ҳамаи қолабҳои шеърӣ - фард, байт, рубоӣ, дубайтӣ, қитъа, ғазал ва 

маснавӣ эҷод кардааст, устод Рӯдакӣ буда, Дақиқӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абӯшакури 

Балхӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ ва ҳамаи шоироне, ки аз оғози ташаккули забони дарии 

тоҷикӣ то охири асри XI эҷод кардаанд, услуби шеърашон хуросонист.

Миқдори шоироне, ки бо сабки хуросонӣ эҷод кардаанд, хеле зиёд буда, ба 

таври дақиқ муайян кардани шумораи онҳо ғайриимкон аст. Зеро дар асрҳои 
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баъдина, ки сабкҳои ироқӣ, ҳиндӣ ва бозгашт маъмул шуда буд, боз шоироне 

буданд, ки эҷодиёташон услубан хуросонӣ буд ва ё дар ду сабк эҷод кардаанд. 

Шасту як нафар шоире, ки дар китоби “Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ” [Душанбе: 

“Адиб”, 2007, - 480 с.] бо шарҳи ҳолу осорашон оварда шудаанд, намояндагони 

сабки хуросониянд.

1. 2. Робитаи сабкшиносӣ бо услубшиносӣ

Бояд мафҳуми сабкро ба таври густурда фаҳмид ва онро аз чаҳорчӯбаи 

маҳдуди танҳо ба адабиёт вобаста донистан, берун овард. Илова ба мафҳумҳои 

истилоҳии сабк дар илми адабиётшиносӣ дар илми забоншиносӣ “сабк”ро 

муодили услуб гӯянд, ки дар ҳар як забон мавҷуд аст.

Пас услуб чист? Таърифи содаи услубро метавон чунин баён кард: 

мувофиқи муҳит ва мухотаб ё хонанда баён кардани фикр, сухан кардан бо тарзи 

махсус ва мувофиқ ба ҳасби ҳоли тарафайнро услуб мегӯянд.

Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ду шохаи услуб дорад - услуби гуфтугӯӣ ва 

услуби китобӣ. Услуби китобӣ дар навбати худ ба шохаҳо ҷудо мешавад, ки 

онро дар ҷадвал чунин нишон додан мумкин аст:

Услубшиносӣ бо сабкшиносӣ ва ҳам услубу сабк бо якдигар алоқаи зич 

доранд, аммо фарқият ҳам доранд. Сабк, махсуси як давра аст, ки шоир ё 

нависандагони бисёр ва аз ҳар минтақа ва ҳар касбу пеша ба он марбутанд. 

Лекин, он чӣ тафовути осори онҳоро маълум ва ошкор карда, то ҳадде аз 

ҳамзамонон ва ҳамсабкон ҷудо мекунад, услуби эҷоди онҳо мебошад. Ба маънои 

дигар, омили услубӣ сабки фардиро ба вуҷуд меорад. Ва ин услуб марбут ба 

“омилҳои таърихӣ, географӣ, мансубияти шахсӣ ва иҷтимоӣ мебошад” [Зиё 

Қосимӣ 2014, с. 44].
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Барои намуна як ҷумла аз осори сабки хуросониро бо услуби бадеии 

имрӯза муқоиса мекунем: “Ва чун касе ба наздики ӯ рафтӣ, истода дидӣ, 

надонистӣ, ки ӯ мурдааст” [Таърихи Табарӣ]. Чунонки мебинем, дар ин ҷумлаи 

кӯтоҳ чаҳор феъл: рафтӣ, дидӣ, надонистӣ, мурдааст корбаст шудааст. Агар ин 

ҷумларо ба забони адабии имрӯза баргардон кунем, шояд чунин услубро гирад: 

“Агар касе ба назди ӯ рафта истад ҳам, мурда будани ӯро намедонист”. Пас, ин 

ҷо услуби забони адабии асри даҳро аз асри имрӯза фарқ кардан метавон. Як 

нишони асосӣ ва чашмраси услубии осори сабки хуросонӣ дар наср аз забони 

имрӯза дар он аст, ки истифодаи такрори феълҳо, пешояндҳо, шеваи табии 

гуфтор нисбатан зиёдтар дида мешавад.

Дар давраи Сомониён осори сабки хуросонӣ меъёри забони адабӣ ва 

забони расмӣ ба мафҳуми имрӯзаи он вуҷуд надоштааст, вале шоирону 

нависандагон дар асоси ин забон ба таври фардӣ ва сабки расмӣ бо эҷод 

намудани осори адабӣ, илмӣ ва таърихӣ як навъ меъёреро барқарор намудаанд, 

ки ҳамоно он асоси сабки хуросонӣ шудааст. Дар давраҳои баъдӣ ҳам ҳамон 

забон чун меъёр ва асос қабул шудааст. Намунаи инро дар осори Рӯдакию 

Фирдавсӣ бо Саъдиву Ҳофиз дида метавонем, ки баробари мансуб будан ба 

гӯйишҳои мухталиф ва мавқеи ҷуғрофӣ (яъне, Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон), 

аз услуби забони адабии умумии порсии дарӣ истифода бурдаанд.

Омили дигар, ки сабабгори гунаи сабкӣ ё забонӣ шавад, ҳудуди ҷуғрофӣ 

мебошад. Дар забоншиносӣ ин ҳолатро шеваю лаҳҷа мегӯянд, ки баробар аст ба 

услуби гуфтугӯӣ. Гоҳе мешавад, ки дар услуби китобӣ ё бадеӣ аз он ҳам 

истифода мебаранд. Масалан, гӯйиши мардуми Мовароуннаҳр дар осори 

намояндагони сабки хуросонӣ ва имрӯз аз забони форсии Эрон тафовут дорад. 

Ва дар исботи ин бас аст, ки нақли Носири Хусравро аз Қатрон шоири муҳити 

Озарбойҷон, ки дар “Сафарнома” баён шудааст, ба хотир орем. Сониян, сабаби 

таълифи “Луғати Фурс”, ки Асадии Тӯсӣ дар муқаддимаи луғат аз он нақл 

мекунад, исботи ин фикр шуда метавонад.

Бузургтарин шоирони адабиёти классикӣ мувофиқи марҳилаҳои умр - 

ҷавонӣ, миёнсолӣ ва пиронсолӣ девонҳои худро бо фарогирии услуби хоси ҳар 
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як марҳила тартиб додаанд. Ва ин ҷо на фақат услуб, балки баёни фикр ва 

ҷаҳонбинии онҳо ҳам фарқ мекунад, ки баррасии ин тафовут низ мавзуи фанни 

сабкшиносист. Масалан, осори Абдураҳмони Ҷомиро, ки мувофиқи бахшҳои 

умраш ба се девон ҷудо кардаанд: “Фотиҳат-уш-Шубоб”, “Воситат-ул-Иқд”, 

“Хотимат-ул-Ҳаёт”.

Инро аз осори ҳар шоире метавон баррасӣ кард, ки одатан дар авохири умр 

шикоят аз замона ва нотавонии ҷисмӣ ва авзои рӯзгори худ карда бошанд. 

Масалан, қасидаи “Шикоят аз пирӣ”-и Рӯдакӣ. Ҳарчанд сабкшиносоне чун С. 

Шамисо, “Шеъри ин давра (манзур сабки хуросонӣ-Х. М) шеъри шодӣ ва 

пурнишот аст ва руҳияи хушбахтиро таблиғ мекунад ва аз муҳитҳои ашрофӣ ва 

гардиш ва тафреҳ ва боғу базм сухан мегӯяд...” [Шамисо 1382, с. 39-67] 

гуфтааст, ки ин баҳои умумии осори сабки хуросонист. Аммо як қасидаи 

шикоятии Рӯдакӣ, ки ботаассуфу дареғ эҷод шудааст, дар роҳи ба пуррагӣ қабул 

кардани фикри С. Шамисо монеъ мешавад:

Маро бисуду фурӯ рехт, ҳарчи дандон буд,

Набуд дандон лобал чароғи тобон буд.

Сапеду симрада буду дурри марҷон буд, 

Ситораи саҳарӣ буду қатраборон буд.

Барои намуна, феъли “гуфтан”-ро дар асоси осори давраи сабки хуросонӣ 

аз назар мегузаронем, ки гунаҳои луғавии он арза кардан, фармудан, ба 

истиҳзор расонидан мебошад. Аммо дар вақти истифода, вобаста ба мавқеъ ё 

матну шакли нутқ (даҳонӣ, хаттӣ) ин вожаҳо ҷойнишини якдигар шуда 

наметавонанд. Пас, фарқ дар маъно набуда, балки дар услуб мебошад. Албатта, 

вожаи гуфтан серистеъмол буда, дар ҳамаи услубҳои забони адабии тоҷикӣ ва 

гуфтугӯӣ бисёр кор фармуда мешавад. Ин вожа масдарест, ки аз асоси замони 

гузаштаи феъли гуфт сохта шудааст ва бештар дар ҳамин шакли замонӣ корбаст 

мешавад:

Ба шоҳи ҷаҳон гуфт Зардушти пир,

Ки дар дини мо ин набошад ҳужир. [2007, с. 253]
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Чунонки дидем, дар ин байт шоир парадигмаҳои гуфтро корбаст менамуд, 

равонӣ ва таъсири сухан халал мепазируфт. Аз ин рӯ, ҳар як вожа дар сабки 

адабӣ бо услуби хосе ба кор бурда мешавад.

Вожаи хондан ғайр аз маънои навиштаеро хондан, дар осори 

намояндагони сабки хуросонӣ, асосан, муродифи ибораҳои гуфтану даъват 

кардан, ҷеғ задан (фарёд кардан), садо кардан, ҳозир оварданро мефаҳмонад.

Вожаи рондан, ки имрӯз ба маънои мошин рондан, трактор рондан корбурд 

дорад, дар осори намояндагони сабки хуросонӣ маъноҳои пеш кардан, дур 

намудан, аз назди худ дур кардан буда, ҳамзамон омоними баён кардан, ки 

муродифи хондану гуфтан аст, ба кор бурда мешавад. Намунаи инро дар услуби 

нигориши осори намояндагони сабки хуросонӣ мебинем:

Пас, он гаҳ ҳама мӯбадонро бихонд, 

Шунида сухан пеши эшон биронд... 

Ки Гуштосп хонандаш эрониён, 

Ба зуннор бастаст акнун миён.

[даъват кард]

[баён кард, бигуфт] 

[гӯянд, ном баранд] 

[2007, с. 254]

Пас, ин услуби хоси назм аст, ки вожаҳо дар он бештар маънои маҷозӣ, 

сермаъноӣ, муродифу мутазод пайдо мекунанд. Ба ин калима ибораҳои омадан, 

шарафёб шудан, ба хидмат расидан, ташриф овардан, расидан; даъват кардан, 

ҷеғ задан, фарёд кардан, хостан; навиштан, китобат кардан, рӯйи қоғаз 

овардан, варақро сиёҳ кардан барин садҳо намуна оварда метавонем, ки дар 

вақти баён вобаста ба услуби муайян корбаст мешаванд.

Бо як ҷумла, фарқи услуби китобиро аз гуфтугӯӣ, метавон дар мисоли 

тасрифи феъли рафтан дар сиғаи замони ҳозира оянда чунин нишон дод:
[ҷадвали 2]

Шахс: Услуби китобӣ Услуби гуфтугӯӣ

Якум Меравам Меравем Мерам Мерим[ем]

Дуюм Меравӣ Меравед Мерӣ Меред

Сеюм меравад Мераванд Мерад меран[д]
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Дар ҳар ду услуб ҳам маънои луғавӣ як аст, аммо кӯтоҳбаёнӣ ва коҳиши 

ҳиҷоҳои ва- ва -ав-ро дар услуби гуфтугӯйӣ ва аз асоси феъл боқӣ мондани 

танҳо як ҳамнишинии ра -ро мебинем, ки ин яке аз вижагиҳои ҳамин услуб ба 

шумор меравад.

Доираи корбурди услуби бадеӣ нисбатан васеътар мебошад. Дар ин услуб, 

то ҳадде аз ҳамаи қабатҳои забон ва услубҳои нутқ истифода мебаранд: 

калимаҳои умумиистеъмолӣ ва обуранги ҳиссидошта, таъбиру калимаҳои малеҳ 

ва қабеҳ, унсурҳои луғавии адабию ғайриадабӣ (лаҳҷагӣ, кӯҳнашуда, бегона), 

воҳидҳои фразеологӣ, ифодаҳои маҷозӣ, ташбеҳоти мардумӣ, суханҳои кинояву 

муболиғаомез, таъбирҳои пандомӯз дар мавридҳои зарурӣ ё баёни нутқи 

персонажҳо, вобаста ба ҳолати матн ба кор бурда мешаванд, ки ба муассирии 

сухан ва асари бадеӣ мувофиқат мекунанд.

1. 3. Муҳимтарин вижагиҳои забони адабии порсии дарӣ-тоҷикӣ дар замони 

рушди сабки хуросонӣ
Сайри мухтасари таърихии рушди забони форсии тоҷикӣ, нишон медиҳад, 

ки яке аз вижагиҳои забон дар замони сабки хуросонӣ мавқеъ пайдо кардани 

забони порсии дарӣ мебошад, яъне шакли адабӣ гирифтани забон ва вижагиҳои 

барҷастаи он дар замони рушди сабки хуросонӣ сурат гирифтааст.

Забони форсии тоҷикӣ дар оғоз, агар ба сурати фақат шифоҳӣ, яъне бидуни 

хат ва алифбо паҳн шуда бошад, баробари омадани забон ва хатти арабӣ, соҳиби 

хат ва алифбо шуд, ки ин дар роҳи боз бештар тараққӣ кардани он мусоидат 

кардааст. Аммо аз чӣ бошад, ки аксари муҳаққиқон ҳамин омили мусоидати 

хатти форсии арабиасосро дар таҳқиқот ва мақолаҳои илмии бахшида ба мавзуи 

инкишофи забони адабӣ дар навиштаҳои худ нишон надодаанд. Дар ҳоле ки 

маҳз ҳамин хат ва алифбо дар рушду нуму ва пешравии забони китобии адабӣ ва 

бадеӣ аз ҳар чи бештар таъсир карда, давоми зиёда аз ҳазор сол адабиёти мо бо 

ҳамин алифбо китобат шудааст.

Албатта, хатти арабӣ ва дар асоси он пайдо шудани алифбои форсии нав, 

ҳарчанд хондан ва китобати ҳуруфи ниёгонии пеш аз исломро ғайр аз 
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муҳаққиқони махсус, дигар барои умум аз байн бурд, аммо дар инкишоф ва 

ҳарчи зудтар густариш пайдо кардани забон ва адабиёти тоҷику форс бениҳоят 

хизмати бузург кардааст.

Дигар вижагии махсуси забони адабии тоҷикӣ дар замони рушди сабки 

хуросонӣ ин аст, ки таркиби луғавии забони тоҷикӣ барои баён ё эҷоди осори 

бадеӣ мусоидат мекард. Аз ин рӯ, шуаро дар муқоиса бо насрнависон, бештар аз 

вожаҳои худӣ истифода бурдаанд ва агар вожаеро аз забони адабии асри худ 

наёфтаанд, дар ивази он аз забонҳои гузашта - форсии бостон ва форсии миёна 

истифода бурдаанд. Ва онҳо ҳамон вожаҳоеанд, ки дар забони гуфтугӯи умум 

барои ҳама фаҳмо будаанд. Илова бар вожаҳои маълумнамудаи Т. Зеҳнӣ [1987, с. 

10] он вожаҳоро чунин нишон додан метавон: бевар, патфуз, яргист, шанӯша, 

басок, олуғда, тим, чархушт, калахч, чам, фажогин, балоя, чархушт, жағор, 

чағбута, жакур / жакора, олуғда, шанг, ғовшанг, барғаст, хушук, дафнук, 

афрӯша, канур, ханур, кек, калафт, лод, алфахтан, зуш, фарғанд, соруна, 

сиголидан, оғолидан, халолуш, вил, ял, гав, дарғол, бурз, зубин, эдун, пажӯҳ, 

шабғоза, ғубоза / гувоза, пук, кананд, мағок, хадук, чағд, пужа / пуза, хамир ва 

садҳо вожаи дигар, ки мутаассифона, пас аз асри XI доираи истеъмолашон хеле 

тангтар шуда, то ба имрӯз қариб дар осори бадеӣ ва забони адабӣ корбаст 

намешаванд. Вижагии ин вожаҳо дар ин аст, ки дар аввалҳои бунёди сабки 

хуросонӣ, бештар аз тарафи шоирон барои аз вожаҳои бегона, махсусан, арабӣ 

покиза нигоҳ доштани забон ва услуби бадеӣ корбаст шудаанд:

Ман аз оғолишат натарсам ҳеҷ,

Гар ба ман шерро бароғолӣ [2007, 74].

(оғолиш ва бароғолидан аз реша ва асоси феъли оғоли вожаи суғдӣ буда, ба 

маънои хашмгин кардан, ба ҷанг тез карданро ифода мекунад)

То кай ҳамедароиву гирдам ҳамедавӣ,

Ҳаққо, ки камтарию фажогинтарӣ зи пук. [2007, 182]

(фажогин- палид; пук-дарахти беҳосил, дар байт маҷозан ба маънои нобакор 

омадааст)

Марди деҳқон рафту овардаш кананд,
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Чун ҳаме меҳмон дари ман хост канд. [2007, 199]

(кананд- табари дусара)

Ҳамчунин, ба фонди асосии луғавии забони дарии тоҷикӣ, то шакл 

гирифтани забони адабӣ аз гӯйишҳои маҳаллӣ вожаҳо дохил шуда буданд, ки ин 

вижагии хоси забони тоҷикӣ дар асри мазкур ва сабки хуросонӣ мебошад. Чунин 

вожаҳоро имрӯз ҳам дар баъзе шеваҳои забони тоҷикӣ дида метавонем, ки бо 

гузашти айём аз таркиби забони адабӣ боз ба забони халқӣ-гуфтугӯӣ 

гузаштаанд. Намунааш: пилонҷ / банонҷ, кӯз / кӯзапушт, кост, калахча, парахса, 

коза, кодок, бодак, момак, гарданкаш, ғанав, кек, кех / ких...

Ҳаме насозад ба доғи ошиқӣ сабрам,

Чунон куҷо бинасозад банонҷ боз банонҷ. [2007, с. 43]

Пинонҷ мувофиқи нишондоди забоншиносон [Мирзоев 2010, с. 102], 

аслан вожаи суғдӣ ё иқтибос аз ягон шева ба забони суғдӣ мебошад, ки имрӯз 

ҳам ба гунаҳои панонҷ, пинонҷ, балонҷ ва банонҷ дар шеваҳо роиҷ аст ва дар 

забони яғнобӣ ҳам истифода шуда, маънои ду зани ба як шавҳар мутааллиқ 

бударо ифода мекунад [Фарҳанги яғнобӣ - тоҷикӣ 2008, с. 155]. Асадии Тӯсӣ ин 

вожаро ба гунаи банонҷ оварда, бо шоҳиди ҳамин байти Шаҳиди Балхӣ чунин 

маънидод кардааст: “марде, ки ду зан дорад ва ин занон якдигарро гӯлонҷ ва 

васнӣ хонанд” [Луғати фурс 2015, с. 100].

Калахч / калахҷ ё калахча дар луғат чунин маънидод шудааст: моддаи 

(хуни) хушкшудаи болои захм (яра) [Фарҳанги яғнобӣ - тоҷикӣ 2008, с. 97].

Гандаву беқимату дуну ҳақир,

Риш пур аз ... ҳама тан калахч. [1958, с. 93]2

2 Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ [дар таҳти таҳрири Абдулғанӣ Мирзоев]. - Сталинобод: Нашриёти давлатии 
Тоҷикистон, 1958. -407 с. Минбаъд солу сафҳа нишон дода мешавад.

Дасту каффу пои пирон пуркалахч, 

Риши пирон зард аз бас дуинахҷ. [1958, с. 167]
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Дар замони рушди сабки хуросонӣ, дар забони адабии тоҷикӣ баробари 

пешравиҳои морфологӣ, синтаксисӣ ва услубию луғавӣ боз як қисм 

ноустувориҳо ҳам дида мешавад, ки инро муҳаққиқ Т. Зеҳнӣ ҳам зикр кардааст. 

Он ноустуворӣ дар гунаи вожаҳо аст, ки ба ду варианти навишт дар осори 

шоирони сабки хуросонӣ дида мешавад. Масалан, вожаҳои забон / зуфон, пил / 

фил, исфанд / испанд, афгандан / афкандан, уштур / шутур, шикастан / 

ишкастан, бувадо / бувад, давадо / давад, душхор / душвор, шанбар / чанбар, 

позаҳр / подзаҳр, сухун / сухан, фиристидан / фиристодан, во / бо, абар / бар, або 

/ бо, андар / дар, девол / девор, шиёр / шудгор, чишма / чашма, сапед / сафед, 

тундар / тандур, ошкора / ошкоро, Зартушт / Зардуҳишт, гунбаз / гунбад, омаз 

/ омад, гармоба / гармова, падизор / падидор, офариз / офарид, хоназ / хонад, 

гираз / гирад, набиз / набид ва ғайраҳо:

Шунидам, ки бошад забони сухан, 

Чу алмоси буррону теғи куҳан.

Гар бар тани ман зуфон шавад ҳар мӯе, 

Як шукри ту аз ҳазор натвонам кард. 

Хуни сапед борам бар ду рухони зардам, 

Оре сапед бошад хуни дили мусаъъад.

[2013, с. 71]3

3 Холиқзода, Ш. Абӯшакури Балхӣ ва осори ӯ / Ш. Холиқзода. - Душанбе, 2013. -112 с. Минбаъд солу 
сафҳа нишон дода мешавад.

[2007, с. 449]

[2007, с. 209]

Вожаҳои ба умум маълуми арабӣ ва вожаҳои махсуси дини ислом, ки 

пештар дар забони тоҷикӣ мавриди истеъмол набуд ва онҳоро дар адои 

ибодатҳои шаръӣ кор мефармуданд ва исмҳои хос, бештар номи одамон, ки дар 

ин аср хеле зиёд номҳои арабӣ интихоб шуда, минбаъд бисёр шудааст, дида 

метавонем. Вожаҳои муаззин, суфӣ, масҷид, тиловат, ҳадис, оят, ҳаҷ, закот, 

ифтор, қадр, мактаб, мадраса, расул, мулк, мулук, аду, содиқ, садоқат, котиб, 

ҳур, ғелмон, таҳорат, фарз, суннат, мустаҳаб, амр, закот, муслим, оят, Каъба, 

соат, тайласон, баракат, муборак, васваса, ҳалол, ҳаром, меҳроб, ваъз, табиат, 

насиҳат, фосиқ, фасод, фисқ, фуҷур ва садҳо калимаи дигарро зикр кардан 
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метавон, ки ба забони адабии тоҷикӣ дар замони рушди сабки хуросонӣ ворид 

шуда буданд.

Хулоса, баробари ба сари ҳокимият омадани Сомониён забони порсии дарӣ - 

тоҷикӣ бештар рушд ёфта, осори зиёди бадеӣ ва таърихӣ маҳз бо ҳамин забон 

эҷод мешавад. Дар ин давра ташаккули забони адабии тоҷикӣ ба анҷом расид, ки 

ин боиси пешравии сабки хуросонӣ низ гардид.

1. 4. Заминаҳои бунёдии адабию лингвистии сабки хуросонӣ

Забоне, ки тайи чанд аср рушду густариш дошт, дар асри даҳ ба тамом ба 

як қолаби муайян даромада, услубҳои адабӣ, бадеӣ, гуфтугӯӣ ва илмии худро 

пайдо кард. Адибони варзидаи ин давр низ бо осори офаридаи худ дар рушду 

такомули забони адабӣ ва сабки роиҷи замон саҳми боризе гузоштанд, ки дар 

саргаҳи ин раванд устод Рӯдакӣ қарор дошт ва аксари онҳо забони худро дарӣ 

меномиданд.

Агар таърихи пайдоиши забони порсии дарӣ ва худи вожаи дар(ӣ)-ро 

мувофиқи таҳлили олимон ба назар гирем, мебинем, ки заминаҳои аввали 

адабию лингвистии сабки хуросонӣ хеле қадимитар буда, ҳатто бинобар як 

порчаи шеърӣ, ба даврони Баҳроми Гӯри Сосонӣ (420-438) мерасад, ки он шеър 

ин аст:

Манам он шери гала,

Манам он пили яла.

Номи ман Баҳроми Гӯр,

Кунятам Бӯҷабала. [2007, 19; ]

Бинобар нишондоди М. Баҳор, ки бо истинод аз ривояти Ибни Надим, ки 

аз Ибни Муқаффаъ овардааст, “забони дарӣ луғати шаҳрҳои Мадоин аст ва дар 

дарбори подшоҳ бад-он сухан мегуфтанд ва луғати Машриқу Балх бар он ғалаба 

дорад” [Баҳор 2012, с. 48].

Порчаи шеърии болоӣ, ки аз забони шоҳ баён шудааст, бинобар ривоятҳои 

дигар Баҳром ин шеърро бадоҳатан ба маъшуқааш - Дилором гуфтааст, ба 

забони дарӣ аст, ки то ҳадде аз услуби ашрофона (услуби баланд)-и дарборӣ 
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фарқ дошта, шеваи табии гуфтор ва вижагиҳои аввалини забони адабӣ ва бадеии 

сабки хуросониро дорад. Он вижагиҳо чунинанд:

1. Дорои услуби содаи ҳамафаҳм: (Манам он шери гала). Чунонки 

мебинем, ин мисраъ дар якҷоягӣ бо ҳамаи мисраъҳо хеле содаву равон буда, ҳеҷ 

вожаи мушкилфаҳм ва ё услуби печидаву муғлақи нофаҳмо надорад.

2. Қолабҳои морфологӣ ва синтаксисии на он қадар устувору маъмулӣ: 

(Номи ман Баҳроми Гӯр). Чун дигар мисраъҳо тавассути ҷонишини якуми 

шахси танҳо ман ва бандакҷонишини -ам сурат гирифтааст, мешуд, ки дар ин 

мисраъ ҳам бидуни вожаи ном чунин гӯяд: “Манам Баҳроми Гӯр”

3. Ҷумла (мисраъ)-ҳои кӯтоҳ-кӯтоҳ: (Кунятам Бӯҷабала). Ин мисраъ ба 

монанди дигар мисраъҳои шеър ҷумлаи яктаркибаи муайяншахси сода аст.

Нишонаҳои аввалини сабки хуросониро дар осори бозмондаи халқӣ дидан 

метавонем. Албатта, ин шеърҳо мувофиқ ба маҳаллу мавқеи гӯяндагонашон, то 

ҳадде аз забони умумии тоҷикии асрҳои нуҳу даҳ фарқ мекард ва маҳз ҳамин яке 

аз хусусиятҳои аввали забони адабӣ ва сабки хуросонист, ки рӯ ба такмилшавӣ 

дошт. Забони шеъри ин давра забони модарии гӯяндагон аст ва забони форсиро 

аз рӯйи осори адабии пешин наомӯхтаанд, аз ин рӯ забони онҳо табии ва содаву 

равон аст. Чунонки дар суруди оташкадаи Каркуй, ки муаллифи “Таърихи 

Систон” ва “Гаршоспнома”-и Абулмуайяди Балхӣ нақл кардаанд:

Фрухта бодо руш,

Хуниза Гаршосп хуш.

Ҳаме бирафш аз ҷӯш,

Анӯш кун, май нӯш.

Дӯст базогӯш,

Ба офарин ниҳода гӯш.

Ҳамеша некӣ кӯш,

[Ки] дӣ гузашту дӯш.

Шоҳо, худойгоно,

Баофарин шоҳӣ. [2007, с. 13]
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Сируси Шамисо дар бораи навъи ин шеър гуфтааст: “Навъи шеър ҳам ҳаст, 

ки дақиқан маълум нест ба лаҳҷаи дарӣ аст ё паҳлавӣ, монанди суруди Каркуй ” 

[Шамисо 1382, с. 14].

Аммо, Маликушшуаро Баҳор қотеъона мегӯяд: “... ва “Суруди Каркуй” 

бино ба ривояти “Таърихи Систон” (ки хоҳ онро сохтаи пеш аз ислом ва хоҳ 

сохтаи авоил ё баъд аз ислом бидонем, барои мақсуди мо тафовуте надорад) ҳам 

ба забони дарист, на ба забони паҳлавӣ” [Баҳор 2012, с. 50].

Ин шеър аз нигоҳи забоншиносӣ сода буда, бо ҷумлаҳои муҷаз баён 

шудааст. Фақат вожаҳои базогӯш, дӣ, дӯш каме барои хонандаи имрӯза 

мушкилӣ пеш оварданаш мумкин аст. Пас, базогӯш гунаи овоии “дар оғӯш” 

буда, маънои дар назду пеш ва умуман бо дӯст буданро ифода мекунад. Ва 

ҳамоно аз истифодаи золи аҷамӣ хабар медиҳад, ки дар охири ба+з афзуда 

шудааст. Ва огӯш гунаи оғӯш мебошад. Дӣ муродифи дина, дирӯз, рӯзи гузашта; 

динангӣ, дирӯза [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с.380]. Дӯш антоними дӣ ва муродифи “шаби 

гузашта, дишаб” [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 410; ДР, ҷ. 1, с. 448] мебошад, ки дар забони 

адабии ҳозираи тоҷикӣ ва назму насри он фаровон ба кор бурда мешавад. Пас, 

ин ду вожаи антонимӣ дӣ ва дӯш, аз зумраи вожаҳои аслии тоҷикӣ мебошанд, ки 

дар аввалҳои ташаккули сабки хуросонӣ дар эҷодиёти шифоҳӣ ва хаттии назму 

наср корбаст мешудаанд. Хулосаи умумии шеър ин аст, ки тарғиби хушҳолӣ ва 

накӯкорӣ кардану ғанимат донистани умр намудааст.

Як пора шеъре, ки ба сабаби шикаст хӯрдани ҳокими Хуросон - Асад ибни 

Абдуллоҳ [726-727] аз мардуми Хатлон ва Хоқони турк, аз тарафи аҳолии Балх 

гуфта шудааст:

Аз Хуталон омазия, 

Ба рӯ табоҳ омазия. 

Овор боз омазия, 

Бедил фароз омазия. [2007, с. 15]

Ин шеърест, ки дар ҳавои сурудаҳои халқӣ гуфта шудааст ва таърихаш ба 

воқеаи зикршуда вобаста буда, метавон аз намунаҳои аввалини шеъри ҳиҷоӣ 

[танз] донист. Он чи аз ҷиҳати забоншиносӣ дар муқоиса ба савтиёти забони 
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адабии асрҳои баъдина ва имрӯза дар ин шеър ҷолиб аст, ин аст, ки ба ҷойи 

ҳамсадои “д” фонемаи “з” буда, феълҳо бо иловаи ҳарфи “я”, ки нишон аз 

ифодаи ҳаҷву тамасхур бошад, корбаст шудаанд. Пас, ин хабар мерасонад, ки 

дар Балх дар асри ҳафт дар аксари вожаҳое, ки ҳамсадои “д” доштаанд, дар 

ибтидо ба ҷойи он ҳамсадои “з”-ро истифода мебурдаанд. Ба ибораи дигар, ин 

ҳамон золи аҷамист, ки дар забони форсии бостон бо овози “т - I” ифода шуда, 

дар забони форсии нав чанд муддат бо “з - г” ва баъдҳо ба “д - й” мубаддал 

шудааст. Ба ақидаи забоншинос М. Қосимова, золи аҷамӣ, дар осори бозмондаи 

асрҳои 1Х-Х1 “махсусан дар феълҳо бештар боқӣ монда будааст” [Қосимова 

2012, с. 53-54].

Азбаски золи аҷамӣ (“ 3”) дар ин асрҳо ҷараёни ба “д -й” гузаштанро дошт, 

ба ҳамин сабаб ду гунаи навишту талаффузи баъзе вожаҳо пайдо шудаанд, ки 

дар осори намояндагони сабки хуросонӣ дида метавонем: гираз (гирад), раваз 

(равад), ояз (ояд), омаз (омад), расиз (расид), шунавиз (шунавид), куноз (кунод), 

равоз (равод), мабароз (мабарод), офариз (офарид), хоназ (хонад), набиз (набид), 

гунбаз (гунбад), устоз (устод) ва бештари ҷонишинҳои ишоратӣ, ки тавассути 

пешоянди “ба” меомаданд, ин пешоянд қолаби қадимии худро мегирифт [раИу > 

Ьа8 > Ьай > Ьа]: баз-ин > бад-ин, баз-ӯ > бад-ӯ, баз-он > бад-он, гоҳе ҷонишини 

шахси сеюми ҷамъи эшон: баз-эшон > бад-эшон ба мисли вожаҳои зикршуда, 

дар осори назмӣ ва насрии марҳилаи ташаккули сабки хуросонӣ дида мешавад. 

Намунаашро дар ин шеъри Абулянбағӣ, ки дар ҳасрати харобии шаҳри 

Самарқанд гуфтааст, мебинем, ки дар пайравии осори шифоҳӣ суруда шуда, аз 

заминаҳои адабию забонии сабки хуросонӣ хабар медиҳад:

Самарқанди кандманд, 

баз-инат кӣ афганд? 

Аз Чоч та беҳӣ,

Ҳамеша та теҳӣ. [2007, с. 15]

Бинобар нишондоди забоншиносон, золи аҷамӣ вижагиҳои худро 

доштааст:
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- аз ҷиҳати махраҷи тавлид ва кори дастгоҳи нутқ золи аҷамӣ ҳамсадои 

роғии ҷарангдор мбошад;

- дар аввали вожаҳо умуман намеомадааст;

- дар мобайн ё охири вожаҳо ҳамеша пас аз садонок ҷой мегирад;

Корбурди золи аҷамӣ дар осори шоирони сабки ироқӣ кам шуда, дар 

сабкҳои ҳиндӣ ва бозгашт қариб тамоман дида намешавад, аммо дар осори 

шоирони сабки хуросонӣ хеле зиёд дида мешавад, ки ба фикри мо, маншаи он 

ҳамоно забони гуфтугӯӣ ва забонҳои бостонӣ мебошад. Аммо, баъд аз табдили 

пурраи “г” ба “й” ҳамоно дар ҳамсоягӣ омадани ҷонишинҳо бо пешоянди ба ва 

маҳз шакли қадимааш (Ьа8 > Ьас!) то ба имрӯз идома ёфтааст.

Як пора шеъри семисрагӣ аз Язид ибни Муфаррағ, ки аслан шоири 

арабизабон буда, дар асри VII зистааст ва бо сабаби кадом як мадҳи беҷо ва 

ишқварзӣ бо духтаре, муҷиби гирифторӣ мешавад. Бинобар шаҳодати китобҳои 

таърихӣ, Язидро бо як навъи нӯшонидани маъҷуне дар якҷоягӣ бо хуку гурбае 

баста, дар кӯчаҳои Басра мегардонанд. “Гурӯҳи кӯдакон аз дунболи ӯ давида 

мегуфтанд: “Ин шист? Ин шист?” (Яъне ин чист?... Ин чист?) ва ибни Муфаррағ 

дар посухи кӯдакон мегуфт:

Об асту набиз аст,

Усорати забиб аст,

Сумаййа рӯйсабиз аст;

Гунаи дигари ҳамин шеър:

Об асту набид аст,

Асороти забиб аст,

Сумийа рӯсабиз аст.” [Баҳор 2012, 125; 2007, с.14] .

Ин воқеа дар Басра рӯй додааст ва дар асри ҳафтум забони порсии дарӣ дар 

истеъмол буда, ҳатто кӯдакони араб бо ҳамин забон гап мезадаанд ва шоирони 

арабизабон ҳам ин забонро хуб медонистаанд, ки бадеҳатан ҷавоб мегуфтаанд. 

Аз ин пораи шеърӣ ва шаҳодати манобеи илмӣ маълум мешавад, ки забони 

порсии густаришёфта, дар асри ҳафти мелодӣ то ба Басра рафтааст.
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Албатта, порчаҳои шеърии зикршуда, дар ҳавои шеъри халқӣ гуфта шуда, 

то ҳадде вижагиҳои шевагӣ ҳам доранд. Чунончи, имрӯз ҳам дар забони тоҷикӣ 

мафҳуми шева вуҷуд дорад ва онро дар осори бадеӣ дар мавридҳои зарурӣ бо 

услуби махсус корбаст мекунанд. Ҳамзамон, ҳамаи забонҳо, минҷумла, забони 

тоҷикии дарӣ ҳам дар асоси шеваи мардумони шаҳрнишин асоси забони адабии 

худро ба шакл даровардааст. Нуфузи забони адабию бадеӣ ва хидмати он ҳамон 

вақт бештар мешавад, ки он бо услуби гуфтугӯӣ наздикӣ дошта, барои кулли 

ҳамзабонон фаҳмо бошад. Зеро, забон моли халқ аст ва осоре, ки бо он офарида 

мешавад, маҳз барои ҳамзабонон аст, ки аз он баҳраи маънавӣ бурда тавонанд. 

Забони адабии порсии дарӣ ҳам маҳз чунин будааст, ки то имрӯз побарҷост ва 

идомаи худро дар забони тоҷикии давлати Тоҷикистон ва дигар тоҷикони 

варорӯдӣ, ки бинобар тақозои таърих ва тарҳрезии тақдир дар ҳар деҳу шаҳрҳои 

Осиёи Миёна зиндагӣ мекунанд, идома дода истодаанд.

Дигар ҷанбаҳои адабӣ ва лингвистии бунёди сабки хуросониро метавон аз 

осори шоирони давраи Тоҳириён ва Саффориён ҷуст, ки сабкшиносон, хусусан, 

Сируси Шамисо ин асрро як бахши мустақими сабки хуросонӣ донистааст. Ба 

ақидаи ҳамин муҳаққиқ, дар давраи Тоҳириён ва Саффориён ҳашт шоир 

[Муҳаммад бинни Васифи Сагзӣ, Ҳанзалаи Бодғисӣ, Бассоми Курд, Абӯсулайки 

Гургонӣ, Муҳаммад ибни Мухаллад, Фирӯзи Машриқӣ, Маҳмуди Варроқи 

Ҳиравӣ] ба саҳнаи адабиёт омада буданд, ки “аз эшон 58 байт боқӣ мондааст” 

[Шамисо 1382, 21].

Дар аввалҳои ташаккулёбии забони тоҷикӣ ва заминаҳои аввалини адабӣ 

ва лингвистӣ шеъри сабки хуросонӣ ба гунаи ҳиҷоӣ будааст, на арӯзӣ. Аммо 

ҳамин қолаби шеъри ҳиҷоӣ буд, ки тадриҷан, ба қолаби шеъри арӯзӣ даромад ва 

сабабаш таъсири шеъри арабӣ мебошад, ки инро бояд яке аз дастовардҳои забон 

ва адабиёти тоҷику форс донист, ки тавонистааст аз фарҳанги арабӣ фоида барад 

ва ҳатто дар андак муддат зиёда аз худи арабҳо ба он даст ёбад.

Аз ин рӯ, дар ашъори бозмондаи шоирони сабки хуросонӣ баъзе сактаву 

норавонӣ ва гоҳе шикасти қолабу вазну қофияро ҳам мебинем, ки нишон аз 

давраҳои аввали таъсирпазирии арӯзи арабиро ба шеъри тоҷикӣ собит мекунад.
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Ба қавли Шамисо: “Ашъори нахустини забони форсӣ ба лиҳози арӯзӣ ишколоте 

дорад, ки метавонад нишондиҳандаи таҳаввули тадриҷии шеъри ғайриарӯзӣ 

бошад. Аммо дар манобеи куҳани форсӣ, масалан, “Таърихи Систон” омадааст, 

ки шоирон ибтидоан ба тақлид аз шеъри араб шеъри форсӣ гуфтаанд” [Шамисо 

1382, с. 16].

Ҳамин тавр, заминаҳои адабию лингвистии бунёди сабки хуросонӣ, 

аввало, умумишавӣ ва рӯз аз рӯз қобили қабули ҷуғрофияи мухталиф шудани 

забони тоҷикӣ буда, сониян, осори бозмондаи халқӣ, ки хоҳ ба қолаби арӯзӣ ё 

ғайриарӯзӣ бошад, нахустин омилҳои пайдоиш ва заминаҳои асосии сабки 

хуросонӣ мебошанд. Идомаи ин замина, ҳамоно давраи Тоҳириён ва Саффориён 

аст, ки шоирони порсизабон пайдо шуда буданд, ки хоҳ ба тақлид аз шеъри араб 

ва ё бидуни он шеъри тоҷикӣ гуфта, хишти нахустини шакли адабии сабки 

хуросониро гузоштаанд.

Забони шеъри шоирони ин сабк сода, оммафаҳм, услуби содаи ба гуфтугӯӣ 

наздик буда барои ҷаззобият ва таъсири сухан, корбасти категорияҳои 

грамматикӣ - сермаъноӣ, маҷоз, мутародифот, мутазод ва ҳамгунҳоро мебинем. 

Таркиби луғавии осор бештар аз вожаҳои тоҷикӣ иборат аст. Масалан:

Хуни худро гар бирезӣ бар замин,

Беҳ, ки оби рӯй резӣ дар канор.

Ва: Бут парастидан беҳ аз мардумпараст,

Панд гиру кор банду гӯш дор. [2007, с. 22]

Дар ин байтҳо аслан вожае номафҳум ва иқтибосии забонҳои форсии 

бостон ва форсии миёна, ҳамзамон аз забонҳои арабӣ ва юнониву ҳиндӣ (ба 

истиснои бут), ки дарёфти маънои луғавиаш мушкилӣ пеш орад, дида 

намешавад. Ҳар ду байт ҳам, пеш аз ҳама, хусусияти тарбиявӣ дошта, байтҳои 

андарзӣ ҳисоб мешаванд.

Таҳлили забонии абёти мазкур чунин аст:

- дар ҳар ду байт дараҷаи қиёсии сифати беҳ аз роҳи морфологӣ ва синтаксисӣ 

сурат гирифтааст. Вожаи беҳ (уек) дар форсии миёна дараҷаи қиёсии сифати 
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беҳтар аст ва аз роҳи синтаксисӣ бо овардани пешоянди аз маънои қиёсӣ 

возеҳтар шудааст;

Ибораи оби рӯй резӣ, маҷозӣ буда, мақсад аз он иззати нафси инсонӣ ва 

шарофати одамӣ аст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ набояд аз он гузашт кард ё пастшавии онро 

раво дид. Ин аст, ки дар мисраи аввал, бо ҷиддият таъкиди хуни худ рехтан 

(рехтани хуни худ), кардааст. Ва ин ҳам воҳиди фразеологӣ буда, ба маънои дар 

ҳифзи шарофат ҷон додан, омадааст.

Ин таҳлил маънои ислоҳи ин байт набуда, балки назаре ба хусусиятҳои 

лингвистии яке аз аввалин намунаҳои шеъри сабки хуросонӣ мебошад. Байти 

мазкур, ҷуз ҳамон ҳоле, ки шоир дар замони худ гуфтааст, ба гунаи дигар буда 

наметавонад, магар ҳамон маъноро дар дигар қолаб имрӯз баён кунем. Пас ин 

талаботи назм мебошад, ки дар он ҳар қадар тавонанд ба муҷазбаёнӣ кӯшиш 

намуда, фикрро баён мекунанд.

Инак таҳлили як рубоии Ҳанзалаи Бодғисӣ:

Ёрам сипанд агарчи бар оташ ҳамефиганд, 

Аз баҳри чашм, то нарасд мар варо газанд. 

Ӯро сипанду оташ н-ояд ҳаме ба кор,

Бо рӯи ҳамчу оташу бо холи чун сипанд. [2007, с. 20]

Дар ин мисраъҳо ҳам вожаи иқтибосӣ аз забони арабӣ набуда, бо услуби 

содаи бадеӣ баён шудааст. Фақат ин, ки вожаи газанд, ки аз забони паҳлавӣ 

иқтибос шудааст ва маънои осеб, офат; чашм, захм [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 193]-ро 

дорад.

Пайвандаки хилофии гарчи дар шакли агарчи омада, таркиби варо ба ҷои 

ба ӯ / ӯро корбаст шудааст.

Ҳиссаи ёвари мар яке “аз истилоҳоти Хуросон ва аз лаҳҷаҳои дарӣ бошад” 

[Баҳор 2012, с. 235]. Яъне ин пешоянд хоси забони дарӣ буда, имрӯз ҳам дар 

заруриятҳои назмӣ корбаст мешавад. Ва вазифаи грамматикии он, “барои 

шаклдиҳии пуркунанда” [Қосимова 2012, с. 234] мебошад. Ба ибораи дигар, 

барои таъсир бахшидан ва таъкиди пуркунандаҳо онро корбаст мекунанд: то 

нарасад мар варо газанд.
35



Дар феъли инкории наояд ҳодисаи тахфифи садоноки кӯтоҳи а-ро 

мебинем, ки аз пешванди инкории на- афтодааст: н-ояд.

Феъли ҳамефиганд аз асоси замони гузаштаи фиканд бо иловаи пешванди 

ҳаме- ба ҷои ме-, ки давомнокиро ифода мекунад ва гунаи овоии фиганд (г ба 

ҷои к) корбаст шудааст.

Дар ҷумла - мисраъҳо ва ҳам дар тамоми рубоӣ таносуби сухан риоя 

шудааст: сипанд бо оташ, ки маҳз тавассути оташ аз тухмаи сипанд доруи 

шугунии рафъи бало ва умуман бадиҳо омода мекунанд;

Чашм ва газанд, ки чашм ба маънои нуқс, ки ҳангоми ҳасад бурдан бар 

касе ё чизе бошад ва оқибат аз он газанд - офат сар мезанад;

Дар ташбеҳи рӯй, ки аз ҷиҳати зебоӣ тобон ва шуълавар аст, бо оташ 

монанд шудааст ва хол, ки сиёҳ асту шаклан гирди хурд мебошад, бо дона - 

тухмҳои сипанд, ки худи сипанд ҳам дона аст, монанд шудааст, ки ин ҳама 

вобаста ба забони адабӣ ва лингвистии бунёди сабки хуросонист, ки беш аз пеш 

такмил меёфт ва аз осори халқӣ, ки чанд намуна зикр кардем, фарқ мекунад.

Ба ин шеъри Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ, ки муҳаққиқин ӯро ҳамзамони 

шоҳони Тоҳирӣ ва Саффорӣ донистаанд, назар мекунем:

Нигорино, ба нақди ҷон-т надҳам, 

Гаронӣ дар баҳо, арзон-т надҳам. 

Гирифтастам ба каф домони васлат, 

Ниҳам ҷон аз кафу домон-т надҳам. [2007, с. 21]

Бо вуҷуди ҷой доштани вожаҳои иқтибосии нақд, ҷон, васл дар абёти 

боло, ниёз ба ташреҳи маъноӣ надоранд.

Вожаи нигорино аз решаи нигор буда “- нақш ва бут, ки ба арабӣ санам 

гӯянд; ва ба маънии маъшуқ ва маҳбуб; ва ба маънии нақше, ки аз ҳино бар дасту 

пои маъшуқон кунанд” [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 33; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 851]. Пас, ин 

вожа дар забони тоҷикӣ ҳанӯз аз аввалҳои шеъри тоҷикӣ серистеъмол буда, 

ҳамзамон вожаи сермаъно мебошад. Дар байт, ба маънои бут ва ҳамон санами 

арабист, ки шоир дар ташбеҳи маъшуқа ба кор бурдааст;
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Вожаи гарон мутазоди арзон мебошад; ба каф гирифтани домани васл, 

маҷозӣ буда, ба маънои ба тамоми қувват дар роҳи расидан ба васл фидокориро 

ифода мекунад ва метавон онро маҷози навъи синекдоха донист, ки ҷузъ - каф 

ба ҷои кулл - ҳаракати кулл омадааст. Ҷон аз каф додан ҳам ифодаи 

фразеологии маҷозӣ мебошад, зеро ҷонро аввало ба каф гирифтан нашояд, 

сониян, мурод ин бошад, ки аз баҳри ҷон мегузарам, аммо аз баҳри ту - маъшуқа 

намегузарам. Домон / доман (бари ҷома ва ҳар либос, ки дар ҳиҷои охир -он, 

садоноки о ба ҷои а омадааст) ҳам маҷози навъи снекдоха мебошад, ки доман ба 

ҷои шахс - худи маъшуқа корбаст шудааст.

Дар шеъри шоирони замони Саффориён истифодаи воситаҳои бадеӣ: 

ташбеҳу талмеҳ ва корбурди баъзе вожаҳои ба ҳамагон маълуми арабӣ (масалан, 

муъҷиза)-ро ҳам мебинем. Мисолаш ин қитъаи Муҳаммад ибни Мухаллади 

Сагзӣ дар мадҳи Яъқуб ибни Лайси Сагзӣ мебошад:

Ҷуз ту назод Ҳавво в-Одам накишт,

Шерниҳодӣ ба дилу бар маништ.

Муъҷизи пайғамбари Маккӣ туӣ,

Бар кунишу бар манишу бар гувишт.

Фахр кунад Аммор рӯзи бузург,

К-ӯ ҳамонам ман, ки Яъқуб кишт. [2007, с. 30]

Дар мисраи аввал, ишора ба марду зани нахустин, ки аз нигоҳи исломӣ, 

Худованд офаридааст - Одам ва Ҳавво, талмеҳ мебошад. Ин талмеҳ фақат бо 

зикри ин номҳо ё қиссаи онҳо вобаста набуда, балки таърифи шоҳ мебошад, ки 

шоир ӯро беҳтарин фарзанди Одаму Ҳавво медонад;

Муъҷиз / муъҷиза - оҷизкунанда ва харқи одат ва каромоти набӣ; 

оҷизкунанда; чун харқи одате аз набӣ содир шавад, ки аз овардани мисли он халқ 

оҷиз ояд, онро муъҷиза гӯянд [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 281-284] ва вожаи арабӣ 

мебошад. Дар байт дар таърифи мамдӯҳ омада, ҳадди ӯро ба пояи пайғамбар 

Муҳаммад (с.а.в) мебардорад, ки ибораи пайғамбари Маккӣ ифодаи ташбеҳии 

он аст.
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Аммор - бинобар шаҳодати фарҳангҳо ва кутуби таърихӣ, номи шахсест, 

ки аммориро сохтааст. “Амморӣ - он чи бар пушти пил ниҳанд ва дар он 

нишинанд ва он маъруф аст; мансуб ба Аммор, ки номи возеъи он аст” [Ғиёс 

1988, ҷ. 2, с. 78]. Ибораи рӯзи бузург, шояд ишора ба рӯзи қиёмат ва ҳисобу 

китоби илоҳӣ бо бандагон бошад, ки пас аз растохез воқеъ мешавад.

Яъқуб - номи падари Юсуфи пайғамбар, ки достони инҳо маълуму 

машҳур аст. Дар ин байт ишора ба ин достони пайғамбарон набуда, балки зикри 

Яъқуб ибни Лайси Саффорӣ мебошад, ки Аммор дар рӯзи ҳисоб (рӯзи бузург) 

ҳар неку бадашро мансуб ба замони ҳукумат ва адли Яъқуб медонад. Зеро ки 

рафтори одамон ва корҳои неку бадро анҷом додани онҳо, вобаста ба шароити 

замону давр мебошад, ки кадом як шоҳе онро ба амал меорад. Табиист, ки агар 

подшоҳ ё амир оқилу доно бошад ва бо сиёсати хирадмандона кори давлатро ба 

низом дарорад, он гоҳ иҷрои амалҳои неку солеҳ ва илму фарҳанг бисёртар 

мешавад.

Агар ин ташбеҳро ба осори шоирони сабкҳои даврони баъдина муқоиса 

кунем, вижагиҳои аввалини сабки хуросониро дар онҳо мебинем, яъне ҳамон 

ташбеҳоти куҳан дар асрҳои баъдина бо услуб ва баёни дигар идома ёфтааст.

Ҳамчунин, дар ин шеър ҳодисаи аллитератсия (нағмаи ҳуруф)-ро мебинем, 

ки он дар ҳамсадои забонии “ш” ба амал омадааст: накишт, шерниҳод, 

маништ; куниш, маниш, гувишт. Ва ин нишон медиҳад, ки истифода аз 

нағмаи ҳуруф, ки ба равонӣ ва хушоҳангии шеър мусоидат мекунад, дар оғози 

пайдоиши сабки хуросонӣ расм шуда будааст.

Қолабҳои калимасозӣ аз тарзи калимасозии осори халқӣ, забони форсии 

миёна ва гурӯҳи забонҳои эронии миёна фарқ мекард, зеро забон инкишоф ёфта, 

рӯ ба вижагиҳои адабӣ оварда буд. Истифода аз пешоянду пасоянд, пешванду 

пасванд, миёнванд ва бандакҷонишину бандакҳои феълӣ ва пайвандакҳо ҳам дар 

оғози ба вуҷуд омадани сабки хуросонӣ дида мешаванд: пешоядҳои ба, дар / 

андар, бар, бо / або, аз; пасоянди -ро; пешвандҳо: би-, бо-, на-, ба-, бе-....; 

пасвандҳо: -гар, -чи, -ӣ, -тар,...; аз бандакҷонишинҳо бештар: -ам, -ат, -аш ва 
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бандакҳои феълӣ: -ем, -ед, -анд; пайвандакҳо:-у, ва, -ю, ки, зеро / азеро баринҳо 

бисёртар корбаст шудаанд:

Ба хатту он лабу дандон-ш бингар,

Ки ҳамвора маро доранд дар тоб.

Яке ҳамчун Паран бар авҷи хуршед,

Яке чун шойвард аз гирди маҳтоб. [2007, с. 24]

Дар ин рубоӣ аз воситаҳои грамматикӣ, пешоядҳои ба, дар, бар, аз; 

пешвандҳо: би- дар би+нгар [аз феъли нигар]; пайвандаки пайвасткунандаи -у 

дар хатт+у, лаб+у; пайвандакҳои тобеъкунанда: ки; бандаки феълии шахси 

сеюми ҷамъ: -анд, дар дор+анд; бандакҷонишини соҳибии шахси сеюми танҳо - 

аш дар ҳолати тахфифи а дар вожаи дандон+ш; дигар артикли номуайянии -е 

дар вожа ё шумораи номуайянии як+е баринҳоро дидан метавонем, ки дар оғози 

заминаҳои адабӣ ва лингвистии сабки хуросонӣ истифода шуда, то ба имрӯз 

идома кардаанд.

Истифода аз мақолу зарбулмасал ва таъбирҳои тарбиявии халқӣ ҳам дар 

аввали шаклгирии сабки хуросонӣ хеле кам бошад ҳам, дида мешавад. Ба мисли, 

“То мурдан аз даст надодан / Ниҳам ҷон аз кафу домоно-т надҳам” [2007, с.21], 

“Оби рӯйро рехтан ё нарехтан / Беҳ, ки оби рӯй резӣ дар канор” [2007, с.22], “Ба 

мурод нагаштани даври чарх / Бар муродат чун нагардад то қиёмат даври чарх” 

[2007, с.23], “Чун шир покиза будан / Мусаффо бошу ширинхӯй чун шир” [2007, 

с.25] ва ғайра.

Хулоса, вожаи сабк ҳамчун истилоҳ ба давраҳои адабии адабиёти тоҷик 

корбаст шуда, омили пайдоиши давраҳои он ба забону услуби нависандаву 

шоирон дар давраҳои алоҳида вобаста мебошад. Фарқияти давраҳои сабки адабӣ 

дар корбарии вожаҳо, тарзи баён ва услуби ҷумла, байту мисраъ ва худи асарҳо 

мебошад. Маҳз аз ҳамин сабаб, давраҳои таърихи адабиёти тоҷику форсро ба 

сабкҳои адабӣ ҷудо кардаанд. Аввалин давраи адабиёти тоҷику форсро давраи 

сабки хуросонӣ меноманд, ки заминаҳои аввалини пайдоиши ин сабк, ҳамон 

байте, ки ба Баҳроми Гӯри Сосонӣ нисбат медиҳанд, суруди оташкадаи Каркуй 

ва дигар байту сурудҳои халқӣ мебошанд, ки бо қолаби вожасозӣ, услуби ҷумла 
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(мисраъ, байт) аз забони форсии миёна фарқ мекард. Идомаи ин сабкро дар 

замони ҳокимияти Тоҳириёну Саффориён мушоҳида мекунем, ки шоирони тоҷик 

шакли адабӣ ва лингвистии сабки хуросониро нисбат аз пештара, ки асосан, 

тариқи шифоҳӣ идома мекард, такмил намудаанд. Ниҳоят дар замони ҳукумати 

Сомониён, забону адабиёти тоҷик ба қуллаи баланди худ расид. Дар як ҷумла, ба 

истинод аз муҳаққиқ П. Ҷамшедов: “Адабиёти ҷадиди хаттӣ ба пайкоргоҳи назм 

омад, ки бо эҷодиёти шифоҳии мардум иртиботи қавӣ дошт ва дар ниҳоди он 

тамаддуни шеърӣ ва забони форсӣ-тоҷикӣ ба расми одат медаромад” [Ҷамшедов 

1999, с. 149]. Забони порсии дарӣ ё тоҷикӣ шакли адабӣ гирифт, шоирон ақидаву 

афкори тарбиявӣ ва ғояҳои ватандӯстиву илмхоҳиро бо услуби бадеӣ ифода 

мекарданд, ки ин ба давраи рушди сабки хуросонӣ рост меомад.
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БОБИ II. ВИЖАГИҲОИ САВТӢ (ФОНЕТИКӢ)-И АШЪОРИ 

НАМОЯНДАГОНИ САБКИ ХУРОСОНӢ

2. 1. Танаввуи фонемаҳо дар вожаҳо

Талаффузи гуногунии калимаҳо, бинобар шаҳодати осори хаттие, ки аз 

осори сабки хуросонӣ, аз қабили осори шуаро, китобҳои таърихӣ ва тарҷимаҳо 

то ба мо расидаанд, маълум мешавад, ки бо тарзе навишта мешуданд, ки аз 

имлои имрӯза фарқ мекунанд ва ин фарқият, дар фонемаҳои таркиби вожаҳо 

мебошад. Тафовути назаррас дар осори шифоҳӣ ва осори нахустин шоирони 

порсигӯй мавҷуд буда, дар асри Сомониён ҳам идома кардааст. Пас, маълум 

мешавад, ки дар асри мазкур ҳоло масъалаи имло ва меъёри дақиқ дар китобат 

набудааст. Агар меъёре буда бошад ҳам, таъсири шеваҳо ва хусусияти забонҳои 

қадима будааст, ки баъзе вожаҳо ба ду гуна навишта шудаанд.

Дар ин фасл чанд вожаеро аз осори сабки хуросонӣ таҳлил мекунем, ки 

онҳо ба ду гуна корбаст шудаанд ё дар асрҳои баъдина ва имрӯз варианти 

дуюмро пайдо кардаанд: зуфон / забон, ваш / фаш, хурӯс / хурӯз, вожгуна / 

божгуна / бошгуна, ботингон / бодинҷон, дурахшанда / дурафшанда, нилуфар / 

нилупал, Гуштосп / Виштосп / Шитосп, финҷон / пингон, чашм / чишм, ҳизор / 

ҳазор, хузоӣ / худоӣ, душхвор / душвор, гуреғ / гурез, ситеҳандагӣ / стезандагӣ, 

бистохӣ / устохӣ / густохӣ, истез / стеза, лачом / лагом / лигом / лаҷом, биомурғ 

/ биомӯз, яксун / яксон, базидан / вазидан, ва ғайраҳо, ки дар ҳарду ҳолат дар 

осори мазкур дидан метавонем:

Базидан / вазидан:

Чу заҳр аз чашидан, чу чанг аз шунидан,

Чу бод аз базидан, чу алмоси гозӣ. [2007, с. 91]

Вожгуна / божгуна / бошгуна:

Эй кори ту зи кори замона намунатар,

Ӯ божгунаву ту аз ӯ божгунатар. [2007, с. 49]

Худи ҳамин байт дар дигар нусха, ин тавр оварда шудааст:

Эй кори ту зи кори замона намунатар:
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Ӯ бошгунаю ту аз ӯ бошгунатар. [1958, с. 40]

Калимаи мазкур аз зумраи вожаҳои серистеъмоли сабки хуросонӣ 

мебошад, ки дар шаклҳои вожгуна / божгуна / бошгуна / вожуна ҳам дучор 

мешавем. Ин маъноро забоншинос Қ. Мухторӣ дарёфт намуда, чунин гуфтааст: 

“Дар осори устод Рӯдакӣ ва ҳамасронаш вариантҳои гуногун доштани он [яъне 

вожаи воруна -Х. М.] гувоҳӣ аз серистеъмол буданаш аст” [Мухторӣ 2006, с. 15].

Бинобар шаҳодати “Луғати фурс”, бошгуна варианти овозии вожуна ва 

воруна буда, ҳамзамон дар луғатҳо [Луғати фурс 2015, с. 383; Ғиёс 1988, ҷ. 2, с 

365; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 238-242; Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 145-147; 2014, ҷ. 3, с. 167- 

168;] ҳамаи гунаҳои ин вожа бо вариантҳои фонетикиаш оварда шуда, ба маънои 

сарнагун, чаппа, сарозер; сарнагун кардашуда, чаппа кардашуда ва маҷозан, 

мухолиф, баръакси муроди инсон, шум, бад, хароб ташреҳ шудааст. Забоншинос 

Қ. Мухторӣ, [2006, с.16] дар баррасии маънои луғавии бошгуна / воруна ба панҷ 

луғати боэътимод муроҷиат кардани худро нишон дода, аммо, маҳз дар байти 

болоӣ ба маънои дар луғатҳо нишондодаи бошгуна эрод гирифта, онро ҳамчун 

бесарусомон, нопойдарҳам, бетартиб маънидод кардааст. Аммо, худи ин 

калимаҳо дар навбати аввал муродифи матнии маънои дар луғоти зикршуда 

мебошанд. Яъне: Бесарусомон бо сарозеру сарнагун; нопойдарҳам бо харобу 

бад; бетартиб бо бад муродифи матнӣ мешавад.

Вожаи ситеза дар осори мавриди назар бештар ба гунаи истез ва 

ситеҳидан омадааст. Маънои ин вожа дар фарҳангҳо чунин ташреҳ шудааст: 

“ҷанг, ҷидол; хусумат, адоват, душманӣ; носозгорӣ, мухолифат; хашм, ғазаб; 

ҷангу хусумат ва хархаша кардан; носозгорӣ ва якравӣ кардан” [ФЗТ 1969, ҷ. 2, 

с. 248-249]. Инак чанд намуна:

Истез ба маънои тез кардан, сари ҷаҳл овардан, хашмгин кардан:

Бар оғолиданаш истез кардан,

Ба кина чун палангаш тез кардан. [2013, с. 64: 2007, с.133] 

Ситеҳандагӣ ба маънои хусумат ва хархаша кардан, носозгорӣ ва якравӣ:

Чи чора-ст бо ӯ ба ҷуз хомӯшӣ, 

Ситеҳандагӣ бошад аз беҳушӣ. [2013, с. 74]
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Ситеҳидан ба маънои хашмгин шудан:

Ба он кас, ки ҷонаш зи дониш тиҳист,

Ситеҳиданат мояи аблаҳист. [2007, с. 76]

Бояд тазаккур дод, ки ҳарчанд калимаи ситеҳанда як маъно дорад, аммо 

дар шеър тобишҳои маъноӣ пайдо мекунад, ки ҳар яке аз он маъноҳо дар 

мавриди хос истифода шуда, яке маънои дигареро ифода карда наметавонад. 

Масалан, дар байти Абӯшакури Балхӣ ба маънои хусумату хархаша омада 

бошад, дар байти Шокири Бухороӣ хашмгин шуданро ифода кардааст. Пас, ин 

хусусияти семантикии вожа мебошад, ки дар матн чунин тобишҳои маъноӣ 

мегирад.

Лагом вожаи аслии тоҷикӣ буда, дар осори портиву адабиёти паҳлавӣ дида 

мешавад. Сипас, ба забони арабӣ гузашта ва ё зери таъсири ҳамин забон 

ҳамсадои г ба ҷ иваз шудааст. Аммо дар ашъори намояндагони сабки хуросонӣ, 

ҳамоно ба гунаи лагом корбаст шудааст:

Ки доно ба ҳар кор бошад тамом,

Ба доно супорад замона лагом. [2013, с. 83]

Гуреғ / гурез дар луғатҳо ба маънои гурехтан, фирор кардан ва маҷозан, 

чора илоҷ [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 295-296] омадааст. Дар байти зерин ба маънои 

маҷозӣ, яъне имкони пинҳон шудан ва ҳеҷ чораву илоҷи дигар набудан 

омадааст:

Гарчи гардан ба бандагӣ наниҳӣ,

Нест аз бандагиш ҷои гуреғ. [2007, с. 379]

Зуфон / забон, ки маънои узви маъруф ва рӯзмарраи қавлӣ [Ғиёс 1987, ҷ. 1, 

с. 388-394]. Яъне олоти нутқ ва гоҳе ба маънои илм ҳам корбаст кунанд, ба 

мисли илми забон...:

Гар бар тани ман зуфон шавад ҳар мӯе,

Як шукри ту аз ҳазор натвонам кард. [2007, с. 449]

Ҳамзамон ба гунаи забон ҳам корбаст шудааст:

Забони тез бо он пурсиши гарм,

Дили озодмардонро кунад нарм.
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Забони чарб бо гуфтори ширин,

Дили озодмардонро кунад нарм. [2007, с. 224]

Яксун / яксон дар луғат ба маънои якхел, як тарз, бефарқ, мусовӣ; ба як 

тартиб, аз ғайри имтиёзу фарқ; ба як ҳолат; ҳамеша, доим, ҳамсаф ва маҷозан 

монанд [ФЗТ 1969, ҷ, 2, с. 632] омадааст. Дар байти зерин ба маънои ҳамеша 

зебо будан ва фарқ надоштани ороиши сунъӣ ва пӯшиши либосҳои зебо 

омадааст:

Туӣ ороста беороиш

Чи ба карбосу чи ба каз яксун. [2007, с. 364]

Мавҷудияти воҳидҳои забон ва бунёду асоси онро овозҳо ташкил 

медиҳанд. Дар табиат овозҳо хеле зиёданд, ки мо ин ҷо танҳо овозҳои забонии 

инсонро дар назар дорем. Илмеро, ки доир ба таҳқиқи фонемаҳо машғул аст 

фонетика ё савтиёт меноманд. Ба дигар маъно, фонетика - илм дар бораи 

сохтмони овозии забон аст. Муҳаққиқон дар бораи ин илм баҳсҳои зиёде карда, 

бисёр паҳлуҳои онро вобаста ба матни бадеӣ таҳқиқ кардаанд.

Агар ба таърихи омӯзиши хусусиятҳои савтии забони тоҷикӣ назар кунем, 

маълум мешавад, ки ин илм “дар марҳилаҳои аввали инкишофи таърихи забони 

адабии тоҷикӣ ба хотири ба низом даровардани талаботи илми арӯз ба вуҷуд 

омада буд ва дар ҳамин замина баъзе хусусиятҳои савтии забон чун садоноку 

ҳамсадо, дарозию кӯтоҳии садонокҳо, ҳиҷо бо хусусиятҳояш, мутаносибии 

ҳиҷоҳо дар байтҳо, лаҳн ва ғайра дар низоми илми арӯз мавқеи махсус пайдо 

кардаанд” [Саломов 2007, с. 47].

2. 2. Фонемаҳо дар занҷири гуфтор

Сарфакорӣ ва осонбаёнӣ - ду қонуни асосии фонетикии нутқи инсон 

мебошад. Нутқи инсонро муҳаққиқон ба “ҳалқаҳои занҷир” монанд кардаанд, ки 

бо ҳам муттасил ва пайваста буда, истеъмоли онҳоро меъёр ва талаботи забон 

муайян мекунад. Бино бар ақидаи муҳаққиқин, хусусиятҳои занҷири гуфтор 

иборатанд аз монандшавӣ, тахфиф, афзоиш, коҳиш, ҷойивазкунӣ, бадалшавӣ ва 

монанди ҳаминҳо.
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2. 2. 1. Ҳодисаи монандшавӣ дар занҷири гуфтор

Ҳодисаи аз ягон ҷиҳат ё комилан ба ҳамдигар монанд шудани овозҳои 

нутқро монандшавии фонемаҳо мегӯянд, ки дар ҷараёни нутқ дар натиҷаи 

мутобиқати фонемаҳои ҳамнишин рӯй медиҳад. Мувофиқи нишондоди Т. 

Хаскашев монандшавӣ ду навъ: комил ва ноқис мешавад. Монандшавии ноқис 

ҳарчанд хоси нутқи шифоҳист, аммо дар нутқи хаттӣ ҳам дида мешавад. Ва ин 

ҳодиса бештар дар байни ҳамсадоҳои (нб), ки дар ҳамнишинӣ омадаанд, сурат 

мегирад. Хусусияту фарқияти дигари монандшавии ноқис аз комил дар ин аст, 

ки дар монандшавии ноқис овозҳои таркиби калимаҳо танҳо аз як ҷиҳат, 

масалан, аз рӯи кори узви овозсоз бо ҳам монанд мешаванд: шанбе\шамбе, 

занбӯр\замбӯр, занбар\\замбар, чанбар\\чамбар.

Дар осори шоирони сабки хуросонӣ, хусусан, ҳамасрони устод Рӯдакӣ, ин 

навъи монандшавӣ, танҳо дар нутқи шифоҳӣ маъмул будааст, ки вожаҳои 

фавқуззикр дар шакли аслӣ омадаанд:

Кунун кандаву сӯхта хонаҳояш,

Ҳама боз бурда ба тобуту занбар. [2007, с. 342].

Дар монандшавии комил овозҳо бо ҳамдигар комилан монанд мешаванд ва 

ин ҳодиса дар нутқи хаттӣ маъмул аст. Дар ин ҳодиса ҳам, ҳамоно, аломат ва 

кори узвҳои овозсоз асосӣ буда, ҳангоми дар ҳамнишинӣ омадани ду ҳамсадо 

яке ба дигаре комилан монанд мешавад, ки вожаҳои бадтарИбаттар, садтоИсатто 

намуна шуда метавонанд.

Вожаи бадтар, ки баттар ва батар гӯем, чунонки забоншиносон зикр 

кардаанд аз устод Рӯдакӣ сар карда, дар забони шеър дар шакли батар истифода 

мешудааст [Саломов 2017, с. 70]

Зи Оҳармани бадкуниш бад батар,

Ба ҷанг-андарун буд силоҳаш табар. [2007, с. 268].

Вожаи бадтар, ки аз нигоҳи морфологӣ сифати дараҷаи қиёсист, дар 

осори манзуми сабки хуросонӣ, бештар дар шакли батар зикр шуда, ҳамзамон 

сифати дараҷаи олӣ маҳсуб шуда, ғайр аз вижагии савтию арӯзиаш боз вазифаи 
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морфологӣ ва услубии хешро хуб адо карда, аз таркиби он ҳамсадои “д” куллан 

бардошта шудааст, чунонки дар ин порчашеъри тарбиявии Абушакури Балхӣ:

Батар душмане мардро хӯйи бад, 

К-аз ӯ ҷон ба ранҷ ояду колбад.

Батар мард он, к-ӯ ба хӯйи занон,

Барояд, пас он гаҳ бимонад чунон.

Хирадманд гӯяд, ки зан он батар,

Ки ӯ мардхӯ бошаду мардфар... [2007, с. 160].

Ҳамин тавр, дар забони тоҷикӣ дар натиҷаи ба муҳити истеъмол мувофиқ 

шудани овозҳо ду ҳодисаи маъмули фонетикӣ: а) тахфиф ва б) монандшавӣ ба 

амал меояд.

2. 2. 2. Ҳодисаи савтии тахфиф дар осори намояндагони сабки хуросонӣ

Ҳодисаи овозие, ки хоси садонокҳои ноустувори а, и, у буда, ҳангоми дар 

безадагӣ талаффуз кардан, устуворию мавқеи худро аз даст медиҳанд, тахфиф 

меноманд [Хаскашев 1989, с. 104; Саломов 20017, с. 69]. Ва ин ҳодиса бештар 

дар забони шеър мушоҳида мешавад, ки сабабаш, пеш аз ҳама, талаботи вазну 

қофия ва арӯз аст.

Дар ашъори бозмондаи шоирони сабки хуросонӣ вожаҳои зиёдеро дучор 

мешавем, ки бо тақозои қоидоти шеър садоноки таркибашон тахфиф шуда 

бошад. Масалан, калимаҳои харош (харш), накунад (накнад), мафурӯш 

(мафрӯш), нимашаб (нимшаб).

Дар байти зер мушоҳида мекунем, ки феъли харош дар шакли фармон 

омада, дар байни ҳамсадоҳои х ва р садоноки а тахфиф шудааст:

Хештан пок дору бепархош,

Рав, ба оғолиш андарун махрош. [2007, с. 344].

Барои тақвияти фикр чанд намуна меорем:

-тахфифи садоноки а дар байни ҳамсадоҳои м ва ш:

Баногоҳ аз дашт дар нимшаб,

Баромад зи ҳар сӯй бонги чалаб. [2007, с. 338]
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- тахфифи садоноки а дар байни ҳамсадоҳои р ва м:

Нарм-нармак зи барм берун шуд,

Меҳраш аз он чи буд, афзун шуд. [2007, с. 42]

- тахфифи садоноки а дар байни ҳамсадоҳои т ва ш:

Ҳаме дӯхтшон синаҳо бозпушт,

Чунин то басе саркашонро бикушт. [2007, с. 302]

- тахфифи садоноки и дар байни ҳамсадоҳои н ва ҳ:

Куҷо чу бар каф бинҳӣ, зи бими сустии хеш,

Нигоҳ кард наёрад зи осмон анқош. [2007, с. 428]

- тахфифи садоноки у дар байни ҳамсадоҳои к ва н:

Суманбар гашт маъшуқам, ҳама ғам з-ин қибал дорам, 

Ки ҳаргиз суд накнад кас ба маъшуқи суманбар-бар.

[2010, с. 26]4

4 Робиаи Балхӣ  Дарёи каронанопадид [маҷмӯаи ашъори боқимондаи Робиаи Балхӣ] [Таҳиягарон ва 
муҳаррирони масъул: Анзурати Маликзод, Шамсиддин Муҳаммадиев]. - Душанбе: ТҶБ “Истиқбол”, 2010.
-80 с. Минбаъд солу сафҳа нишон дода мешавад.

- тахфифи у дар байни ҳамсадоҳои ш ва н дар вожаи шунид(ан):
Эй шора, ниҳода бар ситора,

Ки-шнид ситора зери шора. [2007, с. 444]

Ҳарчанд тахфиф дар садоноки байни ду ҳамсадо рух диҳад, аммо дар назм 

гоҳе чунон ҳолати тахфифро мушоҳида карда метавон, ки хилофи қоидаҳои 

маъмулии тахфиф бошад. Масалан, дар ин байт, ки садоноки а пас аз фонемаи и 

ва пеш аз ҳамсадои н тахфиф шудааст:

Агар надонӣ, биндеш то чӣ гуна бувад,

Ки сабзахӯрда бифожад баҳоргаҳ уштур. [2007, с. 421]

Тахфифи садоноки и дар байни садоноки ҳамнавъи худ ва ҳамсадои с:

Баромад басе рӯзгорон бар ӯй,

Ки хусрав сӯи Систон кард рӯй. [2007, с. 320]

Маълум аст, ки дар назм гоҳе калимаҳоро дар шакли ихтисору коҳиш ё 

ивазкунӣ меоранд, масалан, пешоянди аз-ро дар шакли зи меоранд ва ин боиси 
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пайдоиши гунаи як пешоянд мешавад. Ҷолиб ин аст, ки аз ин ҳам гузашта, гоҳе 

чи садоноки а ва ё и дар ин пешоянд тахфиф шудааст:

Дирафшони бисёр афрошта,

Сари найзаҳо з-абр бигзошта. [2007, с. 270]

Ҳарчанд ки дар назм пешоянди аз (зи) ба ҳодисаи тахфиф дучор шавад 

ҳам, аммо вазифаи услубии худро хуб нигоҳ доштааст:

Шунидастам, ки гар некӣ ба Ҷайҳун,

Бияндозӣ, биёяд з-ӯ ба берун. [2007, с. 223]

Ва ё дар ин байт:

Зи шоҳи комрон бедод н-ояд,

Вагар бедодӣ ояд, з-ӯ нашояд.

Ин гуна мисолҳо аз ашъори намояндагони сабки хуросонӣ бисёр овардан 

мумкин аст, ки ба ҳодисаи тахфиф намуна шуда тавонанд.

2. 2. 3. Ҳодисаи коҳиш дар шеъри шоирони сабки хуросонӣ

Барои осон талаффуз намудани таркибу калимаҳои душворталаффуз, ки 

яке аз ҳамсадоҳои таркибашон талаффуз (ва навишта) намешавад, коҳиши 

ҳамсадоҳо меноманд. Ҳодисаи коҳиши фонемаҳоро ҳам дар нутқи шифоҳӣ ва 

ҳам дар забони адабию забони назм мушоҳида кардан мумкин аст.

Ба андешаи Т. Хаскашев, дар коҳиши таърихӣ як воҳиди овозӣ бо мурури 

замон ва вобаста ба қонунҳои инкишофи сохти овозии забон аз занҷири овозӣ 

меафтад. Масалан, коҳиши таърихӣ сабаб шудааст, ки дар калимаҳои зерин, ки 

таърихан ба шакли номак, бандак ва зардак талаффуз мешудаанд, ҳамсадои 

охири онҳо коҳиш ёбад ва онҳо имрӯз дар шакли нома, банда, зарда талаффуз 

шаванд ва ин тарзи талаффуз хилофи меъёри забони адабӣ нест.

Коҳиши муосири фонемаҳо тобеи қонунҳои ҳамнишинӣ ва талаффузи 

забони муосир аст. Масалан, дар талаффузи гуфтугӯии шакли феълии меравам 

аз асоси феълии рав ду фонема-а ва в коҳиш ёфтааст ва ин шакли феълӣ дар се 

шахси танҳо ва ҷамъ ба таври зер талаффуз мешавад:

ме-р-ам, ме-р-ем,
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ме-р-ӣ, ме-р-ед,

ме-р-а-нд ме-р-ад.

Тавре ки дида мешавад, дар натиҷаи коҳиши фонемаҳо аз асоси феълӣ 

танҳо ҳамсадои р боқӣ мондааст [ниг. ба Хаскашев 1989, с. 106].

Мувофиқи нишондоди муҳаққиқон, ҳодисаи коҳиш хоси ҳамсадоҳои 

махраҷдор буда, дар мобайн ва охири вожаҳо, ки ҳамсадоҳо дар ҳамнишинӣ 

омадаанд, рух медиҳад ё яке аз ҳамсадоҳо меафтад, чунонки ҳамсадои ҳ дар 

вожаи чордаҳи ин байт коҳиш ёфтааст.

Сиёҳчашмо, моҳо, ман ин надонистам,

Ки моҳи чордаро ғамза зи ғизол бувад. [2007, с. 179]

Ҳодисаи коҳишро дар осори манзуми сабки хуросонӣ, хусусан, ашъори 

ҳамасрони Рӯдакӣ дар вожаҳое мебинем, ки онҳо асосан дар қолаби таркибӣ ё 

ҷонишинӣ омадаанд. Масалан, дар байти зерин вожаи ту(ро), ки аз нигоҳи 

морфологӣ ҷонишини шахси дуюми танҳо буда, дар ҷумла ба вазифаи 

пуркунанда меояд, дар қолаби ки-т омадааст. Яъне аз ҷонишин фақат як ҳарфи т 

боқӣ мондааст:

Он, ки-т кулӯхрӯй лақаб кард, хуб кард,

Зеро лақаб гарон набувад бар дили фағок. [2007, с. 430]

Ҳарчанд ҷонишин, пайвандак ва пешоянду пасояндҳои забони тоҷикӣ дар 

назм ба тарзи ихтисорӣ ё коҳиш оварда шуда бошанд ҳам, вазифаи услубияшон 

ҳеҷ халале напазируфта, баръакс дар хушоҳангию равонии шеър хуб мусоидат 

кардаанд. Чунонки таркиби то туро дар шакли то-т овардани Мунҷики Тирмизӣ 

далели фикри мост:

Ман зи ҳиҷои ту бозгашт нахоҳам,

То-т фалак ҷону хоста накунад луғ. [2007, с. 429]

Ва ё дар ин байти Шаҳиди Балхӣ:

Дар кӯи ту абеша ҳамекардам, эй нигор,

Дуздида то магар-т бибинам ба бом бар. [2007, с. 48]

Чунонки дидем, дар ин ду байт, на фақат садоноки ҷонишини ту, балки 

пасоянди -ро ҳам ба тамом ҳазф шудааст.
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Шояд ҷонишини шахси дуюми танҳо - ту аз ҷумлаи ҳамон вожаҳое бошад, 

ки дар забони шеъри шоирони ҳама давру замон нисбат ба дигар калимаҳо 

бештар дар шакли кӯтоҳ ва ё ихтисорӣ, ки дар истилоҳи забоншиносӣ коҳиш 

гӯянд, фаровон истифода шудааст.

Дар шеъри намояндагони сабки хуросонӣ коҳишёбии вожаҳоеро низ дида 

метавонем, ки он тарзи навишт ва ё ифода имрӯзҳо қариб аз истеъмол 

баромадааст, масалан, пайвандаки замонии то вақте ки якҷоя бо ҷониши сеюми 

танҳо-ӯ(ро) дар ин байт:

Ҷавон то-ш пирӣ наёяд ба рӯй,

Ҷавонӣ биомурғ наздики ӯй. [2007, с. 172]

Бо корбаст намудани ҳодисаи коҳиш шоирон гунаи қадимию синонимии 

вожаҳоро ба ёдгор гузоштаанд, ки дар ин бора баъдтар таваққуф намуда, ҳоло як 

намуна меорем. Вожа (пайвандак)-и ҳарчандро дар шакли арчанд / арчи ва 

агарро ба гунаи ар / гар корбаст намудаанд, ки ин ҷо низ ҳодисаи коҳиш сурат 

гирифтааст:

Ки мар дӯстро ҷовидон панди дӯст,

Беҳ аз гавҳар, арчанд гавҳар накӯст. [2007, с. 154]

Дурахш ар нахандад ба гоҳи баҳор,

Ҳамоно нагиряд чунин абр зор. [2007, с. 166]

Ҷолиб ин аст, ки бино ба андешаи муҳаққиқин, ҳодисаи коҳиш асосан дар 

мобайну охири калимаҳо сурат мегирад, аммо дар абёти болоӣ дар аввали вожа 

амалӣ шудааст. Пас, маълум мешавад, ки дар забони назм, пеш аз ҳама талаботи 

вазну қофия риоят мешавад ва ҳодисаи коҳиш низ дар вожаи дилхоҳ амалӣ 

шуданаш мумкин будааст. Яъне дар осори манзум ҷойи коҳишёбӣ озод аст. 

Монандию фарқияти ҳодисоти тахфифу коҳиш аз якдигар дар ин аст, ки тахфиф 

асосан хоси садонокҳо ва коҳиш махсусияти ҳамсадоҳо аст ва ҳар ду ҳолат ҳам 

хусусияти ихтисоршавӣ ё афтидани ҳарф (садонок-тахфиф, ҳамсадо-коҳиш- 

Х.М.)-ро ифода мекунанд. Дар ҳодисаи коҳишёбӣ садонокҳо ҳам коҳиш меёбанд, 

ки намунааш ҳамон вожаҳои дар шакли таркибии зикршуда мебошад.
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2. 2. 4. Вижагиҳои савтӣ ва услубии ҳодисаи афзоиш

Дар сабки ин давра бештар истифода намудани “овози миёнҷии ҳамза” 

[Зиё Қосимӣ 2014, с. 45], ки мутобиқи алифбои имрӯза ҳарфи й мегӯем, бисёр 

корбаст шудааст. Яъне дар вожаҳое, ки ҳиҷои охир бо садонокҳои о ва ӯ анҷом 

мепазирад, овози й, ки таърихан дар таркиби калимаҳо вуҷуд дошт, гоҳе 

барқарор ва гоҳе ҳазф мешавад, ки дар илми забоншиносии имрӯза мансуб ба 

ҳодисаҳои фонетикии афзоиш ва коҳиш мебошад.

Ба коре, ки тадбир бояд дар ӯй,

Нашояд газоф андар ӯ кард рӯй. [2013, с. 77]

Оид ба ҳодисаи афзоиши овози миёнҷии й аз осори Абӯшакури Балхӣ, ки 

яке аз шоирони барҷастаи адабиёти аҳди Сомониён буда, барои покизабаёнии 

забони тоҷикӣ хизмати босазое кардааст, чанд намуна меорем. Дар осори ин 

шоир вожаҳои ӯй, сояй, ҳумой, Худой, орзӯй, гулӯйро бо илова намудани 

ҳамсадои й корбаст шуда, ҳам меъёри арӯзӣ ва ҳам меъёри забониро устодона 

адо намудааст:

Бадандеш душман бувад велҷӯй,

Ки то чун ситонад аз ӯ чизи ӯй.

Ҷавон то-ш пирӣ наёяд ба рӯй,

Ҷавонӣ биомурғ наздики ӯй.

Зи дидор хезад ҳазор орзӯй,

Зи чашм аст, гӯянд ражди гулӯй. [2013, с. 87-88]

Яке аз вижагиҳои асосии овози миёнҷии й ин аст, ки дар баъзе маврид 

афзуда шавад, дар дигар ҳолат аз таркиби ҳамон вожае, ки таърихан ҳамсадои й- 

ро дошт, коҳиш ёфтааст. Ин ҳодисаро дар осори боқимондаи аксар шоирони 

ҳамасри Рӯдакӣ дида метавонем. Ин шоирон овози миёнҷии й-ро на фақат барои 

халосӣ аз душворталаффузӣ, балки барои зебобаёнию як навъ хушоҳангӣ 

истифода бурдаанд. Масалан, дар байти поён, ки вожаи сӯй (тараф, самт, ҷониб- 

Х.М) дар ду ҳолат омада, аз гунаи феъли фармоиши биё / ой танҳо як садонок 

корбаст шудааст:

Нарм-нармак чу арӯсе, ки ғаранд омада буд,
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Боз он сӯй барандаш, ки аз он сӯ боз о. [2007, с. 195]

Ба фикри мо, шояд ҳамсадои й аз зумраи фонемаҳое бошад, ки дар осори 

манзуми сабки хуросонӣ нисбат ба дигар овозҳо бисёртар барои ҳодисаи афзоиш 

корбаст шудааст. Дар мисраи аввали байти поёнӣ фонемаи й бар ҷонишини 

шахси сеюми танҳо (ӯ) афзуда шудааст, ки ба вожаи рӯйи мисраи сонӣ ҳамовоз 

шудааст:

Чунон к-ин табъ гардад бод боз ӯй,

Ҳамегардад, суи иллат ниҳад рӯй. [2007, с. 226]

Чунонки мебинем, дар ин маврид ҳамсадои й ба калимаҳо танҳо ба хотири 

вазну қофия илова карда шудааст, ки инро дар забони наср қариб мушоҳида 

намекунем.

Дар назм ҳодисаи афзоишро шоирон дар баробари риояти талаботи савтию 

сабкӣ ва ҳам ба хотири талаботи тобишҳои услубӣ корбаст намудаанд. Чунонки 

дар байти поёнӣ афзоиши ҳамсадои й ба хотири вазни шеър ва ҳам услубан ба 

вазифаи пасоянди -ро омадааст:

Зи гӯянда бипзир беҳ дини ӯй,

Биёмӯз аз ӯ роҳу оини ӯй. [2007, с. 249]

Дар байти зер ба хотири ҳамвазнӣ афзуда шудааст:

Пиёда бирафтанд то пеши ӯй,

Бад-он остона ниҳоданд рӯй. [2007, с. 260]

Дигар афзоиши таърихии ҳарфи в (вови атф ё вови маъдула) мебошад, ки 

“дар сабки хуросонӣ о талаффуз мешудааст. Дар форсии бостон ҳарфи рабти атф 

и!а, дар форсии миёна (паҳлавии сосонӣ) ий буда, дар аввалҳои забони порсии 

дарӣ, яъне аввалҳои давраи сабки хуросонӣ о талаффуз мешудааст” [Зиё Қосимӣ 

2014, с. 85]. Мувофиқи имлои имрӯзаи забони тоҷикӣ, вови афзудамешударо дар 

дохили қавсайн менависем. Яъне ин вов таърихан дар таркиби вожаҳо мавҷуд 

буда, дар имлои имрӯзаи забони тоҷикӣ қариб аз истеъмол баромадааст. Аз 

осори мазкур вожаҳое, ки бо афзоиши вови атф дида шуд, аз қабили инҳоянд: 

солх(в)ард, х(в)ост, х(в)ар, х(в)об, х(в)оҷа, Х(в)оразм,

Сард аст рӯзгору дил аз меҳр сард не,
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Май солхӯрда бояд, мо солх(в)ард не. [2007, с. 86]

Рафт дар тангӣ ба дарё обх(в)ост,

Роҳи дур, аз назди мардум дурдаст. [2007, с. 103]

Сияҳкосаву дуну пурх(в)ар бувад,

Шутурвор доим ба нишх(в)ар бувад. [2007, с. 104]

Афзоиши ин вов, дар алифбои имрӯзаи форсӣ низ идома дорад. Масалан, 

х(в)ондан, Х(в)оразм...

Дигар аз ҳодисаҳои афзоиши фонемаҳо дар осори сабки хуросонӣ ин аст, 

ки агар пеш аз ҷонишини шахси сеюми танҳо - ӯ ва ҷонишинҳои ишоратии он, 
ин пешоянди ба ояд, байни пешоянд ва ҷонишин фонемаи -д- афзуда мешудааст. 

Намунаашро дар ҷадвал метавон чунин нишон дод:
[ҷадвали 3.]

тоҷикӣ Форсӣ овонавишт Тоҷикӣ

ба ӯ =^1+ <□ Веди бад-ӯ

ба он о'+ =о'+^ Ведоп бад-он

ба ин 0^=0?+^ ВеШп бад-ин

Инак, чанд намуна:

Он талху бад-ӯ умри талх ширин,

Он зарду бад-ӯ рӯи зард ҳамро. [2007, с. 413]

Агар хоҳӣ, ки хубонро ба рӯи худ ба ҳаҷр орӣ,

Яке рухсори хубатро бад-он хубон баробар бар. [2010, с. 26]

Бад-ин сон ҳамерафт бо тез хашм,

Пур аз хун шуда дил, пур аз об чашм. [2007, 268]

Дар луғатҳои тафсирӣ ва андешаи забоншиносони пешин ҳодисаи 

афзоиши д-ро на аз худи он, балки аз алифи пешоянди ба / бо / бе ва талаби 

алифи ҷонишинҳо медонанд. Чунонки, Ҷалолуддин Ҳусайни Инҷу дар 

“Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” гуфтааст: “Дар баёни табдили ҳар як аз ҳуруфи 

бистучаҳоргона ба ҳарфи дигар: дар баъзе аз луғот ба ҷиҳати суҳулат ва осонии 

муншиён ва шуаро чунин ки табдили “алиф” ба ду ҳарф, яке ба “дол” монанди бо 
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ин - бад-ин, бо он - бад-он...” [Хоҷаев 2007, с. 170]. Ҳамин маъноро 

Муҳаммадҳусайни Бурҳон ҳам дар муққаддимаи “Бурҳони Қотеъ” зикр кардааст. 

[ниг. Бурҳони Қотеъ 1993, с. 24].

Ғозиуддин Бодшоҳи Ғозӣ, дар фарҳанги “Ҳафт қулзум” чунин овардааст: 

“Заврақи сиву якум. Дар баёни “алиф”-е, ки бадал аз “дол” гардад. Аз лафзи бад- 

ӯ ва бад-ин, ки дар асл ба ӯ ва ба ин бувад, Ҷомӣ гӯяд, байт:

Бад-ӯ гуфт, эй азиз, ин доварӣ чанд,

Гуноҳе на бад-ин хорем мапсанд” [Хоҷаев 2017, с. 261]

Мувофиқи нишондоди ин луғатнигорон, то ҳадде афзоиши фонемаи д дар 

мавридҳои зикршуда, бо алифи ҷонишинҳо вобаста аст, ки яке аз вижагиҳои 

хатти форсӣ мебошад. Пас, аз нигоҳи илми забоншиносии имрӯзаи тоҷик ва 

меъёри фонетикӣ метавон чунин хулоса кард:

Аслан, дар имлои форсӣ худи ҷонишини ӯ(й) (^л'), ки дар забони тоҷикӣ 

ба ҷои вай ҳам меояд, алиф (') изофа шуда ва дар ҷонишинҳои ишоратии ину он 

( д^' ва й') ҳамин ҳолат. Вале мутобиқи имлои имрӯзаи забони тоҷикӣ аз 

ҷонишини ^' ва &' маҳз алиф коҳиш ёфта шакли ӯ(й) ва ин-ро гирифтааст. 

Алиф ва вов (д'|) танҳо дар хатти форсӣ барои ифодаи ҷонишини шахси сеюми 

танҳо (ӯ) ва ҷонишини ишоратии ин меояд. Хулоса, то ба имлои имрӯзаи забони 

тоҷикӣ омада расидани таркибҳои бад-ӯ, бад-ин, бад-он ду ҳодисаи фонетикӣ - 

аввал афзоиши д ва баъдтар тахфифи алифу вов аз ҷонишини ӯ (^') ва алиф аз 

ҷонишини ишоратии ин (й^')-ро аз сар гузаронидааст.

Ногуфта намонад, ки чунин ҳодисаи фонетикиро мо дар имлои алифбои 

форсии арабиасос ва криллӣ мушоҳида мекунем. Дар асл, пешоянди ба дар 

форсии бостон - райу ва дар форсии миёна шакли рай / Ьай-ро дошта, дар 

давраи нави забон ҳангоми бо ҷонишинҳо омадан шакли куҳани он барқарор 

мешавад.

Ба ҳодисаи афзоиши осори ин давра метавон “алифи ишбоъ” [Зиё Қосимӣ 

2014, с. 85] ё “алифи васлӣ”-ро ҳам илова кард. Афзоиши ин фонема ба 

зарурият дар назму наср дида шавад ҳам, асосан хоси назм мебошад ва сабабаш 

ин, ки бо изофаи он қолаби шеър ва оҳангро риоя мекардаанд. Доир ба 
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вижагиҳои афзудани ин овоз фикрҳои зиёде дар луғатҳо, нахустин осори 

бахшида ба илми бадеъ ва китобҳои сабкшиносиву рисолаҳои илмӣ гуфтаанд. 

Аммо, афзоиши “алиф”, ки дар осори тоҷикӣ - дар матни осори сабки хуросонӣ 

ва гоҳе ҳоло ҳам истифода мешавад, ба тамом иқтибос аз забони арабӣ донистан 

дуруст нест. Ё “алифи ишбоъ”-ро аз дигар алифҳое, ки дар назму насри сабки 

хуросонӣ итлоқ кардаанд, омехта набояд кард. Дар ин бора фикрҳои мухталиф 

вуҷуд дорад. Зиё Қосимӣ “алифи ишбоъ”-ро танҳо хоси назм ва ҷои онро охири 

калимаҳо дониста, бо маълумоти Шамс Қайси Розӣ иктифо мекунад. Аммо дар 

мисолҳои овардааш, “алифи ишбоъ” набуда, балки “алифи нидо” барои ифодаи 

бисёр омадааст:

Ба рӯзи неки касон гуфт то ту ғам нахӯрӣ,

Басо касо, ки ба рӯзи ту орзуманд аст. [Зиё Қосимӣ 2014, с. 85] 

Мисоли инро дар осори ҳамасрони Рӯдакӣ ҳам дида метавонем:

Басо касо, ки ҷавин нон ҳаменаёбад сер,

Басо касо, ки бара-сту фарахша бар хонаш. [2007, с. 139]

Зеро, алифи ишбоъ мувофиқи ахбори муқаддимаи луғатҳо, танҳо дар 

вожаҳое меояд, ки бо овози л (^-лом) охир пазируфта бошад. “...онро 

мутакаллимин аз алифи итлоқи арабон гирифтаанд. Чун арабон дар қофияи 

камол ва ҷамол ҳар гоҳ вазн иқтизое кунад ва лом дар маҳалли фатҳа бошад, 

алифе бад-он илҳоқ кунанд ва камоло ва ҷамоло гӯянд;...” [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 

27]

Ниҳоят, доир ба фонемаи “алиф” чи дар осори сабки хуросонӣ ва чи 

баъдина, бояд қоидаи вижагии ин овозро зикр кард. Ҷои ин овоз аввал, мобайн ва 

охири калимаҳо мебошад. Ва дар ҳар маврид хусусиятеро зоҳир мекунад. Алиф 

аслан ду хел мешавад - аслӣ ва васлӣ. Аслӣ он аст, ки дар худи таркибу сохти 

калима вуҷуд дорад, ки ҳазфи он нодуруст мебошад, зеро он ба маънои луғавӣ 

вобастагӣ дорад: афт, об, амон, андом, алфанҷ, одоб ва ғайра, ки алифро ҳазф 

кунем, маънои вожаҳо халал меёбад. Навъе аз вожаҳо ҳастанд, ки бо тахфифи 

алифи аслӣ маънои онҳо коста намешавад: устухон, стухон, афтон, фитон,... 
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гоҳе, алифи аслии таркиби вожа барои тартиби вазни шеър мумкин аст ба 

садоноки дигар иваз шавад.

Васлӣ он аст, ки дар калимаҳое, ки дар ҳолати холис алиф надоранд, аммо 

бинобар тақозои мавзуъ, жанр услуб, ба онҳо алифе афзуда мекунанд, ки маънои 

луғавӣ тағйир напазируфта, баръакс, оҳангнокӣ ва таъсири сухан бештар 

мешавад. Ҷои афзоиши онҳо дар калима - аввал, мобайн ва охир мебошад.

Аз ашъори намояндагони сабки хуросонӣ оид ба ҳодисаи афзоиши алиф 

дар аввали вожаҳо, метавон чунин намуна овард: бо / або, бе / абе, бар / абар, 

бедониш / абедониш, бедод / абедод:

Або, ин ҳама дини дигар ниҳод,

Раҳи бутпарастӣ зи пас барниҳод. [2007, 253]

Муқоисаҳо нишон медиҳанд, ки то ҳадде дар ин маврид шакли қадимаи 

пешоянди бо барқарор шудааст, зеро ин пешоянд дар форсии миёна дар шакли 

аЬад / арак / аЬа ҷой доштааст.

Абар дасти он Бедирафши палид,

Шавад шоҳи озодагон нопадид. [2007, с. 275]

Ин ҳодисаро на фақат ҳодисаи фонетикӣ, балки ҳодисаи сарфӣ 

(морфологӣ) ҳам донистан метавон, ки пешояндҳо, исмҳо ва феълҳо дар асри даҳ 

дар кадом шакл корбаст мешудаанд. Ин шаклҳо гунаи овоии вожаҳои имрӯза 

мебошанд. Афзудани садонок ба аввали ин вожаҳо “дар маъно дахле надорад ва 

дар ҳаракат тобеъ мешавад ва ҳарфи сари калимаро дар сулосӣ ва рубоӣ ва 

хамосӣ” [Хоҷаев 2017, с. 258]. Ин ахбори соҳиби “Ҳафт қулзум”, фикрҳои 

болоро собит мекунад. Дар байти зерин услубан вожаи дониш бо васл ё 

афзоиши алиф бо пешванди бе- омада ба хушоҳангӣ ва таъсири сухан мусоидат 

карда, аз вожаи дониш, ки аз нигоҳи морфологӣ исми маънист, исми шахс 

сохтааст:

Абедонишон бори ту кай кашанд,

Абедонишон душмани донишанд. [2013, с. 71]
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Дар мавриди пешванди абе- меафзоем, ки ин пешванд ҳанӯз дар осори 

форсии миёна (аЬс) дида мешавад ва аз ҷумлаи пешвандҳои аслии забони тоҷикӣ 

ҳисоб мешавад.

Алифҳое, ки дар мобайн ва охири калима илҳоқ мешаванд, вобаста ба матн 

ва услуби сухан тобиши маъноӣ пайдо карда, бештар ҳолати эҳсосӣ, умед ва 

дуоро ифода мекунанд.

Якум, алифе, ки пеш аз ҳарфи охири вожа афзуда мешавад ва маънои дуои 

неку бад мекунад. Дар осори сабки хуросонӣ ин калимаҳо ба маънои дуо дида 

шуд: бимонод / бимонад, кунод / кунад, бимирод / бимирад, ...

Забоншинос М. Қосимова ин ҳодисаро ба сиғаи дуоии феъл вобаста 

дониста, чунин афзудааст: “Ин сиға ба воситаи илова кардани морфемаи од (оз) 

ба асоси замони ҳозира феъл сохта мешавад: аз феъли рафтан=рав+од(оз) 

=равод(равоз) ...

Бимонод то ҷовидон номи ӯ,

Ҳама меҳтарӣ бод фарҷоми ӯ. [2012, с. 225]

Ин навъи феълҳои сиғаи дуо дар осори назму насрии сабки хуросонӣ бисёр 

дида мешаванд:

Даъвати ман бар ту он шуд, к-Эзидат ошиқ кунод,

Бар яке сангиндиле, номеҳрубон чун хештан. [2010, с. 30]

Ҳамчунин, садоноки а (алиф)-е, ки дар пасванди вожаҳо (ситамгор / 

ситамгар, сабуксар / сабуксор), вожаҳои такрорӣ ё зарфҳо (даводав, хандоханд, 

пешопеш, дӯшодӯш, кашокаш), ки имрӯз миёнванд гӯем ва дар калимаҳои 

мураккаби типи пайваст бо истифода аз муодили он, яъне миёнванди у хеле 

бисёр корбаст менамоем (рафтуомад, омадурафт, ҷустуҷӯ, додугирифт) 

баринҳоро ном бурда метавон, ки дар забони тоҷикӣ аз асри даҳ маъмул будаанд. 

Аммо дар осори мавриди назар маҳз ба хотири “ҳусни калом бо зарурияти қофия 

даровардаанд” [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 26].

Афзоиши овози о дар охири вожаҳо, мисли ҳодисаи алифи васлӣ мебошад. 

Яъне ин садонокро бо вуҷуди дар охири вожаҳо илова намудан, маънои луғавии 
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вожа тағйир наёфта, балки барои ифодаҳои эҳсосӣ, дуо, нидо ва ҳолати ботинии 

шахсро ифода кардан илова мекунанд.

Аввал алифи нидо, ки барои ба мухотаб ё ҷамоате муроҷиат кардан аз он 

кор мефармоянд. Вижагии асосии алифи нидо аз дуо дар ин аст, ки алифи нидо 

ҳамеша бо исмҳо ояд, алифи дуо танҳо дар охири феълҳо меояд. Мисоли инро 

ҳанӯз дар осори давраи аввали омадани Ислом ба Мовароуннаҳр ва умуман 

нахустин осори халқӣ, ки заминаҳои аввалини сабки хуросонист, дида 

метавонем.

Шоҳо, Худойгоно,

Баофарин шоҳӣ. [2007, с. 13]

Дар калимаҳои шоҳ ва худойгон алиф ҳарфи нидост ва шоҳу худойгоно 

мунодо, яъне нидокардашуда мебошанд.

Бародарони мано, з-ин сипас сияҳ макунед,

Ба мадҳи хоҷаи Хатлон ба ҷашнҳо хома. [2007, с. 445]

Меҳтаро, бор Худоё, малики Бағдодо,
Садаи сию якум бар ту муборак бодо! [2007, с. 194]

Дар ин байт, ду ҳодиса ва ду шакли афзоиши алифро мебинем: дар 

вожаҳои меҳтаро, Худоё, Бағдодо, алифи нидоӣ буда, дар охири мисраи дуюми 

феъли бодо алифи дуост. Дар калимаи Худо+ё алифи зоид буда, дар боқимонда 

вожаҳо алифи васлӣ ё афзудашуда корбаст шудааст.

Дар байти зерин, нидои эътирозии шоир ифода ёфтааст:

Ҷаҳоно, ҳамоно фусунию бозӣ,

Ки бар кас напоию бо кас насозӣ. [2007, с. 334]

Шоирон дар ифодаи эҳсосот ё муроҷиату дуо, дар охири феълҳо садоноки 

о (яъне алиф)-ро афзуда, услуби равону хуберо ба кор бастаанд. Ин ҷо ҳам дуои 

нек ва ҳам дуои бад дар назар аст. Чунонки, Муҳаммад Ҳусайни Бурҳон 

гуфтааст: “Ва дувум алифест, ки ифодаи маънии дуо кунад, аам аз неку бад, 

ҳамчу байт:

Ҳеҷ кас бар ҷои ту наншинадо,
Рӯзи шодӣ душманат кам бинадо!” [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 27]
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Пас аз ин маълум мешавад, ки сиғаи дуо ё умуман феълҳое, ки ифодаи дуо 

кунанд, онҳо на ҳама вақт ба воситаи илова кардани пасванди -од(оз) бар асоси 

ҳозираи феъл сохта мешаванд, ки забоншинос М. Қосимова зикр кардааст 

[Қосимова 2003, с. 65; 2012, с. 225]. Феълҳои дуо бо афзудани фонемаи о (алиф) 

дар охири феълҳо ҳам сохта мешаванд, ки байти болоӣ исботи ин фикр аст. 

Чунонки аз ин байт маълум шуд, калима (феъл)-и наншинадо, ки ифодаи дуои 

нек аст, аз ҷиҳати сохти морфологӣ вижагиҳои хос дорад, ки метавон чунин 

ташреҳ кард:

Якум, ин феъл аз асоси замони ҳозираи шин мебошад;

Дуюм, барои ифодаи шакли инкории феъли шин, ба он ду пешванд илова 

шудааст: аввал, ба ҷои пешванди таъкидии би- (биншин) муодили он - ни-ро 

овардааст: ни+шин=нишин; сониян, барои таъкид ва таъсири сухан, шоир 

услубан дигарбора пешванди инкории на-ро бар он илова карда, садоноки 

пешванди таъкидии пеш аз асоси феълро тахфиф кардааст: на+н+шин;

Сеюм, барои изҳори эҳсосот ва дуо бар асоси феъл (шин) бандаки феълии 

-ад-ро илова кардааст: на+н+шин+ад, ки ин гунаи овоии -од(оз) мебошад;

Чаҳорум, гузашта аз инҳо, алифи дуоро меафзояд: на+н+шин+ад+о.

Аз мазмуни мисраи дуюм бармеояд, ки феъли бинадо (бо иловаи пасванди 

-ад ва пасванд ё фонемаи алиф: бин+ад+о) дар ифодаи дуои бад омадааст.

Ғайр аз ифодаи дуо, боз барои ифодаи дилсӯзӣ ва як навъ тасғиру тааҷҷуб 

ҳам аз алифи васл истифода менамуданд, ки ҳанӯз аз як байти Абӯҳафси Суғдӣ 

маълум аст:

Оҳуи кӯҳӣ дар дашт чӣ гуна давадо,
Чун надорад ёр бе ёр чӣ гуна бувадо. [2007, с. 33]

Дигар алифе, ки “дар мақоми мотам ва мусибату андӯҳ ва ҳасрат ва охири 

алфози навҳа ба кор дароранд” [Хоҷаев 2017, с. 260].

Намунаи беҳтарини чунин ифодаҳои мусибату андӯҳ, мотаму сӯгвориро 

дар “Гуштоспнома”-и Дақиқӣ ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дида метавонем. 

Чунонки, Дақиқӣ аз забони Исфандиёр дар сӯгвории Зарир гуфтааст:

Дареғо гаво, хусраво, меҳтаро!
59



Набарда саворо! Гузида гаво!

Дигар дар ифодаи нидои таҳсинӣ:

Подшоҳо, ба адлу бахшиши ту, 

Гашта девори давлатат ҷаблак.

Бигзин малико, бигзин малико, 
Пок табъи ту ба сони малако.

[2007, с. 304]

[2007, с. 431]

[2007, с. 196]

Илова бар инҳо, қисми зиёде аз вожаҳо, ки мансуби исму феъл мебошанд, 

дар осори намояндагони сабки хуросонӣ бо афзоиши садоноки а / о корбаст 

шудаанд. Услуби нигориши чунин ҷумлаҳо ё мисраъҳои байт ба равонии вазну 

қофия ва хушоҳангии назм мусоидат кардааст. Мисоли дигар оид ба амалу 

ҳаракат ва тарзи амал, ки маҳз тавассути афзудани фонемаи о (алиф) сурат 

гирифтааст:

Меҳмони ту хоҳам омадан, ҷононо,

Мутворику зи ҳосидон пинҳоно.

Холӣ кун хонаву зи пас меҳмон о,

Бо ман касро ба хона-дар маншоно. [2007, с. 448]

Дар байти зерин бо афзудани фонемаи о дар найсон, ифодаи нисбат (абри 

найсонӣ)-ро мебинем:

Абр чун ту кай аст найсонӣ,

Зарр кай борад абри найсоно. [2007, с. 370]

Ҳарчанд таъсири шеваҳоро дар осори сабки хуросонӣ муайян кардан басо 

душвор аст, аммо дар асоси муқоиса бо шеваҳои имрӯза, то ҳадде метавон баъзе 

вижагиҳои ин осорро баррасӣ намуд. Масалан, афзоиши фонемаи о (алиф) дар 

охири баъзе аз вожаҳо хусусияти халқӣ ва забони гуфтугӯӣ монанд мешавад. 

Илова ба як байти Абӯҳафси Суғдӣ, дигар намунаҳо овардан метавонем. 

Масалан, дар байти зерин, ин хусусият бештар ошкор гаштааст, ки дар ифодаи 

хоҳишу умед ва хулоса аз ҳаёт ифода шудааст:

Мард бояд, ки ҷигарсӯхта хандон бувадо,
Не ҳамоно, ки чунин мард фаровон бувадо. [2007, с. 448]
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Дигар сурудаи Фирӯзи Машриқӣ, ки бар ҳавои лаҳҷаи гуфтугӯӣ мебошад, 

намуна бар ин фикр шуда метавонад:

Навҳагар карда забон чанги ҳазин аз ғами гул, 

Мӯй бикшодаву бар рӯй занон нохуно.

Гаҳ қанина ба суҷуд афтад аз баҳри дуо,

Гаҳ зи ғам барфиканад як даҳан аз дил хуно. [2007, с. 24]

Ва ё ин байтҳо, ки Абулаббоси Рабанҷанӣ сурудааст:

Риш чун бугоно, сиблат чун суҳоно, 

Сари биниш чу бӯронӣ бо тангоно. [2007, с. 197]

Гар кунун боз туро барг ҳаме хушк шавад, 

Бими он аст маро башк бихоҳад задано. [2007, с. 197]

Ҳамин тавр, оид ба ифодаи фаъолият ҳам чанд намуна овардан метавон: 

Дил бурд, чун бидонист, ки-м кард ношикебо,

Бигрехт, то чунинам девона карду шайдо. [2007, 335]

Дигар аз вижагии забони матни осори сабки хуросонӣ корбасти алифи 

зоида (афзоиши ё дар охири вожаҳо) аст, ки мисоли онро дар ин сурудаи 

Абулҳасани Оғоҷӣ мебинем:

Агар шаб аз дари шодисту бода хусравиё, 

Маро нишот заиф асту дарди дил қавиё. 

Шабо, падид наёяд ҳаме каронаи ту, 

Бародари ғаму тимори ман магар тувиё? 

Санои Ҳаррон неку ба сар тавонам бурд, 

Ҳар он гаҳе ки ту ташбиби шеъри ман бувиё. [2007, с. 386]

Аз нигоҳи илми имрӯзаи савтиёт ба ҳодисаи афзоиши фонемаҳо дар осори 

шоирони сабки хуросонӣ, назар кунем, метавонем чунин натиҷагирӣ намоем. 

Дар забон калимаҳое ҳастанд, ки ҳатто барои соҳибони забон талаффузашон 

душвор аст. Аз ин рӯ, дар ин ҳолат баръакси ҳодисаи коҳиш дар вожаҳои 

душворталаффуз фонемаеро илова мекунанд, ки дар илми забоншиносӣ афзоиш 

мегӯянд. Шоирон на фақат барои осонбаёнӣ, балки барои мувофиқ гардонидани 
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талаботи вазни шеър аз ин қоидаи савтӣ корбаст менамоянд [Саломиён 20017, с. 

72].

Оид ба ҳодисаи афзоиш ва навъу гурӯҳҳои он забоншинос Т. Хаскашев 

(1989) маълумоти нисбатан мукаммал додааст. Бинобар нишондоди ин 

муҳаққиқ, афзоиши фонемаҳо ду навъ - таърихӣ ва муосир мешавад. Навъи 

калимаҳои ба ҳодисаи афзоиши таърихӣ ифодашуда, ҳамон вожаҳоеанд, ки дар 

марҳилаҳои аввали таърихии забон бо дигар шакл ифода шуда, сониян аз тарафи 

соҳибзабонҳо ба таври илова намудани ягон фонема дар шакли афзоиш 

омадаанд, масалан, шаҳрёр\\шаҳриёр ва Исфандёр:

Бӯстонафрӯз, тобон дар миёни бӯстон,

Ҳамчу хунолуда дар ҳайҷо синони шаҳрёр. [2007, с. 35]

Ҳам он гаҳ чу гуфт ин сухан шаҳрёр,

Зарири сипаҳдору Исфандёр. [2007, с. 263]

Тавассути ҳодисаи афзоиш шоирон як навъ гунаи синоними фонетикии 

калимаҳоро ба қисмати луғавии забонамон дохил намудаанд, ки вожаи 

оҳанӣ=оҳанин намунаи он буда, аз нигоҳи морфологӣ сифати нисбӣ мебошад:

Ба даймоҳ ар эдун, ки хоҳад Худой,

Бипӯшам ба разм оҳанин қабой. [2007, с. 264]

Ҳодисаи афзоиши дар забони муосир дар ҷараёни нутқ мушоҳида 

мешавад. Дар ин навъи афзоиш баръакси афзоиши таърихӣ овози афзуда 

(иловашуда) ҳанӯз дар байни фонемаҳо ҷои устувор надорад, вале бо мурури 

замон устуворӣ пайдо мекунад. Калимаҳои ҳавоӣ\ҳавойи, биноӣ\бинойи, ҷо\ҷой 

намунаи ин ҳодисаи савтӣ мебошанд [Хаскашев 1989, с. 105]. Гоҳе дар вақти 

чида шуда омадани калимаҳо пасванди ву11ю афзуда мешавад, чунонки дар ин 

байти Абӯтоҳири Хусравонӣ:

Вафову мардумӣ имруз кун, ки дастрас аст,

Бувад, ки ин ҳолро фардо завол бувад.

Ё дар ин байти Майсарии Ҳаким:

Ки бигзинам шаҳе донову бедор,

Ки ҳаст ин хуб донишро харидор.
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Афзоиш ҳам дар гурӯҳи ҳамсадоҳо ва ҳам садонокҳо воқеъ мегардад. Ба 

калимаҳо садонок вақте афзуда мешавад, ки дар таркиби он вожа ҳамсадоҳо дар 

ҳамнишинӣ омада бошанд, масалан, шаҳрёр(ҳрй), сохтмон(хтм), мардкор(рдк); 

(шаҳриёр, сохтумон, мардикор). Афзоиши ҳамсадо баръакси ҳодисаи афзоиши 

садонок аст, яъне дар байни ҳамнишиниҳои садонокҳо ба амал меояд, масалан, 

ҳавоӣ(ои), ёбоӣ(оӣ), ҷои(ои); (ҳавойи, ёбойи, ҷойи (кор)). Бисёр фонемаҳо дар 

забони назм вобаста ба талаботи арӯз афзуда шуданашон мумкин аст, ки дар 

поён бо овардани намунаҳо нишон хоҳем дод.

Дар байти поён, садоноки и дар вожаи мурд илова шудааст:

З-ин аст меҳри ман ба маи сурх-бар, к-аз ӯ,

Шуд хуррамӣ падиду рухи ғам бипажмурид. [2007, с. 218]

Гоҳе дар як вожа ду фонема афзуда шудааст, масалан, афзоиши ҳамсадои ҳ 

ва садоноки у дар вожаи Зардушт:

Ҳуҷастапаю номи ӯ Зардуҳушт,

Ки Оҳармани бадкунишро бикушт. [2007, с. 249]

Дар забони осори манзум вожаҳо шакли ҷамъбандие мегиранд, ки он аз 

ҷамъбандии осори мансур як дараҷа фарқ дорад. Дар наср, одатан пасвандҳои 

ҷамъбандии -ҳо, -он (тоҷикҳо, ӯзбекҳо, туркҳо; тоҷикон, ӯзбекон, туркон)-ро 

корбаст менамоем, аммо дар назм туфайли ҳодисаи афзоиш ин суффиксҳо шакли 

фонетикии -ён-ро мегиранд:

Дирафши фурӯзандаи ковиён,

Бияфканда бошанд эрониён. [2007, с. 273]

Ба пеши сафи чиниён истод,

Худованди додорро кард ёд. [2007, с. 285]

2. 2. 5. Ҳодисаи савтии ҷойивазкунӣ

Яке аз ҳодисаҳои савтии занҷири гуфтор, ки дар натиҷаи ивазшавии ҷойи 

фонемаҳои таркиби як морфема (калима) рӯй медиҳад, ҷойивазкунӣ меноманд. 

Аксари забоншиносон бар ин ақидаанд, ки ҳодисаи ҷойивазкунӣ дар забони 

тоҷикӣ хоси ҳамсадоҳост [ниг. Хаскашев 1989, с. 107]. Шояд ин ҳам дуруст 
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бошад, ки муҳаққиқин забони насрро дар назар дошта бошанд. Аммо забону 

услуби назм аз наср то як дараҷаи муайяни фонетикӣ-грамматикӣ, морфологӣ, 

синтаксисӣ фарқ мекунад ва ин тафовут, пеш аз ҳама, ба услубу талаботи шеър 

вобаста аст. Таҳқиқ собит намуд, ки ҷойивазкунии садонокҳо дар вожаҳои 

забони шеъри намояндагони сабки хуросонӣ бисёр будааст. Гоҳе шоирон дар 

баробари иваз намудани фонемаҳои таркиби як вожа боз ба он ягон фонемаи 

дигарро меафзуданд, ки маҳз бо тақозои вазни шеър сурат гирифтааст, чунонки 

дар ин байт:

З-он ҷомаҳои сабз ҷудо кардашон ба хашм,

Бар ҷойгоҳ куштанашон-бар бихобанид. [2007, с. 217]

Хуҷастапаю номи ӯ Зардуҳушт,

Ки Оҳармани бадкунишро бикушт. [2007, с. 249]

Дар вожаи Оҳарман садоноки а на фақат бо ҳамсадои ҳ иваз шуда, балки 

боз садоноки о дар аввали вожа афзудааст.

Ҳодисаи ивазшавии фонемаҳо асосан дар байни фонемаҳое рӯй медиҳад, 

ки дар ҳамсоягӣ омада бошанд, масалан, дар байти зерин фонемаҳои с ва у (ус, 

су) табдили ҷой намудаанд:

Биёмад яке деву гуфто: Манам,

Ки бо гурсуна шер дандон занам. [2007, с. 284]

Дар забони шеър ҷойи ҳодисаи ивазшавии фонемаи калимаҳои таркиби як 

мисраъ - аввал, мобайн, охир ва ҳамчунон қисми вожа - аввал, мобайн, охир 

муқаррар нест. Яъне ҳодисаи ивазшавии фонемаҳо метавонад дар дилхоҳ ҷойи 

мисраъ ва дилхоҳ ҷойи вожа сар занад. Ин бошад, фақат ба тақозои вазни шеър 

асту халос:

Касе хоҳад, ки гӯшаш ушнаво шуд,

Ва иллатҳо зи гӯши вай ҷудо шуд. [2007, с. 232]

Дар байти дигар, ки Дақиқӣ сурудааст, ин ҳодисаро дар мобайни вожаи 

байнии мисраъ мушоҳида кардем. Садоноки и ва ҳамсадои с дар вожаи 

найситон\\найистон ҷойи худро иваз намудаанд:

Ки ояд ба майдону найза ба каф,
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Ки дар найситон шер ояд ба таф. [2007, с. 287]

Дар осори манзуми сабки хуросонӣ, ҳодисаи ивазшавӣ на фақат дар 

ҳамсоягии фонемаҳо, балки берун аз он ҳам амалӣ шудааст. Дар вожаи миҷоз 

ҳамсадои охири он з ба ҳамсадои мобайн ҷ ҷойи худро иваз намудааст, яъне дар 

ин ҷо шоир фонемаи аввали ҳиҷои дуюмро бо фонемаи охири ҳиҷо иваз 

намудааст:

Маст гаштам зи ҷуръаи бағнӣ,

Шуд мизоҷам зи банг мустағнӣ. [2007, с. 52]

Ҳодисаи дигару фарқкунандаи ивазшавию бадалшавии фонемаи вожаҳои 

назм аз наср дар ин аст, ки гоҳе як фонема бо фонемаи дигаре табдил меёбад, 

иваз мешавад. Яъне, ягон ҳамсадо ҷойи худро ба ҳамсадои дигар ё садонок ба 

садоноки дигар иваз намуда, худ аз таркиби вожа коҳиш меёбад. Чунонки дар 

вожаҳои ношунуда садоноки и ба садоноки у; бихобанид садоноки о ба а; 

ҳамекафт садоноки о ба а; дар ҳиҷои охири вожаи бомдодин садоноки о ба и; 

таро садоноки у ба садоноки а; барниҳуфта садоноки у ба и; набахшудашон 

садоноки и ба у; шикуҳ садоноки у ба и табдили овозию воқеӣ намудаанд. 

Чунонки дидем, дар ин вожаҳо фонемаҳо на фақат ҷояшонро иваз намудаанд, 

балки баробари ивазшавӣ ҷойи фонемаро дигар фонемаи ҳамнавъи худ 

гирифтааст, ки дар осори намояндагони сабки хуросонӣ хеле бисёр дидан 

мумкин аст:

З-он ҷомаҳои сабз ҷудо кардашон ба хашм,

Бар ҷойгоҳ куштанашон-бар бихобанид. [2007, с. 217]

Абӯшакури Балхӣ ба ҷои садоноки ноустувори у садоноки и-ро корбаст 

намудааст:

Ба перомуни он диж буд кӯҳе,

К-аз он буд дар дили гардун шикуҳе. [2007, с. 14]

Ҳамсадоҳои таркиби як вожа, ки дар ҳамнишинӣ омадаанд, гоҳе ба 

ҳамсадои дигар табдили овозӣ мекунанд, яъне ҳангоми тағйири ҷой намудан, 

ҳамзамон тағйири овозӣ мекунанд. Масалан, дар вожаи биафкандан ҳиҷои аф 

ба яв иваз шудааст:
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Чун баччаи кабӯтар минқор сахт кард,

Ҳамвор кард мӯю биявганд мӯи зард. [2007, с. 131]

Ногуфта намонад, ки шоирон тавассути ҳодисаи ивазкунӣ варианти 

фонетикии вожаҳоро ба мо мерос гузоштаанд ва ё ду варианти калимаҳо, ки 

имрӯз ҳам гоҳе ба ду шакл корбаст менамоем, ба таркиби луғавии забон дохил 

намудаанд. Масалан, Дақиқӣ дар “Шоҳнома”-и нотамомаш аз таърихи дини 

Зардушт ва шоҳигарии Гуштосп нақл карда, дар вожаи Зардушт табдили овозӣ 

ва ҷойивазкунӣ намуда, ин исмро дар се шакл корбаст намудааст - Зардуҳушт, 

Зардуҳишт, Зардушт:

Хуҷастапаю номи ӯ Зардуҳушт,

Ки Оҳармани бадкунишро бикушт. [2007, с. 249]

Яке сарви озодаро Зардуҳишт,

Ба пеши дари озар-андар бикишт. [2007, с. 250]

Ба Зардушт гӯяд, ки инро ҷавоб,

Ба Арҷосп бинвис ҳам дар шитоб. [2007 с. 259]

Агар вожаи Зардушти байти аввалро ба сонӣ муқоиса кунем, дар байти 

сонӣ ивазшавии садоноки у-ро бо и мебинем. Дар байти охир ҳиҷоҳои ҳу ва ҳи 

коҳиш ёфта, вожа дар шакли Зардушт омадааст. Ин ҷо хизмати шоир ин аст, ки 

аз нахустинҳое шуда, се варианти фонетикии вожаи Зардуштро ба мо мерос 

гузоштааст.

Осори намояндагони сабки хуросонӣ аз ҳар ҷиҳат рангин буда, дар он ҳама 

ҳодисаҳои савтиро мушоҳида карда метавон, ки аксар барои риоя намудани 

талаботи илми арӯз шакл гирифтааст. Ҳатто, дар як байт ё вожа мо якчанд 

ҳодисаи савтиро мушоҳида кардем. Чунонки, дар вожаи “фусӯс”-и байти поён 

ҳодисаи тахфиф ва ҳам афзоиш (тахфифи садоноки а ва афзоиши садоноки у)-ро 

мебинем:

Сухандон бигуфт ин сухан бо фусӯс,

Ки дасте, ки натвон буридан бибӯс. [2007, с. 154]

Дар байти дигар аз вожаи сӯй ва ой (биё) коҳиш ёфтани ҳамсадои й-ро 

мебинем:
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Нарм-нармак чу арӯсе, ки ғаранд омада буд,

Боз он сӯй барандаш, ки аз он сӯ боз о. [2007, с. 195]

Дар байти дигар ду ҳодисаи савтӣ - коҳиши ҳиҷоҳои аввалу охири вожаи 

андарун ва варианти овозӣ - таърихии вожаи сурфа:

Ҳамвора ба ҳуҷра-дар чун дев нишастаст,

На ҷомаву на нонаш, на дег, на суфра. [2007, с.444].

Хулоса, ҳодисаҳои савтии забони осори манзуми сабки хуросониро 

омӯхта, ба ин натиҷа расидан мумкин аст, ки вожаҳое, ки ба ин ҳодисаи забонӣ 

дучор шудаанд, дар натиҷа як варианти фонетикии вожаҳоро дар забон ба вуҷуд 

овардаанд. Дар адои ин масъулият хизмати шоирони адабиёти тоҷику форс, ки 

онҳо нафақат шеърияту адабиёти ахлоқиву бадеиамонро баланд бардоштанд, 

балки забони миллиамонро серҷило намуда, таркиби луғавиашро ғанӣ 

гардонидаанд, бузург аст.
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БОБИ III. ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОИИ АШЪОРИ 

НАМОЯНДАГОНИ САБКИ ХУРОСОНӢ

3. 1. Бунёди вожагони ашъори намояндагони сабки хуросонӣ

Манзараи умумии лексикии забони адабии тоҷикиро дар замони мутадовил 

будани сабки хуросонӣ, худи осори то замони муосир бозмондаи ин сабк 

инъикос карда метавонад.

Таркиби луғавии осори сабки хуросонӣ тибқи таҳқиқоти муҳаққиқон 

асосан бо ду роҳ инкишоф ёфтааст:

1. Забони тоҷикӣ, ки ба вижа порсии дарӣ мегӯем, баробари инкишофи 

таърихии худ ва паҳн шудан дар Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон таркиби 

луғавиашро аз ҳисоби вожаҳои қадимаи забонҳои суғдӣ, портӣ, бохтарӣ, портии 

сосонӣ ё паҳлавӣ, ки ҳоло ба пуррагӣ аз байн нарафта буданд, ғанӣ намуда, 

бештар инкишоф ёфт. Дуюм, аз ҳисоби иқтибоси вожаҳои арабӣ, юнонӣ, ҳиндӣ, 

оромӣ, ки дар тӯли таърих ба забонҳои порсии бостон ва порсии миёна иқтибос 

шуда буданд ва баъзеи дигар тавассути забони арабӣ ба таркиби луғавии забони 

порсии дарӣ ворид шудаанд.

2. Таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар асри мазкур бо роҳи калимасозӣ 

бештар ғанӣ шудааст, яъне аз захираи мавҷудаи калимаҳои забон бо ёрии 

воситаҳои грамматикӣ - вандҳо калимаҳои сохтаву мураккаб сохта мешуданд: 

а) бо ёрии пешвандҳо: ҳамроз, ҳамсоз, ҳамвора, ҳамроҳ, ҳаммаслак, боадаб, 

беадаб, бесилоҳ:

Боадабро адаб сипоҳ бас аст,

Беадаб бо ҳазор кас танҳост. [2016, с. 94]

б) бо ёрии пасвандҳо: размгоҳ, санглох, кафшгар, гулшан, гулистон, бӯстон, 

нахустин, гавҳарогин:

Зан чу ин бишнида шуд, хомӯш буд,

Кафшгар конову марде лӯш буд. [Рӯдакӣ]
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в) калимаҳои мураккаб: шаккаршикан, сухангӯй, анбарзақан, суманбӯй, некхоҳ, 

бадсигол, донишпажӯҳ, нопажуҳидасухан, бутхона, шоҳзода, ҷаҳондор, 

родмард, кӯтаҳзиндагонӣ, ширинхӯй, тирарӯй, туршхӯй:

Шаккаршикан аст ё сухангӯи ман аст, 

Анбарзақан аст ё суманбӯи ман аст. [2007, с. 91]

Эй амири шоҳзода, хусрави донишпажӯҳ, 

Нопажуҳидасуханро табъи тадбир он бувад.

Валекин родмардони ҷаҳондор,

Чу гул бошанд кӯтаҳзиндагонӣ. [2007, с. 334]

Ҳамин тавр, лексикаи забони адабӣ ва осори намояндагони сабки хуросонӣ 

рангоранг ва ғанӣ буда, дар ифодаи фикр ва тасвири паҳлуҳои гуногуни зиндагӣ 

ва ашё корбаст шудаанд. Яъне ҳар як ашё бо лексемаи худ ифода мешуд. 

Калимаҳои осори сабки мазкурро аз ҷиҳати ифода, метавон ба ин гурӯҳҳо ҷудо 

намуд:

- калимаҳои мансуби хешу таборӣ: падар, писар, фарзанд, пур, духт, 

модар, духтар, хоҳар, модарандар, додар, бародар, боб (падар, бобо), мом, ниё, 

ёр, зан, амӯ, ам, хол (амак, тағо), хола:

Пас аз духтари номвар Қайсаро, 

Ки Ноҳид буд номи он духтаро. 

Катоюн-ш хондӣ гаронмоя шоҳ, 

Ду фарзандаш омад, чу тобанда моҳ. [2007, с. 247]

Басе бепадар гашта бинӣ писар, 

Басе беписар гашта бинӣ падар.

Нахустин кайи номдор Ардашер, 

Пури шаҳрёр он набардадалер. [2007, с. 272]

Нахоҳам набарда бародар-мро, 

Насӯзам дили пир модар-мро. [2007, с. 278]

- номи аъзо [узвҳо]-и бадан: тан / бадан / пайкар / колбад, сар, мӯйи сар, 

зулф, чашм / дида, мижа / мижгон, бинӣ, гӯш, рӯй / чеҳра / гӯна, даҳон, лаб, 
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забон, даст, каф, пой, устухон, дандон, нохун, гурда, испурч, раг, пай ва ғайраҳо, 

ки дар осори қариб ҳамаи шоирони сабки хуросонӣ дида метавонем, ки ба 

таносуби сухани онҳо мувофиқат кардааст. Ҳамчунин, намунаи беҳтарини 

тавсифи ин узвҳоро дар “Донишнома”-и Майсарии Ҳаким дидем:

Навҳагар карда забон чанги ҳазин аз ғами гул,

Мӯй бикшодаву бар рӯй занон нохуно. [2007, с. 24]

Бар ӯ бар гӯшт бинӣ густарида,

Паю рагҳо бад-ӯ-андар танида.

Ва рагҳо сеесаду шаст аст бе шак, 

Хирадмандаш ҳама дониста як-як.

Ғизоро ҷисм з-ин рагҳо ситонад,

Ба нерӯи асаб рафтан тавонад.

Узомаш гӯштро бар ҷо бидорад,

Ҳама қувват ба якдигар супорад.

Ҷигар ҳамчун сипаҳсолор бошад,

Ғизоро меъда чун анбор бошад.

Дилаш мири тан асту маъдани ҷон, 

Ва мағзаш чун вазири ақлбозон.

Сараш чун ходиме бошад ба хидмат,

Наёсояд ва тан з-ӯ дар саломат.

Сипурзаш чун яке зиндоние дон,

Ки ҷои танг бар вай гашта зиндон... [2007, с. 225]

- вожаҳои ифодагари мансабу ҷоҳ, рутба, мисли унвон, ки вобаста ба 

соҳаҳои вазорат (дарборӣ), сипоҳ, дин ва ғайраҳо ба гурӯҳҳо ҷудо кардан 

метавон: дарбору вазорат: шаҳрёр, шоҳ / подшоҳ / хусрав / ҷаҳондор / малик / 

амир, шоҳзода, вазир, дабир, банда / чокар / ғулом, хос, ом:

Эй амире, ки амирони ҷаҳон хосаву ом,

Бандаву чокару мавлову сагбанду ғулом. [2007, с. 28]

Агар мард аз хирад ёбад ҳаме гоҳ,

Шаҳи мо бар ҷаҳон шояд шаҳаншоҳ. [2007, с. 223]
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- истилоҳоти низомӣ: ял, сипаҳбад, сипаҳдор, сипаҳсолор, навкар, лашкар, 

ки ин гурӯҳи вожаҳоро бештар дар “Гуштоспнома”-и Дақиқӣ ва “Шоҳнома”-и 

Фирдавсӣ дида метавонем ва бинобар нишондоди муҳаққиқин, бештари ин 

вожаҳо, дар осори бозмондаи забонҳои порсии бостон ва миёна дида мешаванд 

[Саймиддинов 2001, с. 226-228]. Пас, яқинан аз ҳамон даврон ва осор то ба мо 

омада расидаанд:

Ба ҷуз пир солори лашкар мабод,

Ба чашми ту-андар хас афканд бод. [2007, с. 163]

Сипаҳбадро хирад меҳтар сипоҳ аст,

Ва беҳтар ганҷу афзунтар паноҳ аст. [2007, с. 223]

Сипаҳдор, к-аш ном будӣ Зарир, 

Набардасаворе даманда чу шер. [2007, с. 263]

- вожаҳои мансуби дин: Худо(й), пайғамбар, Макка, ҳарам, куниш, мӯбад, 

мӯбади мӯбадон, шайх, сӯфӣ, мулло, мударрис:

Макка ҳарам кард, арабро Худой,

Аҳди туро кард ҳарам дар Аҷам. [2007, с. 29]

- калимаҳои ифодакунандаи хӯрок (анвои хӯрокҳо, лозимоти хӯрокворӣ 

ва тарзи пухтани онҳо) ва нӯшокиҳо: нон, об, шакар, офрӯша (ҳалво), шароб / 

набиз(д), май, намак, бирён, оби ҷӯшон, шир, сирко, зағора, қанд, заҳр, кашкоб, 

ҷуғрот / ҷурғот, фарахша, фалота ва ғайраҳо:

Зишт бояд диду ангорид хуб,

Заҳр бояд хӯрду ангорид қанд. [2010, с. 24]

Басо касо, ки ҷавин нон ҳаменаёбад сер,

Басо касо, ки бара-сту фарахша бар хонаш. [2013, с. 66]

Ҳамчунин, калимаҳое, ки ифодакунандаи номи набототу полиз, дарахту 

макон, ҳайвоноту паррандагон, олоту асбобҳои меҳнат, мусиқӣ ва ҷангу шикор, 

филизоту канданиҳои қимматбаҳо, амалу ҳолат, умуман, ҳамаи заруриятҳои 

рӯзмарраи асри мазкур, номи худро доштаанд ва ба вожаи махсуси луғавии худ 

ифода мешуданд, ки намунаи онро дар осори шоирони сабки хуросонӣ дида 

метавонем.
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3. 1. 1. Вожаҳои аслии тоҷикӣ

Таркиби луғавии ашъори шоирони сабки хуросонӣ асосан аз калимаҳои 

аслии тоҷикӣ иборат аст. Калимаҳои аслии тоҷикӣ гуфта, чунин калимаҳоро дар 

назар дорем, ки аз замонҳои хеле қадим дар забон мавҷуд буда, таърихи онҳо то 

ба модарзабон - ҳиндуаврупоӣ ва умумиэронӣ рафта мерасад, ки ин яке аз 

вижагиҳои калимаҳои аслӣ мебошад. Ин маъноро забоншинос Ҳ. Маҷидов, 

чунин баррасӣ кардааст: “Таркиби калимаҳои аслии тоҷикӣ низ ниҳоят 

мухталифанд. Дар байни онҳо баробари вожаҳои мансуб ба қабати 

ҳиндуаврупоӣ, калимаҳои умумиэронӣ ва сирф тоҷикиро низ мушоҳида кардан 

мумкин аст” [Маҷидов 2007, с. 89].

Аз нишондоди забоншинос маълум мешавад, ки дигар калимаҳои аслии 

тоҷикӣ ҳамонҳоянд, ки дар забонҳои умумиэронӣ - порсии қадим, авестоӣ, 

порсии миёна, портӣ, суғдӣ, хоразмӣ дар як ҳолат ё бо каме тағйирот (бештар 

тағйироти овоӣ -Х. М.) дучор мешавем. Маҳз ҳамин қисмат, заминаи асосӣ ва 

маъмули калимаҳои аслии тоҷикӣ мебошад. “Бунёди лексикиву грамматикии 

забони муосири тоҷикиро маҳз ҳамин қисмати эронии калимаҳо ташкил 

медиҳад. Чунончи, ба ин ҷумла, калимаҳои ифодагари шайъу ҳодисаҳо: асп, 

чашм, бӯй, биҳишт, душман; аломату хусусият: баланд, бузург, кабуд, нек, бад; 

ададҳо: як, ду, се, даҳ, бист, панҷоҳ, сад; амалу ҳаракат: зер, пас, кай, тез, зуд ва 

монанди инҳо дохил мешаванд” [Маҷидов 2007, с. 89].

Истифода ва шаклу сохти грамматикии вожаҳои бостонии тоҷикии 

форсиро аз осори бозмонда, хусусан, катибаҳои Ҳахоманишиён, Сосониён, 

Ашкониён ва санадҳои таърихӣ ва осори динии бо забонҳои портию суғдӣ 

навишташуда дида метавонем [ниг. Саймиддинов 2001; Саймиддинов 2008; 

Мухторов 2003; Ж. Омӯзгор, А. Тафаззулӣ 2001].

Забоншинос М. Қосимова, воҳидҳои аслии таркиби луғавии забони 

тоҷикиро дар чаҳор гурӯҳ баррасӣ кардааст: Калимаҳое, ки аз ҷиҳати баромади 

худ ба гурӯҳи забонҳои ғарбии эронӣ баробар таалллуқ доранд; калимаҳое, ки ба 

забонҳои гурӯҳи ширқии эронӣ мансуб ҳастанд; калимаҳое, ки бо ёрии 

воситаҳои калимасозии забони тоҷикӣ (аффиксатсия // вандҳо, калимасозии 
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мураккаб, таркибӣ) унсурҳои нави луғавӣ сохта шудаанд ва калимаҳое, ки бо 

ёрии воситаҳои калимасози забони тоҷикӣ аз воҳидҳои луғавии иқтибосӣ сохта 

мешаванд [Қосимова 2012, с. 91-93].

Ҳамчунин, калимаҳои аслии тоҷикӣ бо як қатор нишонаҳои умумии забонӣ 

соҳиб мебошанд, ки решагӣ ва дорои як ҳиҷо будани реша, муддати зиёде дар 

забон мавҷуд будан ва дар ҷараёни воридшавии калимаҳои бегона аз байн 

нарафтан ё ҷояшонро ба зудӣ ба калимаҳои бегона надодан, дар заминаи 

калимасозӣ (сохта, мураккаб, таркибӣ) хеле фаъол будан ва ҳамин гуна 

хусусиятҳои калимаҳои асосии забони тоҷикиро забоншиносон қайд кардаанд. 

[Маҷидов 2007, с. 89-94]

Калимаҳои аслӣ ё худӣ, ки дар осори намояндагони сабки хуросонӣ 

корбаст шудаанд, хеле зиёд буда, ба ҳамаи гурӯҳҳои зикршуда ва вижагиҳои 

муқарраршуда вобаста мебошанд, ки баррасии пурраи онҳо як таҳқиқи 

алоҳидаро тақозо дорад. Мо ин ҷо, дар асоси таҳқиқотҳои забоншиносон 

баромади таърихии чанд вожаи аслии забони тоҷикӣ ва вижагиҳои семантикии 

ашъори намояндагони сабки хуросониро таҳлил менамоем.

Гурӯҳи калимаҳои аслӣ дар ифодаи чунин мафҳумҳо корбаст шудаанд:

- калимаҳои мансуби исм:

а) исмҳои ифодагари мафҳумҳои инсон ва хешу таборӣ: мард, зан, падар, модар, 

духт, духтар, фарзанд, бародар, хоҳар, писар, ниё, мом, нажод, насл, хешованд, 

тухма, кӯдак,

Мард: 1. ҷинси муқобили зан; 2. маҷ. (одами) далер, диловар, шуҷоъ, 

мубориз; 3. маҷ. (одами) росткор, содиқ, ба аҳду паймон ва қавли худ устувор; 4. 

Ҳариф, ҳамҷанг, ҷанговари муқобил [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 640-641]. Дар осори 

шоирони сабки хуросонӣ қариб ба ҳамаи ин маъниҳо омадааст. Вожаи мазкур 

таърихи қадима дошта, ҳануз дар забони форсии бостон ва авестоӣ чунин 

гунаҳоро доштааст: форсии бостон тагйуа [Мухторов 2003, с. 67], форсии 

миёна тепад “марди ҷавон” [Саймиддинов 2001, с. 87] дар забони порсии дарӣ 

дар шакли мард корбаст шуда, то ба имрӯз дар шаклҳои марада [Ғиёс 1988, ҷ. 2, 
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с. 254]; март [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 185] корбаст шуда, дар забони ҳозираи тоҷикӣ 

ҳамоно дар шакли мард корбаст мешавад.

Дар осор сифату дараҷаи мардӣ ё умуман мард - одами покдил, покзамир 

ва некӯсират чунин баён шудааст:

Мард бояд, ки ҷигарсӯхта хандон бувадо,

Не ҳамоно, ки чунин мард фаровон бувадо. [2007, с. 448]

Нажод. Ин вожа дар форсии бостон дар шакли 1аиита [Мухторов, 2003, 

32], форсии миёна ^ойтад [Саймиддинов 2001, 85] ва гоҳе бо вожаи рай^апй 

“пайванд, нажод” [Саймиддинов 2001, с. 85] ифода мешуд ва ҳам муродифи 

луғавии он аст. Гуфтан мумкин аст, ки дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, асосан, 

муродифҳои нажод, насл, авлод вобаста ба услуб ва матнҳои махсус бештар 

истифода шуда, тухма(г) қариб корбаст намешавад. Дар баъзе осор гунаи 

фонетикии нижод ҳам дида мешавад. Нажод дар фарҳангҳо чунин маънидод 

шудааст: “аслу насаб [аз “Мадор” ва “Муайид” ва “Кашф”]; ва дар “Бурҳон” ба 

каср (яъне нижод)” [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 340].

Дар осори шоирони сабки хуросонӣ дар шакли нажод ва муродифҳои худ: 

тухма(г), насл, авлод ва гоҳе дар таркиби калимаҳои мураккаби сифати нисбӣ 

ҳам дида шуд:

Ман аз тухмаи Эраҷам покзод,

Вай аз тухмаи Тури ҷодунажод. [2007, с. 262]

б) Номи узвҳои бадан: сар, мӯй, риш, рӯй, гуна, чашм, лаб, забон, даҳон, 

бинӣ, гӯш, гардан, даст, пой, шикам, ҷигар, дил, сиришк, ашк ва ғайраҳо.

Бештари номи узвҳои бадан аз забони форсии бостон ба забони имрӯзаи 

тоҷикӣ дар сохти овоии худ қариб бетағйир омада расидаанд.

Гӯш. Ин вожа дар форсии миёна аз форсии бостон ва авестоӣ ба гунаи 

дао§а / даиза “гӯш” [Боғбедӣ 1385, с. 33] идома ёфтааст. Дар осори сабки 

хуросонӣ ба гунаи дӣ§ корбаст шудааст. Вожаи мазкур дар луғатҳо чунин 

маънидод шудааст: 1. Узви шунавоии инсон ва ҳайвон, узви ҳисси сомеа; 2. 

Гӯшаки асбобҳои мусиқии тордор” [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 305].

Вагарна шири мардум гӯ дар ӯ дӯш,
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Замоне сабр кун, то беҳ шавад гӯш. [2007, с. 231]

Чашм. Дар форсии миёна аз форсии бостон дар шакли са§т идома ёфта, 

бо гунаи авестоӣ бунёди муштарак дорад [Саймиддинов 2001, с. 82]. Ба ибораи 

дигар, дар форсии бостон ба гунаи са^тап, авесто са§тап, форсии миёна са§т 

ва форсии нав са§т [Саймиддинов 2008, с. 28], портии монавӣ с§т, форсии 

классикӣ са§т, форсии муосир са§т, хоразмӣ ст, сакоии хутанӣ <де1тап, суғдӣ 

с§т [Саъдуллоев 2013, с. 13]. Дар луғатҳо чунин маънидод шудааст: бар вазни 

пашм; маъруф аст, ки араб айн гӯянд [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 345]; 1. яке аз узвҳои 

бадани инсон ва ҳайвон, ки дар сар қарор гирифтааст ва барои дидани чизҳо 

хизмат мекунад, узви биниш, дида; 2. назар, нигоҳ; 3. маҷозан, умед, таваққӯъ; 4. 

чашмзахм, чашми бад, озор ва нуқсоне, ки гӯё аз асари назари бад ба касе ё чизе 

мерасад. Ва чандин ибораҳои дигар, ки ҷузъи асосиашон чашм бошад, маънидод 

шудааст [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 530-434]. Дар осори шоирони давраи аввал ба маънои 

аслӣ ва ҳам маҷозӣ хеле бисёр корбаст шудааст.

Ба маънои аслӣ - узви биниш:

Набояд об аз чашмаш чакидан,

На боди сард бар чашмаш вазидан. [2007, с. 230]

в) Номи ҳайвонот: гов, асп, гӯсфанд, гург, шер, рӯбоҳ, меш, саг ва ғайраҳо 

ба гурӯҳи вожаҳои аслӣ мансубанд, ки аз забонҳои форсии бостон ва миёна 

омада расидаанд:

Рӯбоҳ / рӯбаҳ. Номи ҳайвони ширхор аз ҷинси саг, пӯсти ӯ бештар зард ё 

сурх буда, думи калони пахмоқ дорад [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 156] ва киноя аз марди 

айёру фиребгар ҳам бошад. Дар забони тоҷикӣ аз зумраи калимаҳои аслӣ буда, 

таърихи он ба забонҳои форсии бостон ва миёна рафта мерасад:

Шавад бадхоҳ чун рӯбоҳ баддил, 

Чу шеросо ту бихромӣ ба майдон. [2007, с. 55]

Ҳиммати шер аз он баландтар аст, 

Ки дилозор бошад аз рӯбоҳ. [2007, с. 59]

Гуфтан ба маврид аст, ки дар ин ду байт номи ҳайвони ваҳшӣ - шер ҳам 

омадааст, ки калимаи аслӣ мебошад.
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Ҳамчунин, гурӯҳи дигари калимаҳои аслии тоҷикӣ мансуби табиат ва 

умуман ҳастӣ: об, дарё, кӯҳ, теппа, ҷангал, биёбон, бум / кишвар, абр, барф, 

борон, осмон. замин, ситора,...

Кӯҳ. Ин вожа дар забони авестоӣ дар шакли коГ, форсии бостон каоГа 

[Саймиддинов 2001, с. 99] корбаст шудааст. Дар луғат маънои “баромадагии 

калону баланд дар сатҳи замин, ҷабал” [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 584]-ро дорад. Дар 

осор ба ҳамин маъно омадааст:

Аз он кӯҳ бишнид бонги падар,

Ба зорӣ ба пеш андарафканд сар. [2007, с. 295]

Дарё. Имрӯз ҳам аз вожаҳои серистеъмол мебошад. Пайдоиши ин вожа ба 

осори форсии бостон рафта мерасад: шакли порсии қадим - йгауай, авастоӣ - 

ггауо, тоҷикӣ - дарё [Мухторов 2003, с. 29]; ҳамчунин, дар шакли йгауа[Ь] - 

дарё, баҳр, ф.б. ва дар авестоӣ ггёЬ / ггауаЬ [Саймиддинов 2001, с. 100] корбаст 

мешудааст. Доктор Р. Боғбедӣ таҳаввулоти фонетикии ин вожаро аз 

ҳамнишинии (I/ дониста чунин гуфтааст: (I/ дар эронии бостон, ки дар форсии 

бостон ба й бадал шуда, дар авестоӣ ва портӣ ба / бадал шудааст: авестоӣ - 

ггауаЬ, форсии бостон йгауаЬ, портӣ - ггёЬ (зироҳ, дарё) [Боғбедӣ 1385, с. 33]. 

Дар луғат чунин маънидод шудааст: 1. Баҳр; 2. Уқёнус, океан, баҳри муҳит; 3. 

Наҳр, рӯд, рӯдхона; 4. Киноя аз ҷои фаровонии чизе, монанди кон, манбаи 

беинтиҳо [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 337]. Аммо, дар забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ аз 

вожаи дарё, маъмулан, маъниҳои наҳр, рӯд фаҳмида мешавад ва уқёнусу баҳр 

синоними ин вожа шуда наметавонад. Чунонки ин маъно дар ФТЗТ чунин 

омадааст: Дарё. 1. Оби калони равоне, ки маҷрои табиӣ дошта, манбаи асосиаш 

боришот аст, рӯд, наҳр: дарёи Варзоб, дарёи Вахш, дарёи Сир. 2. кҳн. Баҳр; 

дарёи Хазар баҳри Каспий... [ФТЗТ 2010, ҷ. 1, с. 430]. Дар шеъри шоирони сабки 

хуросонӣ ба маънои имрӯзаи дарё ва ҳам баҳру уқёнус корбаст шудааст:

Ба маънои дарё ва дар муродифӣ бо вожаи рӯд дар ин байт:

Биянборам ин рӯди Ҷайҳун ба мушк,

Ба машк оби дарё кунам пок хушк. [2007, с. 254]
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- Калимаҳои ифодагари ранг ё сифатҳои мансуб ба ранг:
Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ вожаҳои сафед, сиёҳ, сурх, кабуд, 

зард, бӯр, бунафш истифода шудаанд, ки бинобар андешаи забоншиносон 

[Саймиддинов 2001, с. 110; Маҷидов 2007, с. 93; Мирбобоев 1995, С: 183-189; 

Саъдуллоев 2013, с. 19] вожаҳои аслии тоҷикӣ мебошанд. Шуарои сабки 

хуросонӣ аз ин вожаҳо услубан дар тасвири табиат (осмони кабуд, шаби сиёҳ, 

рӯзи сафед) ва гиёҳу гулҳои он (сабзаи кишт, гули зард, гули сурх), тавсифу 

муболиғаҳои майдони ҷанг (рӯзи сапедаш ҳаме тира шуд; Сияҳ риши ӯ 

парварида ба мушк;), дар ифодаи номи одамон, ки образи бад доранд (Сиёҳаш 

бибурд рӯзи равшан зи бун), ранги парчам ва ҳолати захмии қаҳрамонҳо 

(дирафши бунафш, замини сурх), инчунин, ифодаҳои фразеологӣ ва маҷозӣ 

(сапедадаст, сапедном, сиёҳхост, сиёҳбахт) ва сурату тавсифи маҳбуба 

(сафедрӯй, мӯи сапед, рӯи сиёҳ, зулфи сиёҳ) корбаст нумудаанд.

Шакли сифатҳои мазкур ё вожаҳое, ки ифодаи ранг мекунанд, дар 

забонҳои қадимаи эронӣ чунин буданд: сафед / сапед - дар санскрит 8УсЧа; дар 

авесто 8рае1а дар форсии қадим зрайа; курдӣ 8^р1, афғонӣ 8рт, шуғнӣ 8иГей 

[Мухторов 2003, с. 139], ҳамчунин, дар форсии миёна 8рёй [Саймиддинов 2001, 

с. 110]. Дар луғат чунин маънидод шудааст: яке аз рангҳои асосӣ, ранги барф ва 

шир; сапед шудани чашм (ё дида), кӯр шудан; киноя аз хира шудани нури чашм 

[ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 192].

Сиёҳ - дар авестоӣ 8уауа, дар форсии миёна 81уа [Саймиддинов 2001, с. 

110]. 1. ба ранги ангишт; 2. торик, тира; 3. сиёҳпӯст, ҳабашӣ; ғуломи сиёҳпӯст; 4. 

номи аспи сиёҳи Исфандёр дар “Шоҳнома” [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 234] шарҳ дода 

шудааст. Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ ба маънои асосӣ дар ифодаи 

ранг ва маҷозу истиора корбаст шудааст:

Мӯи сапеду рӯи сиёҳу рухи бечин,

Бар зинат садаф шудаву гашта коина. [2007, с. 60]

Сиёҳчашмо, маҳо, ман ин надонистам, 

Ки моҳи чордаҳро ғамза зи ғизол бувад.
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Зард - дар авестоӣ гакИа, дар форсии миёна гагй [Саймиддинов 2001, с. 

110]. Маънои луғавиаш зардранг, ба ранги зардаи тухми мурғ, ба ранги тилло 

[ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 440] мебошад, ки дар осор ҳам ба ҳамин маъно шоирон 

корбаст намудаанд:

Рӯи маро ҳаҷр кард зардтар аз зар,

Гардани ман ишқ кард нармтар аз дух. [2007, с. 77]

Сурх - дар авестоӣ 8ихга, форсии миёна 8ихг [Саймиддинов 2001, с. 110].

Маънои луғавиаш, гулгун, қирмизиранг, ба ранги хун [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 278]

Кабуд - форсии бостон караи^ака, форсии миёна каЬой, форсии нав 

каЬӣй. Дар луғат чунин маънидод шудааст: 1. нилӣ, осмонӣ, лоҷвардӣ (ранг); 2. 

хокистарӣ, хокистарранг [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 524]. Аммо ранги хокистарӣ дар 

осори форсии миёна ба гунаи ха§еп [Саймиддинов 2001, с. 110] корбаст шудааст. 

Намояндагони сабки хуросонӣ, дар ифодаи рангҳои табиат, хусусан, осмону 

дигар мавҷудаҳои табиат аз ин сифат устодона корбаст намудаанд. Ҳамаи 

вожаҳои ифодакунандаи ранг бо муродифоти арабӣ ва тоҷикии худ (лаъл, 

бунафш), дар осори мавриди назар дида мешаванд, ки ҳамаи онҳоро метавон дар 

як байт ҷамъ намуд ва шоҳид овард:

Сад гуна гул шукуфту ба ҳар сӯ, ки бингарӣ,

Сурху сапеду лаълу кабуду бунафшу зард. [2007, с. 113]

- Ҷонишинҳои забони тоҷикӣ аз ҷиҳати баромади таърихӣ мансуби калимаҳои 

аслии тоҷикӣ мебошанд, ки истифодаи онҳо дар осори шоирон хеле фаровон аст. 

Яқинан, аксари онҳо бо каме тағйироти фонетикӣ аз замонҳои қадим то ба имрӯз 

омада расидаанд. Бояд хотиррасон кард, ки нафақат ҷонишинҳои шахсӣ, балки 

бештари ҷонишинҳои ишоратӣ, таъкидӣ, саволӣ, таъинӣ, манфӣ, ки дар осори 

намояндагони сабки хуросонӣ корбаст шудаанд, аз забонҳои порсии бостон ва 

забонҳои давраи миёнаи эронӣ идома ёфта, то ба имрӯз омада расидаанд. Дар 

забони форсии қадим ҷонишинҳои ишоратӣ чунин шакл доштаанд: ин - а, ҳамон 

- ЬаиФ, 1уат - ҳамин; ҷонишинҳои саволии номуайянӣ: ка - ки (кӣ?), и - чи 

(чӣ?); ҷонишини таъинии ҳама - Ьата ва ҳар- Ьагу^а; ҷонишинҳои нисбии 

Ьауа - ин ки ва 1ауа - он ки [Мухторов 2003, с. 39]. Ҳамчунин дар забони 
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портӣ: ин - 1т, он-Ьо / Ьау ва ин дар шакли ёй; Ҷонишини таъинӣ: Ьагу - ҳама, 

ҳар кас, чиз; Ьатад - ҳама, пурра; У18р - ҳар кас ҳама чиз [Мухторов 2003, с. 

88]. Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ корбурди ҳамаи ҷонишинҳои 

фавқуззикрро дида метавонем:

Ҷонест теғи шоҳ, кӣ дид инчунин шигифт?

Ҷоне, к-аз ӯ бувад тану ҷони ҳама хароб.

Ларзон ба ҷои гавҳар дар ҷирми ӯ падид,

Ҷонҳои душманон-ш чу зарра дар офтоб. [2007, с. 36]

Ҷонишини шахси дуюми танҳо (ту - Ш / 1о), ки ба ғайр аз инсон, боз дар 

ифодаҳои мухотабӣ ё тавсифии табиат, осмон, даврон ва шаҳрҳо корбаст 

менамоем, ба гунаи портӣ дар ин байти Абулянбағӣ дидем:

Аз Чоч та беҳӣ,

Ҳамеша та хеҳӣ. [2007, с. 15]

Шакли ту низ дар ин осор хеле сиристеъмол будааст:

Чаро на шукр кунам неъмати туро шабу рӯз,

Ки бо ту ахтари ман саъд гашту кор ба чам. [2007, с. 81]

Ҳамчунин, ба гурӯҳи вожаҳои аслии таркиби осори шоирони сабки 

хуросонӣ, калимаҳоеро, ки дар ифодаи шумора корбаст шудаанд, метавон дохил 

намуд. Ба қавли забоншинос Ҳ. Маҷидов: “Ҳамаи калимаҳои мансуби 

категорияи шумораҳо аслии тоҷикӣ мебошанд. Аз ҷумла, вожаҳои як, ду, се, чор 

(чаҳор), панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нӯҳ, даҳ, бист, сӣ, чил (чиҳил), панҷоҳ, шаст, 

ҳафтод, ҳаштод, навад, сад, ҳазор дохил мешаванд. Шумораҳои боқимондаи 

сохта, мураккаб ва таркибӣ дар асоси ҳамин решаҳо сохта шудаанд” [Маҷидов 

2007, с. 93].

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ, шояд ҳамаи шумораҳо (аз сифр 

то млн) истифода нашуда бошанд ҳам, аммо дар рафти тасвири воқеа, баёни солу 

моҳ, санаву таърихи ҳодисаи асар ё рӯзи ба тахтнишинии шоҳу амирон ва 

миқдори аскару аҳолии шаҳрҳо вобаста ба талаботу қавонини шеър, шумораҳо 

ҳамчун дигар вожаҳои аслии тоҷикӣ корбаст шудаанд. Масалан, шумораи 

миқдории як дар забони авестоӣ дар шакли аКа [Мухторов 2003, с. 59], портӣ ёу
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[Мухторов 2003, с. 85], суғдӣ ё¥ [Мухторов 2003, с. 107] корбаст шудааст, 

чунонки дар ин байти Шаҳиди Балхӣ:

Як тозиёна хӯрдӣ бар ҷон аз он ду чашм,

К-аз дарди ӯ бимондӣ монанди зардсеб. [2007, с. 40]

Сӣ - дар авестоӣ &п$а<ат [Мухторов 2003, с. 59], дар портӣ §у8 / 818 

[Мухторов 2003, с. 107], дар байти Масъуди Марвазӣ корбаст шудааст:

Чу сӣ соле ба гетӣ подшо буд,

Ки фармонаш ба ҳар ҷое раво буд. [2007, с. 34]

Ҳамин тавр, шумораҳои миқдорӣ, тартибӣ, касрӣ ва аз ҷиҳати сохт - сохта, 

мураккаб ва таркибиро ҳам дар осори ин сабк дидан метавонем, ки дар 

мавридҳои мувофиқ аз услубҳои забони шеър моҳирона истифода намудаанд. 

Мисол:

шумораи сода ва таркибӣ:

Аз сад ҳазор дӯст яке дӯст дӯст не,

В-аз сад ҳазор мард яке мард мард не. [2007, с. 86]

шумораи тартибӣ:

Меҳтаро, бор Худоё, малики Бағдодо,

Садаи сию якум бар ту муборак бодо! [2007, с. 194]

Ва ё намунаи барҷастаи корбасти шумораҳои тартибӣ дар ин сурудаи 

Майсарии Ҳаким:

Нахустинаш хирад, к-ӯ ҳаст моя, 

Дувум дониш, к-аз ӯ ёбанд поя.

Сеюм некӣ, чаҳорум чарбгӯӣ,

Ва панҷум дод, шашшум некхӯӣ.

Ва ҳафтум мардию ҳаштум саворӣ,

Нуҳум родӣ, даҳум ҳам бурдборӣ. [2007, с. 222]

Майсарии Ҳаким дар зикри таърихи навишта шудани асараш аз шумораи 

таркибӣ истифода намудааст:

Ман инро гуфтам андар моҳи шаввол, 

Ба шасту сесаду ҳафт омада сол. [2007, с. 222]
80



шумораи касрӣ:

Ман аз ду бисту се даргузаштам,

Ва девони ҷавонӣ дарнавиштам. [2007, с. 219]

шумораи тахминӣ:

Биёям паси нома то як-ду моҳ,

Кунам сар ба сар кишваратро табоҳ. [2007, с. 258]

Ғайр аз ин, шоирон шумораҳоро дар калимасозӣ ҳам истифода намудаанд. 

Шумораи як бо важаи дил омада дар ифодаи сифат корбаст шудааст:

Хушо, набиди ғорчӣ бо дӯстони якдила,

Гетӣ ба ором-андарун, маҷлис ба бонгу валвала. [2007, с. 85]

Ҳамчунин, дар вожасозии исмҳо ҳам шоирон аз шумораҳо истифода 

бурдаанд:

Чоргӯшею чор гӯшаи боғ,

Гар ба даст оядат, фурӯ магзор. [2007, с. 48]

3. 1. 2. Вожаҳои портӣ ва суғдии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ

Яке аз вижагиҳои хоси шеъри намояндагони сабки хуросонӣ дар корбасти 

вожаҳо аз забонҳои қадимаи эронӣ, аз ҷумла, авестоӣ, порсии миёна, портӣ, 

суғдӣ, бохтарӣ ва хоразмӣ мебошад. Чунонки, дар боби якум гуфта будем, 

намояндагони сабки хуросонӣ, маҳз барои покиза нигоҳ доштани забони адабӣ 

аз вожаҳои бегона, хусусан, аз вожаҳои арабӣ, худдорӣ карда, ба ҷойи он аз 

вожаҳои худӣ ва гузаштаи забони тоҷикии дарӣ истифода намудаанд. Маҳз 

ҳамин хидмат ва кӯшиши нависандаву шоирон ва мардуми огоҳ, барои солим 

мондани забони тоҷикӣ ва пурра аз байн нарафтани он аз таъсири забони арабӣ 

ва сиёсати арабикунонӣ мусоидат кардааст.

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ истифода шудани вожаҳо аз 

забонҳои қадимаи эронӣ, маънои омада расидан ва ё иқтибос шудани вожаҳои 

гурӯҳи эронӣ ба забони тоҷикиро дорад.

Истифодаи вожаҳои забонҳои қадима дар осори шоирони сабки хуросонӣ 

хеле бисёр дида мешаванд. Сабкшиносон ба ин ҷиҳати осор ишорат кардаанд [С.
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Шамисо 1382, с. 39, 65; М. Баҳор 2012, с. 281; З. Қосимӣ 2014, с. 84]. Мо ин ҷо 

корбурди вожаҳои портӣ ва суғдиро дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ баррасӣ 

мекунем.

3. 1. 2. 1. Корбурди вожаҳои портӣ

Бинобар шаҳодати осори бозмонда ва маълумоти дастрас, корбурди 

вожаҳои портӣ дар шеъри шоирони асру сабки мазкур яке аз вижагиҳои забони 

тоҷикии дарӣ мебошад. Шоирон аввало барои нишон додани пайванди 

ногусастании забони тоҷикӣ аз забонҳои эронии давраи миёна, сониян, барои 

тозанигоҳдории забони порсии дарӣ ва гурез аз вожаҳои арабӣ ва солисан, 

мувофиқи талаби вазн ва услуби хоси шеър аз вожаҳои забони портӣ ба маврид 

истифода кардаанд.

Забони портӣ мисли забонҳои дигари эронӣ вижагиҳои худро дошт, ки 

асоси он вижагиҳои фонетикӣ мебошад. Ин хусусияти таркиби овозии 

калимаҳои портиро забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин нишон додааст: “Муқаррар 

шудааст, ки калимаҳое, ки бо таркибҳои овозии ҳр, рз, нҷ ба охир мерасанд: 

шаҳр, меҳр, мӯҳр, заҳр; кишоварз, андарз, ларз; ранҷ, ганҷ, санҷ, биринҷ аз ин 

забон ворид шудаанд. Ҳамчунин аксари калимаҳои дар таркибашон овозҳои 

камистеъмоли ж ва г дошта: нажод, каж, пажмурда; боғ, мурғ, равған, фурӯғ, 

дареғ, доғ мутааллиқи ҳамин забон будаанд” [Маҷидов 2007, с. 96].

Калимаҳое, ки зикр шуданд, чи дар осори шуарои сабки хуросонӣ ва чи 

забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ як хел - ҳам аз ҷиҳати сохти овоӣ ва ҳам ифодаи 

маънои луғавӣ бетағйир омада расидаанд. Маънои ин вожаҳо барои хонандаи 

имрӯзаи осори ҳамасрони Рӯдакӣ ҳеҷ мушкилӣ пеш намеорад. Чунонки дар ин 

байтҳо:

Донишо, чун дареғам оӣ аз он-к,

Бебаҳоӣ, валекин аз ту баҳост.

Бе ту аз хоста мабодам ганҷ,

Ҳамчунин зорвор бо ту равост. [2007, с. 41]

Ё аз вожаи заҳр, ки позаҳр сохта шудааст:
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Ки позаҳр заҳр аст, к-афзун шавад,

К-аз андозаи хеш берун шавад. [2013, с. 82]

Баъзе аз вожаҳои портӣ, агар бевосита ба забони порсии дарӣ ворид шуда 

бошанд, як гурӯҳи дигарашон бавосита - аввал ба забони форсии миёна ва 

бохтариву суғдӣ ворид шуда, сипас дар тоҷикӣ маҳфуз мондаанд. Калимаҳои 

пизишк, андӯҳ, шафт, пушаймон, Хуросон, боваридан, умед, некӯ, зӯр, сутӯҳ, 
ранҷ, бозӯ, теғ, пайкор, бӯй, ангушт баринҳоро пажӯҳишгарон аз зумраи 

вожаҳои портии бавосита ба забони тоҷикӣ дохилшуда медонанд [Саймиддинов 

2001, с. 252-259 ва 2013, с 26-34; Маҷидов 2007, с. 96;].

Корбурди ин вожаҳоро дар шеъри намояндагони сабки хуросонӣ ҳам 

мебинем:

Гаҳе ба бозӣ бозушро фарошта дошт,

Гаҳе ба ранҷи ҷаҳон-андарун бизад оранҷ. [2013, с. 63]

Пасванди -йаг муодили пасванди -уаг дар забони форсии миёна (порсӣ) 

мебошад [Саймиддинов 2001, с. 123], дар осори шоирон вожаҳои бо ин пасванд 

сохташударо дидан метавонем, ки пажӯҳишгарони осори қадим онҳоро ҳанӯз 

дар осори паҳлавии бозмонда мушоҳида кардаанд. Масалан, вожаҳои о§уаг 

“ҳушёр, яъне соҳибҳуш”, §айгуаг “шаҳрдор, малик, соҳибкишвар”, йа81уаг 

“дастёр” аз вожаҳои портии оМаг “ҳушдор, бо ҳуш”, §айгйаг “соҳибкишвар” 

ва йа^Шаг [Саймиддинов 2001, с. 123; Мухторов 2003, с. 85]-и портӣ сохта 

шудаанд ва ё таъсир пазируфтаанд, ки дар осори шоирони давраи аввал дида 

метавон:

Ҳам он гаҳ чу гуфт ин сухан шаҳрёр,

Зарири сипаҳдору Исфандёр [2007, с. 263].

Вожаҳое, ки аз забони портӣ ба форсии миёна ё дигар забонҳои гурӯҳи 

эронӣ иқтибос шудаанд, дар баъзе хусусиятҳои фонетикии худро ҳифз карда 

бошанд, дар дигаре ба талаботи фонетикии ҳамон забони воридшуда мувофиқ 

шудаанд. Масалан, вожаи зимистон, дар забони портӣ /ат181ап, дар порсии 

миёна (1ат181ап [Саймиддинов 2001, с. 253] ва дар осори шоирон дар шакли
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“зимистон”, дидем, ки танҳо дар ҳиҷои аввал табдили садоноки “а” ба “и” 

шудааст:

Зимистон дар луғат чунин маънидод шудааст: Яке аз чор фасли сол - се 

моҳи сардӣ ва яхбандӣ, ки рӯзҳо кӯтоҳ ва ҳарорати офтоб кам мешавад [ФЗТ 

1969, ҷ. 1, с. 451]:

Вожаи гатТд портӣ буда, дар катибаҳои сосонӣ ё форсии миёна ба гунаи 

(1атТд, форсии нав /ат< (шакли баъдии он бо ҳамсадои ғайриэтимологии - 

гатт) [Саймиддинов 2001, с. 253]. Бинобар иттилои фарҳангҳо маънои хок; 

сатҳи хок; 2. кишвар, мамлакатро ифода мекунад [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 433].

Дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ гунаи замӣ ва ҳам замин мувофиқ ба вазну 

қофия ва услуби шеър корбаст шудааст, чунонки дар ин байтҳои Рӯдакӣ ва 

Абӯшакури Балхӣ гунаи замӣ омадааст:

Або хилъати фохир аз хуррамӣ,

Ҳамерафтию менаваштӣ замӣ. [Рӯдакӣ]

Ситора надидам, бидидам замӣ,

Бад-он з-остар мондам аз хуррамӣ. [2013, с. 87]

Дар байти Фирдавсӣ маҳз бо тақозои вазн шакли замин корбаст шудааст:

Зи сумми сутурон дар он паҳндашт, 

Замин шаш шуду осмон гашт ҳашт. 

Вожаи замин дар осори шоирони мавриди назар хусусияти сермаъноӣ 

пайдо кардааст ва муодили кишвар ё ватан ҳам мебошад, ки бештар дар осори 

Дақиқӣ, Фирдавсӣ ва Майсарии Ҳаким ба чунин маъно корбаст шудааст:

Ва пас гуфтам, замини мост Эрон,

Ки беш аз мардумонаш порсидон. [2007, с. 221]

Вожаи шаҳр - §айг “подшоҳӣ; кишвар, шаҳр” [Саймиддинов 2001, с. 254] 

луғати портӣ буда, дар осори форсии бостон (х§аТа) корбаст шудааст. Дар 

фарҳангҳо чунин маънидод шудааст: 1. Кишвар, мамлакат, марзу бум; 2. Билод, 

мадина, ободии калон, ки кӯчаҳо, раставу бозорҳо ва нуфуси зиёд дошта бошад; 

3. Маҷозан аҳолии шаҳр. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 577-578]
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Дар ашъори намояндагони сабки хуросонӣ бештар ба маънои аввалӣ 

корбаст шуда, ба маънои дуюм ва маҷозӣ ҳам услубан истифода шудааст:

Сарафроз гурдони гиранда шаҳр,

Ниҳон ҷангро об дода ба заҳр. [Фирдавсӣ]

Вожаи зар, ки дар забони портӣ ба шакли гагг буда, гунаи порсии онро 

танҳо дар форсии бостон пайдо кардан мумкин аст: авестоӣ гагапуа ва форсии 

бостон йагапуа [Саймиддинов 2013, с. 27]. Пас, маълум мешавад, ки маҳз гунаи 

портии гагг ба забони тоҷикӣ омада расидааст. Аз тарафи шоирони давраи сабки 

аввал ва то имрӯзҳо дар забони тоҷикӣ хеле бисёр истифода мешавад:

Бузургон ганҷу симу зар гуволанд,

Ту аз озодагӣ мардум гуволӣ. [2007, с. 52]

Дигар вожаи бурз, ки шакли портиаш Ьигг буда, ба форсии миёна дар 

ҳамин шакл иқтибос шудааст [Саймиддинов 2013, с. 28]. Дар луғат ба маънои 

боло, баландӣ ва қадду қомат, баландии қадду қомат, омадааст. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, 

с. 214]. Шоирони сабки хуросонӣ ин вожаро бисёр истифода намудаанд. Вобаста 

ба услуби баёни воқеаҳо ба ҳар ду маъно корбаст шудааст:

Чу хуршед барзад сар аз бурзи кӯҳ,

Миёнҳо бибастанд Тӯронгурӯҳ. [ФЗТ, ҷ. 1, 214]

Зикр кардан ба маврид аст, ки инҷо бурз бо вожаи қулла муродифи луғавӣ 

шудааст.

Дар байти Абӯшакури Балхӣ, ин вожа ба маънои баландии қаду қомати 

ғайриодӣ - ваҳмнок омадааст:

Парад рӯҳаш аз дидани бурзи ӯ,

Кафад мағзаш аз ҳайбати гурзи ӯ. [2007, с. 170]

Дар байти Даққиқӣ ба маънои бузургӣ ҳам корбаст шудааст:

Ба бурзу фари шоҳи эрониён,

Бибандед куштӣ ҳама бар миён. [2007, с. 251]

Ҳамчунин, дар ин байт вожаи куштӣ ҳам аз портӣ иқтибос шудааст. Ба 

ақидаи забоншиносон, “ки8Ид=ки8Йд “куштӣ, камарбандӣ зардуштӣ”. Дар 
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миёни зардуштиён шакли портии ин вожа (ки8Й) роиҷ мебошад” [Саймиддинов 

2001, с. 255 ва 2013, с. 29].

Ҷонишинҳои саволӣ ё пурсишҷонишинҳои кадом - кайат ва чанд 

(якчанд) суат! сопй [Мухторов 2003, с. 86] ҳам аз забони портӣ ба забони 

тоҷикии дарӣ иқтибос шудаанд. Дар осори шоирон вобаста ба услуби ҷумлаҳо 

вожаҳои мазкур корбаст шудаанд:

Дигар дониш туро гӯям кадом аст,

Мар ӯро ҳандаса зӣ Рум ном аст. [2007, с. 220]

Аз Кайвон то ҳиммати ту чандон,

Чанд аз қадами моҳӣ то Кайвон. [2007, с. 381]

Бинобар нишондоди забоншиносон ба истинод аз В. Б. Ҳеннинг, вожаи 

“кас” - кес [Саймиддинов 2001, с. 29] портӣ мебошад, ки дар осори сабки 

хуросонӣ чун вожаи серистеъмол дида мешавад:

Касе беайб набвад дар замона,

Рутабро уста бошад дар миёна. [2007, с. 109]

Муҳаққиқон яке аз вижагии овоии вожаҳои портиро дар ҳамнишинӣ 

омадани ҳамсадоҳои нд (^а) медонанд. Масалан, вожаҳои андом / Ьапйат, 
банда ғулом // Ьапйад ва ғайраҳо.

Вожаи андом, ки дар забони портӣ шакли Ьапйат [Саймиддинов 2013, с. 

29]-ро дошт, дар ашъори шоирони сабки хуросонӣ ва имрӯзаи забони тоҷикӣ дар 

шакли ат1ат корбаст мешавад. Дар фарҳангҳо ба маънои бадан, тан, қадду 

қомат ва узви бадан [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 75], омадааст. Ба ҳамин маъно дар ин 

байти Шокири Бухороӣ дида шуд:

Андоми душманони ту аз тири новаке,

Монандаи сӯки хӯшаи ҷав бод ожада. [2007, с. 84]

Вожаи пизишк - Ьш8к-ро муҳаққиқон иқтибос аз забони портӣ медонанд 

[Саймиддинов 2001, с. 256 ва 2013, с. 30; Маҷидов 2007, с. 96]. Ин вожа 

таърихан чунин шаклҳоро паси сар кардааст: Ыг1§к= ЫмЬк (ф.м.м) “пизишк”, 

ф.н. Ыг1§к идомаи шакли портӣ; гунаи дигари ин вожа дар форсии нав рш8к 

шакли баъдан тағйирёфтаи Ыггёк [Саймиддинов 2001, с. 256].
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Маънои луғавии пизишк дар фарҳангҳо чунин омадааст: муолиҷакунандаи 

дард ва касалиҳо, табиб, ҳаким [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 59; Ғиёс, ҷ. 1, с. 165].

Шоирони сабки хуросонӣ аз ин вожа бисёр истифода бурдаанд. Дар осори 

Майсарии Ҳаким ба такрор омадааст:

Пизишкӣ донишаш динро паноҳ аст,

Ва дин донистанаш ҷонро салоҳ аст. [2007, с. 220]

Шакли ҷамъи ин вожа тавассути пасванди “-он” ва ба маънои ҳаким, олим 

ва доноён омадааст:

Сарони бузург аз ҳама кишварон,

Пизишкони донову кундоварон. [2007, с. 250]

Дигар вожаи оҳан - а8ёп-айип [Саймиддинов 2001, с. 253 ва 2013, с. 28] аз 

забони портӣ ба форсии миёна ва дигар забонҳои гурӯҳи эронии шарқӣ ва 

ҷанубӣ-ғарбӣ иқтибос шудааст. Дар осори шоирони мавриди назар дар шакли 

оҳан дидем, ки бештар дар ифодаи сифатҳои нисбӣ (бо пасванди -ин) корбаст 

шудааст:

Ба гирдаш яке бора кард оҳанин,

Нишаст андар ӯ кард шоҳи замин. [2007, с. 251]

Чунонки зикр шуд, калимаҳои аз забони портӣ иқтибосшуда, баъзе 

хусусиятҳои фонетикии худро нигоҳ доштаанд. Масалан, вожаҳое, ки дар 

таркибашон ҳамнишинии ҳамсадоҳои нҷ (п|) [Саймиддинов 2001, с. 255; 

Маҷидов 2007, с. 96; Шодиев 2010, с. 118] доранд ва маҳз бо ҳамин аз лаҳҷаи 

ҷанубӣ ғарбӣ (порсии сосонӣ) фарқ мекунад. Масалан, феъли имрӯзаи 

анҷомидан (ащатШап), ки гунаи фарҷомидан (Гаг)атТйап)-ро ҳам дорад, аз 

шакли Ьап]аЙап-и портӣ мебошад ва дигар калимаҳои мансуби исму сифат 

анҷуман / кап|атап, анҷом / Ьап)ат, ганҷ / дап], ранҷур, ранҷвар / гапруаг, 

сипанҷ (хона, кошона) / а8рт| [Саймиддинов 2001, с. 255 ва 2013, с. 29] ва 

ғайраҳоро зикр кардан метавон, ки дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ ба гунаҳои 

мухталифи вожасозӣ корбаст шудаанд:

Шикебоӣ андар дили танг неҳ,

Шикебоӣ аз ганҷи бисёр беҳ. [2013, с. 77]
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Ва ё дар ин байти Абӯшакури Балхӣ дар асоси маълумоти дастрас корбасти 

се вожаи портиро мебинем:

Гаҳе ба бозӣ бозушро фарошта дошт,

Гаҳе ба ранҷи ҷаҳон-андарун бизад оранҷ. [2013, с. 63]

Вожаи фиристода аз шакли £п&а§-и портӣ [Саймиддинов 2001, с. 254 ва 

2013, с. 29] мебошад. Ҳамчунин, бо нишондоди Саймиддинов, аз шакли портӣ 

дар форсии нав Пп&а “фаришта”, ав. Гге81а сохта шудааст. Муодили вожаи 

йауа^рап, ки шакли портӣ аз эронии бостон й^ауа-а^рапа - ба маънои 

“дорандаи ду асп” берун меояд [Саймиддинов 2001, с. 254; 2013, с. 28].

Намояндагони сабки хуросонӣ бештар шакли фиристодаро ба сифати 

расул, сафир, дипломат корбаст намудаанд, ки дар луғатҳо ҳам чунин маънидод 

шудааст: Фиристода - вакил, элчӣ, сафир, расул; қосид, паёмбар:

Фиристода бояд, ки доно бувад,

Ба гуфтан далеру тавоно бувад. [ФЗТ 1969, ҷ, 2, с. 434]

Дар байти Дақиқӣ ҳам ба ҳамин маъно омадааст:

Агар нестӣ андар Астову Занд,

Фиристодаро зинҳор аз газанд. [2007, с. 264]

Ҳамчунин, теъдоди феълҳои пажӯҳидан / рагӣЫЛап / регӣЫйап / 
|й/ӣЬк1ап, анбоштан / апЬагйап, пажмурда, пажмурдан / |й/тип1ап / 
рагтипйап / |й/тигк1ап, андешидан / порсии монавӣ апйёх, ҳиштан / Ы§1;, 
кебидан / кеЫйап, харошидан / хага§Ыап, хунида / хишйа, ғалтидан / 

уаИТйап, ғунудан / уипийап, шахудан / хахӣйап, ситеҳидан аз / 81еЬ-и портӣ, ки 

муҳақиқ Р. Шодиев [Забоншиносӣ, №1, 2010, с:114-125] дар “Шоҳнома”-и 

Фирдавсӣ муайян кардааст, ба гурӯҳи вожаҳои портии осори намояндагони 

сабки хуросонӣ метавон ворид кард, зеро ин вожаҳоро на фақат Фирдавсӣ, балки 

дигар шоирон, хусусан, шоиру нависандагони пеш аз Фирдавсӣ, ки ба вижа 

ҳамасрони Рӯдакӣ мегӯем, хеле бисёр истифода бурдаанд.

Масалан, вожаи пажӯҳиш, ки ба гунаҳои пажӯҳидан, пажӯҳанда, 

пажӯҳиш кор фармуда шудааст. Дар луғатҳо ба зиёда аз даҳ маъно ташреҳ 
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шудааст, ки хулосааш, хирадманд, доно; толиб, ҷӯяндагӣ, ҷустуҷӯ; таҳқиқ 

кардан, тафтиш кардан [Луғати фурс 2015, с. 407; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 9] мебошад.

Дар осор на фақат ба гунаҳои зикршуда, балки дар калимасозии исмҳо ҳам 

омада, исмҳои мураккаб сохта шудааст. Чунончи, дар ин байти Шокири Бухороӣ 

вожаи мураккаби “донишпажӯҳ” ба маънои донишманд, марди хирадманд 

омадааст:

Яке донишпажӯҳе дошт гарбиз,

Ба чарвидан нагашта ҳеҷ оҷиз. [2007, с. 79]

Дақиқӣ дар як байт ду бор дар таркиби калимаҳои мураккаб: донишпажӯҳ 

ва нопажӯҳидасухан, аз вожаи пажӯҳ истифода бурдааст:

Эй амири шоҳзода, хусрави донишпажӯҳ,

Нопажӯҳидасуханро табъи тадбир он бувад. [2007, с. 334]

Дар байти Абушакури Балхӣ ба маънои тафтиш намудан, омадааст:

Агар рӯзе аз ту пажӯҳиш кунанд, 

Ҳама мардумонат накӯҳиш кунанд. [2013, с. 82]

Абулмуайяди Балхӣ услубан ба маънои омӯхтан, таҳқиқ кардан, ҷустуҷӯи 

илм корбаст намудааст:

Дар пажӯҳидани асрори улум,

Шавӣ аз коҳилӣ охир маҳрум. [2007, с. 98]

Харошидан / хага§1йап дар луғат ба маънои харошидан, хариш (хориш), 

шахуда [Луғати фурс 2015, с. 195] ва аз асоси феъли замони ҳозираи харош - бо 

нохун ё ягон чизи дигари тезнӯг ба рӯи чизе андаке тарошидан, осеб расондан; 

маҷ. озор; азоб; дарду алам; харошидан 1. Пӯсти баданро бо нохун ё бо ягон чизи 

дигари тезнӯг хунолуд кардан [ФЗТ 1969, ҷ, 2, с. 466].

Дар байти Турки Кишии Айлоқӣ ба маънои бо рӯйи хунолуд ё рӯйи 

харошидашуда, омадааст:

Харошидарӯю тарошидамӯй,

Даромад зи дар, ҷома бар тан-ш чок. [2007, с. 113]

Пажмурда, пажмурдан / |й/тип1ап / рагтипйап / |й/тигк1апро ҳам на 

танҳо дар осори Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ, балки дар осори ҳамасрони онон ҳам дида 
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метавонем ва дар забони адабӣ ва гуфтугӯии тоҷикии имрӯза ҳам серистеъмол 

аст. Дар луғатҳо ба чанд маъно шарҳ ёфтааст, ки афсурда, андӯҳгин, малул; 

беором; хазон шудан, рӯй ба хушкӣ овардани наботот [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 8-9], 

хулосаи он мебошад.

Дар байти Башшори Марғазӣ ба маънои хушк шудан ва маҷозан мурдан, 

ки мурод аз байн рафтани ғам ва ҷои онро гирифтани хуррамист, корбаст 

шудааст:

З-ин аст меҳри ман ба маи сурх-бар, к-аз ӯ,

Шуд хуррамӣ падиду рухи ғам бипажмурид. [2007, с. 218]

Дар ин байти Абӯшакури Балхӣ, маҷозан ба маънои ғамгин ва хастадил 

омадааст:

Хирад чун надонӣ, биёмӯзадат,

Чу пажмурда гардӣ, барафрӯзадат. [2013, с. 70]

Кебидан / кеЫйап чунон бошад, ки гӯйӣ, аз ростӣ ба кажӣ мабар [Л. фурс 

2015, с. 71] ва аз роҳи рост баромадан, ба роҳи каҷ рафтан:

Макебед в-аз ростӣ магзаред,

Чу додандатон панди хуш, бишнавед! [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 549].

Дар ин байти Шаҳиди Балхӣ ҳам дида шуд:

Ё раб, биёфаридӣ рӯе бад-ин мисол,

Худ раҳм кун ба умматат в-аз роҳашон макеб. [2007, с. 40]

3. 1. 2. 2. Корбурди вожаҳои суғдӣ

Дар ашъори намояндагони сабки хуросонӣ миқдори зиёди вожаҳои 

суғдиро дидан метавонем, ки баъзе аз онҳо имрӯз ҳам дар забони адабӣ ва бархе 

дар шеваҳои тоҷикӣ боқӣ мондаанд. Истифода аз вожаҳои суғдӣ, пеш аз ҳама ба 

омили дар як муҳит ва муддате паҳлӯи ҳам вуҷуд доштани забони суғдӣ бо 

тоҷикӣ вобаста аст. Бинобар маълумоти мавҷуда, аз байн рафтани забони суғдӣ 

ва ҷойи онро пурра гирифтани забони тоҷикӣ ба давраҳои пас аз асри XI рост 

меояд [Мухторов 2003, с. 102]. Пас, табиист ки дар ин ҳолат вожаҳои зиёде аз 
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забони суғдӣ ба забони адабии тоҷикӣ ва ашъори шоирони сабки хуросонӣ ворид 

шуда бошанд.

Ҳамчунин бузургии забони суғдӣ, ки мақоми забони байналхалқӣ дар 

Осиёи Марказиро дошт “ва забони бозаргонии “Ҷодаи Абрешим” ва аз дер замон 

иртибот ва пайванди фарҳанги сарзаминҳои Шарқу Ғарб ва Осиё будааст” 

[Мирзоев 2011, с. 5], ба забони адабӣ ва осори бадеии сабки хуросонӣ бетаъсир 

намондааст.

Омили дуюми истифода аз вожаҳои суғдӣ, ҳамоно ба аслиятпарастӣ ва 

мукаммал намудани таркиби луғавии забони дарии тоҷикӣ аз ҳисоби вожаҳои 

забонҳои хеш ва ё гурӯҳи забонҳои эронӣ мебошад, ки дар муқобили забони 

арабии иҷборан воридшуда, корбаст шудааст.

Сеюм, бинобар талаботи шеър ва услуби баён шоиру нависандагони сабки 

хуросонӣ вожаҳои суғдии мустаъмал дар замони худро ба кор бурдаанд.

Албатта, баробари ҳоло дар истеъмол будан ва дар шеваҳои тоҷикӣ вуҷуд 

доштани аксари вожаҳои суғдӣ ва ҳатто дар забони суғдии нав - яғнобӣ идома 

додан, боз вожаҳои суғдӣ, ки дар осори шуаро ва нависандагони сабки хуросонӣ 

мебинем, барои на фақат хонанда, ҳатто барои мутахассису муҳаққиқони забон 

ва адабиёти тоҷик ҳам мушкилӣ пеш меорад. Он мушкилӣ дарёфти маънои аслии 

вожаҳо мебошад, ки бархе дар луғатҳои мавҷуда нест ва агар бошад ҳам баъзе бо 

иштибоҳ маънидод шудаанд.

Аз ин рӯ, таҳлилу таҳқиқи вожаҳои суғдӣ дар осори сабки хуросонӣ доим 

эҳтиёҷ ба баррасӣ ва муаррифӣ дорад. Бо вуҷуди чандин таҳқиқоти муътабар, ки 

пажӯҳишгарони хориҷӣ ва худӣ анҷом додаанд, аммо ҳоло ин ҳамаро мукаммал 

гуфтан нашояд.

Дар асоси манобеи дастрас, илова ба вожаҳои иқтибосии суғдӣ, ки 

забоншинос Қ. Мухторӣ дар асоси осори Рӯдакӣ муайян кардааст, метавон боз 

чандин вожаи дигари суғдиро аз осори ҳамасрони Рӯдакӣ маълум кард.

Шудгор - §и8уаг, ки гунаҳои муаг ва §ауаг -ро дорад [Саймиддинов 2013, 

с. 11], вомвожаи суғдӣ буда, дар осори шоирони сабки хуросонӣ дида мешавад.

Саҳрои сангрӯю кӯҳи санглохро,
91



Аз сумми оҳувону гавазнон шиёр кард. [2007, с. 64]

Рустоӣ замин чу кард шиёр,

Гашт оҷиз, ки буд бас ноҳор. [2007, с. 343]

Шудгор дар фарҳангҳо ба гунаи шиёр / шудгор / шудёр омада, шудгор, 

замини говоҳанзада, замини шудгоршуда; шиёр кардан шудгор кардани замин 

[Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 458; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 583], маънидод шудааст.

Шоирон барои зеби сухан аксар вожаҳои мансуби забони суғдӣ ва 

лаҳҷаҳои онро дар муродиф, таҷнис ва маҷоз корбаст намудаанд.

Вожаи ЮуТйап [Саймиддинов 2013, с. 9] -и суғдӣ мисоли ин фикрҳост, ки 

муродифи дӯшидан ва ошомидан мебошад. Дар ФЗТ (иборат аз ду ҷилд, соли 

1969) ва ФТЗТ (иборат аз ду ҷилд, соли 2010) ва ҳам “Донишномаи Рӯдакӣ” 

(ҷилди дуюм, соли 2008), калимаи мазкур наомадааст.

Хушбахтона, дар “Луғати фурс” на фақат шакли вожа ва маънои он, балки 

таъкиди “ба иборати Мовароуннаҳр” ҳам зикр шудааст, ки далели қотеи вожаи 

суғдӣ ё мансуби яке аз шеваҳои суғдӣ будан аст: “Лӯғ ва лӯғидан - дӯшидан 

бувад ба иборати Мовароуннаҳр. Мунҷик гуфт:

Ман зи ҳиҷои ту боз буд нахоҳам,

То-т фалак ҷону хаста накунад лӯғ.” [Луғати фурс 2015, с. 222;

Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 66; Деҳхудо 1330, ҷ. 42, с. 334]

Ин байтро дар осори ҳамасрони Рӯдакӣ, ба ин гуна дидем:

Ман зи ҳиҷои ту боз гашт нахоҳам,

То-т фалак ҷону хоста накунад лӯғ. [2007, с. 429]

Аммо, вожаи лӯғ / луғ (лӯғидан), дар ин байт каме ночаспон менамояд. Ва 

агар чунин ҳам набошад, маънои дӯшидан, ошомидан ва ё рехтанро ифода 

намекунад. Чунонки, Деҳхудо ҳам пас аз зикри чандин маънӣ аз луғатҳо, дар 

охир ҳамин байтро оварда, гуфтааст: “Вале ман намедонам, ин калима дар ин 

шеър чи гуна маънии дӯшидан ё ошомидан медиҳад?” [Деҳхудо 1330, ҷ. 42, с. 

335].

Зеро шоир гуфтааст, ки “ман то ҳамон рӯзе туро ҳаҷв мегӯям, ки фалак, 

яъне дунё ҷони туро биошомад”. Фақат ин, ки агар вожаи лӯғ ё ошомидану 
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дӯшиданро маҷозан ба маънои “мурдан”, “вафот кардан”, “ҷонат баромадан”, 

“ҷонатро фалак кашад” бифаҳмем, каме маъно бардоштан метавон.

Ба фикри инҷониб, вожаи лӯғи байт аслан муродифи ҳаҷву ҳазл буда, 

шакли лоғро доштааст, ки ин моддаи луғавӣ ба ҳамин маъно дар фарҳанги 

“Бурҳони қотеъ” [ҷ. 3, 2014, с. 51] омадааст. Пас, маъно ин аст, “ман туро то 

ҳамон рӯзе ҳаҷв мегӯям, ки худи дунё ҷону молу дороии туро ба назарат 

ҳаҷвомез - бефоида нишон диҳад.” Хулоса, вожаи лоғ муродифи вожаи ҳаҷви 

арабӣ мебошад ва бинобар таркиби фонетикӣ (овози ғ) яқинан вожаи суғдист, ки 

ба лӯғ омофони луғавӣ шудааст.

Ғӯлин дар фарҳангҳо чунин маънидод шудааст: дудастӣ низ гӯянд, сабӯе 

бувад сарфарох [Луғати фурс 2015, с. 388]; кӯзаи даҳонкалон; кӯзаи дудаста 

[ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 659].

Мувофиқи нишондоди забоншиносон (ба истинод аз Ҳеннинг), ғӯлин 

вожаи суғдӣ уо1т “сабӯи сарфарох”, суғдӣ у>¥б'к = у>у(1у зарф, паймона, кӯза 

[Саймиддинов 2013, с. 9] мебошад. Ба қавли Бадруззамони Қариб, пайдоиши 

ғӯлин дар забони суғдӣ иртибот дорад ба ин вожаи авестоӣ - даогё^ даобапа 

[Қариб 1995, 4362].

Вожаи ғӯлин дар осори шоирони давраи аввали форсии нав истифода 

шудааст, ки мо дар байтҳои Рӯдакӣ, Имораи Марвазӣ ва Тайёни Марғазӣ дидем, 

ки дуи аввалиро соҳиби “Луғати фурс” ҳам шоҳид овардааст:

Ғӯлию фурӯҳишта ду ғӯлин ба ду абрӯ,

Пинҳон шуда андар паси атроф ду ғӯлин. [1958, с. 96]

Ба фикри мо, дар ин байт ғайр аз вожаи кӯза, ки бо калимаи суғдии ғӯлин 

ифода шудааст, боз дар мисраи аввал, аз ҳамин реша ё омонимҳои луғавии он як 

вожа бо ғӯл ифода шудааст. Пас ин ҷо шоир барои зеби сухан аз ҳодисаи дигари 

забонӣ - омонимҳо истифода бурдааст, ки ба услуб ва оҳанги шеър мувофиқат 

кардааст. Ҳамин тавр, ғӯл-и дар оғози мисраи аввал буда ҳам вожаи суғдӣ буда, 

ба маънои “ҳаромзода бувад” ё дев [Луғати фурс 2015, с. 300], ки маҷозан образи 

одами бадро ифода кардааст. Дар шеваҳои имрӯзаи тоҷикони Ӯзбекистон одами 

фориғболи белаёқати фарбеҳро ғӯл мегӯянд: “мисли ғӯл ҳастӣ”. Ҳамчунин, 
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бинобар маълумоти дастрас, омоними луғавии дигар вожаи суғдӣ, яъне ғӯл (уо1) 

- шабгаҳи гӯсфандон ва чаҳорпоён [Саймиддинов 2013, с. 21] аст. Ғайр аз ин, 

дар аввали мисраъ муродифи луғавии вожаи суғдии палид, хаштук (ск§Гк) ва 

балоя (Ьа1оуа), ки бадкор ё ҳаромзода [Мухторӣ 2006, с. 29] мебошад, шуда 

омадааст.

Хулосаи байт ин аст, ки мухотаби шоир як одами ғӯл - табаҳкоре 

мебошад, ки мисли дев чашмонаш зерии абрувонаш метобад ва ҷисми он дар 

паси ҳамон чашмони мисли кӯзаи даҳонкушода, пинҳон аст.

Пил - рП “пошнаи пой”, суғдӣ рб-, форсии нав рау [Саймиддинов 2013, 

с. 9]. Ин вожа дар луғатҳо ба маънои пошнаи пой омадааст [Луғати фурс 2015, с. 

304; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 20; ], инро дар ду байти Маъруфии Балхӣ дидем, ки дар 

фарҳангҳои зикршуда ҳам шоҳид оварда шудаанд:

Ҳамеша кафшу палашро кафида бинам, 

Ба ҷои кафшу палаш дил кафида боястӣ.

[Луғати фурс 2015, с. 304; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 20; ]

Аммо, худи ҳамин байт дар баъзе маҷмӯаҳо маҳз дар вожаи пал бо чунин 

иштибоҳи мантиқӣ дар шакли пул зикр шудааст:

Ҳамеша кафшу пулашро кафида бинам,

Ба ҷои кафшу пулаш дил кафида боястӣ. [2007, с. 214]

Дар луғатҳо вожаи пул ба маънои маъруф аст; ва ба маънии фалс, ки он 

қурси миси маскук бошад... [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 167]; 1. Гузаргоҳи ба шакли тоқ ва 

сақф, ки ба рӯи рӯд, наҳр ва ҷӯйҳо аз чӯбу хишт ва ғ. месозанд; купрук; 2. Зару 

нуқра ва фулузоти дигари сикка задашуда, ки дар тиҷорат, харидуфурӯш ва 

додугирифт андозаи арзишро ифода мекунад [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 91].

Чунонки аз ин мақолаҳои луғавӣ маълум шуд, бешак дар осор вожаи пил 

ба иштибоҳ дар шакли пул(ашро) омадааст. Мо такя ба луғоти зикршуда намуда, 

ҳамон варианти дар луғатҳо [Луғати фурс 2015, с. 304; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 20; ] 

шоҳид овардашуда ва дар сафҳаи 305 нусхаи соли 1958 ашъори ҳамасрони 

Рӯдакиро чун варианти саҳеҳ қабул кардем:

Ҳамеша кафшу палашро кафида бинам ман,
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Ба ҷои кафшу палаш дил кафида боистӣ. [1958, с. 305]

Бояд тазаккур дод, ки аз ҳамин вожаи “ра1” дар забони адабӣ ва осори 

шорони давраи аввал ба табдили р ба Ь ва иловаи пасванди 1к(+ук) вожаи ЬаПк 

(р'8+ук) пойафзори чармин, марбут ба пой, пойӣ [Б. Қариб 1995, 6433]. Гунаи 

дигари он ЬаЬк ва ҳамчунон бинобар шаҳодати “Луғати фурс” ва таҳқиқоти 

Капранов, “раИк - пойафзор бувад, ба Озарбойҷон “чоруқ” хонанд” ва ё “шум” 

бошад, яъне пойафзори чармин [Саймиддинов 2013, с. 9; Луғати фурс 2015, с. 

268]. Ғайр аз ин, дар баъзе нусхаҳои “Луғати фурс” ба маънои потоба омадани 

ин вожаро Н. Ғиёсов зикр кардааст. Худи потоба ба гунаҳои пойтоба, пайтоба, 

пайтобӣ дар гӯйишҳои тоҷикони Шаҳрисбз дар истифода аст. Дар осори Рӯдакӣ 

ин вожаро дидем, ки соҳибони луғатҳо шоҳид овардаанд:

Аз хару полик он ҷой расидем, ки ҳаме,

Мӯзаи чинӣ мехоҳаму асби тозӣ. [Луғати фурс 2015, с. 269]

Дар ин байт полик - пойафзори чармин, ба ибораи “мӯзаи чинӣ”-и байти 

дуюм антоними матнӣ шудааст.

Ҷолиб ин аст, ки муаллифони ФЗТ дар шарҳи полик байти мазкурро ба 

Алии Қарт нисбат додаанд, ки он шарҳу байтро зикр мекунем:

Полик - чоруқе, ки ресмонҳои он ба банди пой печонда мешавад:

Аз хару полик он ҷой расидам, ки ҳаме,

Мӯзаи чинӣ мехоҳаму аспи тозӣ. [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 83]

Баландин / Ьи1ап(Ип / паландин - ра1ап(1Тп чорчӯби дар, перомуни дар 

бувад, суғдӣ рбупй [Саймиддинов 2013, 9, 19]. Дар фарҳангҳо ба маънои

перомуни дар [Луғати фурс 2015, с. 387], болодарӣ, чӯби болоии дари хона; 

чорчӯби дар [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 136].

Ба ҳамин маъно дар ин байти Шокири Бухороӣ мебинем:

Бар ӯ афрошта дарҳои симин,

Ҷавоҳирҳо нишонда аз буландин. [2007, с. 82]

Ҳамчунин, вожаҳои линҷ [Б. Қариб 1995, 6700; Саймиддинов 2013, с. 10; 

1958, с. 93, 169], Лод [Б. Қариб 1995, 3440-3441; 2007, 63], пайғӯла / байғӯла 

[Саймиддинов 2013, с. 21], ғӯл - шабгоҳи гӯсфандон ва чаҳорпоён, ки имрӯзҳо 
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оғил мегӯем ва ҷойи нигаҳдории ҳайвонҳои хонагӣ - гов, асп, бузу гӯсфанд ва 

ғайраҳо мебошад. Бинобар нишондоди муҳаққиқон ва луғатнигорон, аз ҳамин 

вожаи ғол / ғӯл боз калимаҳои пайғӯла - кунҷ, ниғӯл - ҷойгоҳи гӯсфандон дар 

саҳро ва доманаи кӯҳ, оғӯл - сутургоҳ [Саймиддинов 2013, с. 21] сохта шудааст, 

ки дар осори мавриди назар аз тарафи шоирон корбаст шудааст. Ва имрӯз ҳам 

аксари ин вожаҳо дар забони адабии тоҷикӣ ва ё шеваҳои тоҷикӣ истифода 

мешаванд:

Касе, ки дар дили ӯ ҷой кард хасми ту,

Ба ҷои хонаю кошона чарх додаш ғол. [1958, с. 92]

Шанг - зебо, ки баъдтар шакли қашангро гирифтааст, вожаи суғдӣ буда, 

чунин шаклҳои навишт дошт: х§п^ -, 'х§пк, 'у§пк, ба маънои зебо, бошукӯҳ, 

қашанг [Б. Қариб 1995, 731, 2089, 10657].

Муҳаққиқи таърихи забон Д. Саймиддинов ба истинод аз “Сиҳоҳ-ул-фурс” 

маънои шангро зебо ва некӯ дониста, афзудааст, ки бидуни шубҳа идомаи 

суғдии \8пс] / 'х§пк / 'у§пк хоҳад буд. Дар форсии нав §апд аз роҳи табдили х§- 

дар оғози вожа ба 8- пайдо шуда, аммо шакли срьапд (бо с.|) дар туркӣ аз роҳи 

табдили х, у ба с.| аз суғдӣ ва ё лаҳҷаҳои суғдӣ ворид гардидааст [Саймиддинов 

2013, с. 47]. Дар луғатҳо ба чанд маъное ташреҳ шудааст: 1. Зебо, хушрӯй; 2. 

Шӯх, зариф; 3. Зебоӣ, хушрӯӣ; зарофат; шӯхӣ, раъноӣ; 4. Айёр, густох, дузд 

[ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 566].

Истифодаи ин вожа дар осори намояндагони сабки хуросонӣ ба маънои 

аслӣ - зебо ва маҷозӣ - дузду айёр бисёр дида мешавад. Чунонки дар байти 

зерин ба маънои зебо ва дилрабо омадааст:

Ид шуд дигар, ки он дилдори шанг,

Баҳри куштан ҷомаҳо пӯшад заранг. [2007, с. 98]

Ба ҳамин маъно дар осори шоирони сабкҳои ироқӣ ва ҳиндӣ ҳам идома 

кардааст, чунонки дар ин байти Ҳофизи Шерозӣ:

Нигоре чобуке, шанге кулаҳдор, 

Зарифе, маҳваше, турке қабопӯш.
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Мушфиқӣ вожаи §апд-ро дар ифодаи “чашмони зебо” дар таркиби ибораи 

“шӯхони шанг” корбаст намудааст:

Чашму мижгонат зафар бар қалъаи дил ёфтанд, 

Дил чӣ бошад, ҷон хатар дорад аз шӯхони шанг.

Бояд гуфт, ки вожаи шанг ба маънои зебо ва хушрӯй, ки манзур зебоии 

маъшуқа ва ёр аст, омоними луғавии вожаҳои шанг - дарахти бебарг, ки чӯби 

сахт дорад [Луғати фурс 2015, с. 236] ва шанг - хартуми пил [Луғати фурс 2015, 

с. 279; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 566], ҳамчунин шанг ва машанг - шангал ва мангал, 

яъне дуздӣ ва роҳзан [Луғати фурс 2015, с. 279; Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 474] мебошад, 

ки қариб ба ҳамаи ин маъноҳо дар осори мавриди назар ва ҳам шоирони баъдина 

дида мешавад ва исботи инро метавон аз луғатҳои зикршуда дарёфт.

Ғайр аз ин, ба ҳар яке аз ин маъниҳо дар таркиби калимаҳои сохта ва 

мураккаб, масалан, ғовшанг, пошанг, Пушанг, Ҳушанг, шангина дида 

метавонем ва маҳз дар чунин ҳолат ба кадом маъно омадан ё аз кадом шанг 

сохта шудани вожаи ифодакунандаи ашёро мебояд дуруст баррасӣ кард.

Чунонки Қ. Мухторӣ зимни таҳлил вожаи суғдии ғовшанг-ро 

иштибоҳомез баррасӣ кардааст. Дуруст аст, ки вожаи у'^ - уа¥-ро бо истинод аз 

“Луғати суғдӣ” гов маънидод карда [Б. Қариб 1995, 185, 163; Қ. Мухторӣ 2006, с. 

27], аммо дар қисми дуюми он - §апд-ро хартуми пил маънидод карда, танҳо ба 

шарҳи ФЗТ [1969, ҷ. 2, с. 566], ки маънои дуюми вожаи §апд аст, иктифо 

мекунад. Ва аз ҳамин “хартуми пил” ба гов “чӯби говронӣ” месозад ва дар охир 

маънои луғавиро [аз “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” 1990, с. 296] оварда, корбурди 

онро дар ин байти Рӯдакӣ собит кардааст:

Мардро наҳмор хашм омад аз ин,

Ғовшанге ба [р] каф овардаш газин. [Мухторӣ 2006, с. 27]

Бояд тазаккур дод, ки вожаи §апд дар таркиби калимаи мураккаби 

ғовшанг, ки муҳаққиқ Қ. Мухторӣ ба маънои хартуми пил маънидод кардааст, 

ҳеҷ гуна алоқаи мантиқӣ ва шайъӣ надорад. Балки он ба вожаи §апд, ки дар 

луғатҳо ба гунаҳои чанг, шанг, шангина омада, маънои дарахти бебарг, чӯбе 

сахт дорад [Луғати фурс 2015, с. 236] ва шангина ба чӯби говронӣ [ФЗТ 1969, ҷ.
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2, с. 566] иртибот дорад. Ба фикри мо, ин вожа ба ҳамон вожаи иқтибосии 

чандал / шандал сап(1а1 “дарахти сандал” < скр. иап(ап; форсии нав *ап((а1 

[Саймиддинов 2001, с. 267] ҳам то ҳадде иртибот дорад. Деҳхудо ба истинод аз 

“Бурҳон” онро ҷид, тунду тез [Деҳхудо 1349, ҷ. 31, с. 21-21] донистааст, ки 

манзур барои тез ҳаракат кунондани асп, хар, гов ва ҳар ҳайвоне фаҳмида 

мешавад.

Ғайр аз ин, маъно ва шарҳи сохтории шангро дар таркиби калимаи 

ғовшанг Ҳ. Қаландаров, дар “Донишномаи Рӯдакӣ” [2008, ҷ. 1, с. 366], бо 

иштибоҳ баррасӣ кардааст. Ҳатто чунин гуфтааст, ки “... намуди чӯбе будааст, ки 

ба хартуми фил монанд бошад ё ин ки аз хартуми фил сохта шуда бошад, ки бо 

ҳамин ном машҳур гардидааст”. Ин як фикри номуқаррар ва бемантиқест, ки ҳам 

чӯбе бошад ва маҳз ҳамон чӯб аз хартуми фил сохта шуда бошад?! Аввало 

моддаи таркибёфтаи чӯб аз моддаи таркибёфтаи гӯшту пӯст ва устухони ҳайвоне 

чун фил фарқ мекунад ва инро ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон пазируфт.

Барои илова, метавон шарҳи Муҳаммадҳусайни Бурҳонро зикр кард: 

Говшанг бар вазни обранг; чӯбе бошад, ки бар сари он мехе аз оҳан насб кунанд 

ва хару гов бад-он ронанд. Ва ваҷҳи тасмияи он говтундкун бошад, ки шанг ба 

маънии тунд ҳам омадааст [Бурҳон 2014, с. 6].

Мураттибони ФЗТ [1969, ҷ. 2, с. 566] ва қисми тавзеҳоти осори Абӯшакури 

Балхӣ ва осори ӯ (муҳаққиқи рисола Ш. Холиқзода 2013, с. 101) ҳам дар ин 

байти Абӯшакури Балхӣ дар шарҳи вожаи шанг фикри баҳсталабро ҷонибдорӣ 

кардаанд:

То кай кунад ӯ хорам, то кай занад ӯ шангам,
Фарсуда шавам охир, гар оҳану гар сангам. [2007, с. 142]

Дуруст аст, ки ин байтро Асадии Тӯсӣ ҳам дар шарҳи шанг ба маънои 

хартуми пил овардааст [ниг. Луғати фурс 2015, с. 279] ва аз ин сабаб, 

луғатнигору муҳаққиқони баъдӣ бе мулоҳизаи илмӣ онро пайравӣ кардаанд.

Деҳхудо дар ҳамин байт, вожаи шангро аз шанди ҳиндӣ ба маънои 

хартуми пил ва табдили (I ба д дониста, дар поварақи луғаташ шарҳ додааст 

[Деҳхудо 1349, ҷ. 31, с. 21]. Аммо, аз рӯйи инсоф, дар ин байт ба ҳеҷ ваҷҳ ба 
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маънои хартуми пил фаҳмидан имкон надорад. Ба фикри мо, дар ин байт 

луғатнигорону муҳаққиқон вожаи суғдии §апд, ки зебо бошад ва маҷозан айёру 

фиребгарро ифода мекунад, бо вожаҳои аз ҳиндӣ иқтибосшудаи сап(1а1 “дарахти 

сандал” [Саймиддинов Д, 2001, с. 267] ва *Ьап(1 скр ба маънои хартуми пил 

[Деҳхудо 1349, ҷ. 31, с. 21]-ро бо ҳам омехта кардаанд.

Пас, дар байти мазкур на хартуми пил, балки дузду роҳзан [Ғиёс 1987, ҷ. 1, 

с. 474] ва айёрест, ки аз рафтори ӯ, шоир ё ҳар фарде, ки бошад, ба дод омада, 

тоқати фиребу найранг ва хоркунии тарафайнро надорад. Зеро хорӣ ва фиребу 

найранги зиёд одамиро, ки аз гӯшту хун таркиб ёфтааст, афтодаву маъюс 

мекунад. Аз ин ҷост, ки дар мисраъи дуюм агар аз оҳану санг ҳам бошам, дигар 

тоқат надорам, яъне афсурда хоҳам шуд мегӯяд.

Ба ҳамин маънои айёру фиребгар дар ин байти Абӯтоҳири Хусравонӣ 

омадааст:

Ҳама бо ҳезону ҳезу ҳама бо канҷон канҷ,

Ҳама бо дуздон дузду ҳама бо шангон шанг. [2007, с. 184]

Ҳамчунин дар ҷилди дуюми ФЗТ вожаи шангина ба маънои чӯби говрона 

омада, дар навбати аввал бо ғавшанг муродиф мешавад ва сониян исботест, ки 

шанг ба маънои чӯб фаҳмида мешавад, ки аз дарахти шанг [Луғати фурс 2015, с. 

236] месохтаанд. Ва ин омоними шанги суғдӣ (зебо, хушрӯй) мебошад, мисолаш 

ин байти Фароловӣ шуда метавонад:

Агар бо ман дигар ковӣ, хурӣ ногаҳ,

Ба сар - бар теғу бар паҳлӯй шангина. [2007, с. 73]

Ва аз ҳамин вожаи шангина омоними дигари чӯб, ки “дар паси дар 

афкананд, то дар қавӣ бошад” [Луғати фурс 2015, с. 392] сохта шудааст ва дар 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ дида мешавад. Чунонки ба маънои чӯбе, 

ки дар паси дар гузоранд (дар гуфтори мардумӣ танбачӯб -Х.М), дар ин байти 

Лабибӣ:

Шангина бармадор ту аз чокар,

То рост монад ӯ чу тарозӯ.
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Бинобар шаҳодати “Луғати фурс”, муродифи ғовшангу шангина боз 

ғубоза / гувоза буда метавонад. Агар овози “ғ”-ро, ки забоншиносон бештар 

хоси калимаҳои суғдӣ донистаанд [Маҷидов 2007, с. 97], ба инобат гирем ва ҳам 

омадани онро дар аввалин фарҳанги куҳан донем, пас ин ҳам калимаи суғдист:

Пурдил чун товал асту товал ҳаргиз,

Нарм нагардад, магар ба сахт ғубоза.

[Луғати фурс 2015, с. 157]

Яъне товал - гови ҷавон, пурқувват асту ин хел говро сара кардан ҷуз бо 

зарби говрона нашояд.

Аз мухтасари шарҳи вожаи шанги суғдӣ ва омониму муродифҳои суғдӣ ва 

тоҷикии он ба хулоса омадан метавон, ки дар байти Абӯшакури Балхӣ “шанг” ва 

таркиби “ғовшанг” дар байти Рӯдакӣ, он ба маънои хартуми пил наомада, балки 

шанг худ дар алоҳидагӣ асбоб ё воситаест барои тез ҳаракат кунонидани асп, 

хар, гов, ки имрӯзҳо дар муҳити деҳот бештар дар шакли говрона корбаст 

мекунанд. Ва он бештар мансуби лексикаи деҳқонҳоест, ки бо воситаи говҳои 

ҷуфтӣ заминро кишт (шудгор) мекунанд. Он асбоб, шояд ба сабаби ин, ки аз 

чӯби сахт сохта мешавад, ба вожаи шанди аз забони ҳиндӣ (ба маънои чӯби 

сахти бебарг) иқтибосшуда, ташбеҳ кунонида шудааст. Зеро он чӯбро на фақат аз 

дарахти шанд, балки аз ҳар шохаи дарахти мувофиқ сохтан метавон, ки сахт 

бошад. Дар охир ҳаминро ҳам гӯем, ки мо дар рафти кор ва мутолиаи осор дар 

ҳеҷ як байт ба маънои “хартуми пил” омадани §апд - шангро шоҳид нашудем.

Дигар вожаи осуғда, ки забоншиносон дар ҳамнишинӣ омадани ғд-ро ба 

инобат гирифта [Маҷидов 2007, с. 97], вожаи суғдӣ гуфтаанд. Дар осор дида шуд 

ва дар фарҳангҳо ба маънои ҳезуми нимсӯхта омадааст [Луғати фурс 2015, с. 

124], чунонки дар ин байти Маъруфии Балхӣ:

Истода миёни гармоба,

Ҳамчу осуғда дар миёни танур. [2007, с. 210]

Гаразмон - угбтп[п] ба маънии Биҳишт, баландтарин осмон [Б. Қариб 

1995, 4294; М. Қосимӣ 2010, с. 109]. Дар бештари луғатҳо бо каме дигаргунии 

овоӣ, масалан, “гарзамон” ба маънои фалакулафлок [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 191; ФЗТ 
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1969, ҷ. 1, с. 253] омадааст. Ҳамчунин, Асадии Тӯсӣ чунин ташреҳ кардааст: 

гаразмон - порсиён гӯянд, арш аст ва шуаро гӯянд, осмон аст. [Луғати фурс 

2015, с. 353].

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ, ба вижа осори ҳамасрони 

Рӯдакӣ, бисёр истифода шудааст. Масалан, дар ин байти Рӯдакӣ:

В-ар ба набард оядаш ситораи Баҳром, 

Тӯшаи шамшери ӯ шавад ба гаразмон.

Дар осори Дақиқӣ ба ҳамин маънои осмон омадааст, ки дар як қитъаи 

мадҳмонанди ӯ мебинем:

Маҳу хуршед бо Барҷису Баҳром,

Зуҳал бо Тиру Зуҳра бо Гаразмон. [2007, с. 347]

Корбурди феълҳои суғдӣ ҳам дар осори шоирони сабки хуросонӣ бисёр ба 

назар мерасад, ки бархе аз онҳо дар забони имрӯзаи адабии тоҷикӣ аз истеъмол 

баромада бошанд ҳам, гурӯҳе дар истеъмол ва ё гӯйишҳои мардумӣ дучор 

мешаванд.

Масалан, гурӯҳи феълҳое, ки дар мақолаи бахшида ба “Феълҳои портӣ ва 

суғдӣ дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ”-и забоншинос Ш. Рустам, ки дар асоси 

манобеи боэътимоди забоншиносони забонҳои эронии шарқӣ П. Ҳорн, В. Б. 

Ҳеннинг, В. А. Лившитс, Ж. Лазар ва Б. Қариб баррасӣ намудааст, на фақат дар 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, балки дар ашъори бештари шоирони сабки хуросонӣ ва 

ҳолати имрӯзаи забонӣ ва шеваҳои тоҷикӣ ҳам дида метавонем.

Инак, феълҳои суғдии аз “Шоҳнома” баррасӣ намудаи забоншинос Ш. 

Рустам инҳо: 1ӣхк1ап - чоплусӣ кардан, аИ‘ап|к1ап - гирд овардан, андӯхтан ва 

шакли асоси замони гузаштаи ин феъл аИах^ап - гирд оварда (шуда), шакли 

сифати феълии аИауИа - андӯхта, захирашуда, рахёсТИап - сохтан, омода кардан, 

оростан, СахТИап - ситеза кардан, ҷангу ситез кардан, агиуИа - бераҳм [Ш. 

Рустам 2010, с. 123] мебошанд, ки ғайр аз Фирдавсӣ дар осори дигар ҳамасрони 

Рӯдакӣ ҳам дида метавонем.

Масалан, феъли суғдии аИахТап, ки яке аз феълҳои маъмули забони адабӣ 

ва гуфтугӯйии порсии дарӣ будааст. Ин феъл ба гунаҳои замонӣ ва сиғаҳои худ 
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корбаст шудааст. Чунончи, дар осори Абӯшакури Балхӣ вобаста ба услуб дар 

нуҳ маврид корбаст намудани онро маълум кардем:

1. Алфанҷидан - аИ‘ап|к1ап ба маънои касб кардан ва ба ҳам расонидан; ва ҷамъ 

кардан ва андӯхтан бошад [Луғати фурс 2015, с. 96; Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 111; 

ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 60]. Дар байти зер услубан ба маънои дониш омӯхтан ва зиёд 

кардан омадааст:

Дурустии амал гар хоҳӣ, эй ёр,

Зи алфанҷидани илм аст ночор. [2013, с. 65]

Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва маҳз байти мазкур алфанҷидан 

баробар аст бар асоси замони ҳозираи омӯз. Агар кору амали дурустро хоҳӣ, 

бояд илм биомӯзӣ, зеро ноил шудан ба амали хуб, бидуни илму дониш номумкин 

аст. Ва ё, то илм наомӯзӣ, соҳиби амали дуруст ва писандида намешавӣ.

2. Алфахт / Алфахтан - аМах^ап ба маънои феъли ҷамъ кардан, яъне ноил 

шудан, “ба ҳам расонидан ва ҷамъ кардан ва андӯхтан” [Луғати фурс 2015, с. 78; 

Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 111; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 60]:

Агар Қорун шавӣ з-алфахтани мол,

Шавӣ дар зери пои хок помол. [2007, с. 140; 2013, с. 66]

Яъне ба монанди Қорун молу мулк ҷамъ намоӣ ҳам, охир рӯзе мемурӣ. 

Ибораи “зери пои хок помол” шудан, ба маънои мурдан ва умуман хонаи қабр 

аст.

3. Ҳамчунин, гунаи овоии алфахта / алфахтан дар осори намояндагони сабки 

хуросонӣ аМауйа / аМауйап мебошад. Дар фарҳангҳо ҳам ишора шудааст, 

масалан: бар вазн ва маънии алфахта / алфахтан аст, ки андӯхтан ва ҷамъ кардан 

бошад [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 111]:

Биялфағда бояд, кунун чора нест,

Биялфанҷаму чораи ман якест. [2007, с. 163; 2013, с. 80]

Чунонки дидем, дар ин байт феъли суғдии алфанҷидан ҳам корбаст 

шудааст. Аз ин рӯ, шоир дар мисраи якум гунаи муродифи овоии он - 

алфағдаро истифода намуда, бо ин услуб ва оҳангу таъсири шеърро моҳирона 

адо кардааст.
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4. Алфанҷ - аИап| дар фарҳангҳо ба маънои замони мозӣ - гузашта, пешинаи 

аИ‘ап|к1ап омадааст, “яъне ҷамъ кард ва андӯхт ва ҷамъ кардашударо низ гӯянд; 

ва ба маънии масдар ҳам омадааст, ки ҷамъ кардан ва андӯхтан бошад; ва амр 

бад-ин маънӣ ҳам ҳаст, яъне ҷамъ кун ва бияндӯз; ва фоилро низ гӯянд, ки 

ҷамъкунанда бошад” [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 111]

Зи алфанҷи дониш дилаш ганҷ буд,

Ҷаҳондидаи донишалфанҷ буд. [2007, с. 165; 2013, с. 82]

Дар мисраи аввал ба маънои соҳиби дониши бузург будани касеро ифода 

кардааст ва азбаски дониши бисёрро соҳиб шудааст, дилаш мисли хазина 

пурганҷ аст.

Дар мисраи дуюм дар таркиби калимаи мураккаби донишалфанҷ, ҷузъи 

тобеъ шуда омадааст, ки маънояш донишомӯхта, дониш ҷамънамуда мебошад. 

Яъне шахси ҷаҳондида ва донишомӯхта буд.

Дар байти поин ба маънои феъли фармоиш - ба даст биёр, омадани 

биялфанҷ ва замони гузашта - ҷамъ карда шуда, омадани алфағдаро мебинем. 

Яъне дар инҷо услубан кор фармудани як маъно бо ду вожа дар ду замонро 

мебинем: аввал - биялфанҷ, ҷамъ намо, ба даст биёр, сипас, алфағда - ҷамъ 

намудаи чизе, ки пас аз ҳаракат кардан ба даст омадааст (биялфанҷ - замони 

ояндаи андӯхтан (баробар аст ба феъли фармоиши ҷамъ намо!), алфағда - 

замони гузаштаи андӯхтан (баробар аст ба феъли замони гузаштаи ба 

охиррасидаи гирд оварда шуда)

Биялфанҷу з-алфағдаи хеш х(в)ар,

Гулӯро зи рассӣ ба сар-бар мабар! [2007, с. 166; 2013, с. 83]

Шакли инкории феъли фармоиши биялфанҷ - ҷамъ намо (бинамо) дар 

осор тавассути феъли суғдии маялфанҷ - ҷамъ накун (нанамо, пешванди 

инкории ма- ба ҷойи на-), омадааст:

Маялфанҷ душман, ки душман яке,

Фузун асту дӯст аз ҳазор андаке. [2007, с. 171; 2013, с. 87]

(Ногуфта намонад, ки ин байт дар “Луғати фурс” ҳам омадааст ва мисраъи 

дуюм ба гунаи “Фаровону дӯст аз ҳазор, андаке”. Бинобар зикри муаллиф дар 
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поварақ, дар баъзе нусхаҳо ба Рӯдакӣ нисбат дода шудааст [ниг. Луғати фурс 

2015, с. 96].

Дар байти дигар услубан дар ифодаи замони гузаштаи сифати феълӣ 

омадани алфағда - ҷамъ намударо мебинем:

Ба кирдор некӣ ҳамекардаме,

В-аз алфағдаи худ ҳаме х(в)ардаме. [2007, с. 171; 2013, с. 87]

Ҳамин тавр, аз таҳлили осори Абӯшакури Балхӣ маълум мешавад, ки 

феъли аМауйап бо гунаҳои аИап|к1ап ва аМах^ап дар забони адабии дарии 

тоҷикӣ серистеъмол будааст. Худи ҳамин шоир дар ҳафт байт ин феълро нуҳ 

маротиба корбаст намудааст. Шоирон ин феълро услубан ба маънои андӯхтан, 

омӯхтан, ҷамъ намудан, зиёд накардан, афзудан, ҷамъ намуда моҳирона 

истифода бурдаанд.

Феъли лӯсидан - 1ӣ8к1ап, ки аз лӯс - 1ӣ8 бунёд шудааст, маънои чоплусӣ 

карданро дорад. Дар луғатҳо лӯс чунин маънидод шудааст: “Гуфтори хуш ва 

фиребанда бошад; ва фурӯтанӣ бувад беш аз андоза” шоҳид аз Унсурӣ [Луғати 

фурс 2015, с. 181]; “Тамаллуқ ва чоплусӣ” [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 214]; дар “Бурҳони 

қотеъ” [20114, ҷ. 3, с. 66] ҳамин маъно бо андаке илова; Алиакбари Деҳхудо 

[Деҳхудо 1330, ҷ. 42, с. 329] тақрибан чунин маъно ва дар ФЗТ [1969, ҷ. 1, с. 611] 

ҳам мувофиқи фарҳангҳои фавқ буда, шоҳид аз Унсурӣ, Саноӣ ва Саъдӣ оварда 

шудааст.

Бинобар шаҳодати сарчашмаҳо, ин феъл чи дар сабки хуросонӣ ва чи 

ироқиву ҳиндӣ ва имрӯз ҳам дар истеъмол мебошад. Намуна аз Унсурӣ:

Ҷони Сомандро ба лӯс гирифт,

Дасту пою сараш ба бӯс гирифт. [Луғати фурс 2015, с. 181]

Саноӣ дар як байт лӯсу чоплӯсро услубан чунин корбаст намудааст: 

Марди қонеъ на марди лӯс бувад,

К-аз тамаъ гурба чоплӯс бувад. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 611]

Яъне одами қаноатпеша аҳмақу нодон - лӯс нест, балки одами тамаъпеша, 

ки ба таври тамсил баён шудааст, фиребгару айёр мебошад, ки чоплӯс (чоплус) 
мегӯем.
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Дар осори мавриди назар якчанд вожаҳоеро дида метавон, ки аз асоси 

ҳамин лӯс бунёд шудаанд: лӯсона - фирефтан бо хушзабонӣ [Луғати фурс 2015, 

с. 360; Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 66; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 611; Деҳхудо 1330, ҷ. 42, с. 330]; 

чоплӯс - фиребанда, чарбзабонӣ ва хушомад, хушомадгӯи фиребанда [Луғати 

фурс 2015, с. 182; Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 333, 336, 338; Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 257; ФЗТ 

1969, ҷ. 2, с. 544] ва аз ҳамин сифати феълии чоплӯсӣ - чарбзабонӣ, хушомадгӯӣ 

аз роҳи фиреб; далӯс - сифла, [Луғати фурс 2015, с. 182]; колӯс / колус - марди 

харбат, яъне нодон, аблаҳ, аҳмақ, беақл [Луғати фурс 2015, с. 182; ФЗТ 1969, ҷ. 

1, с. 558].

Ҷолиб ин аст, ки гоҳе ин вожаҳо бо якдигар чун муродиф ҳам омада 

метавонанд. Масалан, лӯсона бо чоплӯсӣ муродиф буда, дар фарҳанг чунин 

маънидод шудааст: Лӯсона - чоплӯсӣ кардан бувад [Луғати фурс 2015, с. 360]. 

Чоплӯс бошад, фиребандааст.

Ба кадом маъно ва ҳиссаи нутқ омадани ин вожаҳоро дар услуби шеъри 

намояндагони сабки хуросонӣ хуб мушоҳида кардан метавонем:

Макун хештан саҳмгин чоплус,

Ки баста бувад чоплус аз фусӯс. [2007, с. 167; 2013, с. 84]

Яъне дар мисраи аввали байт феъли фиребандагӣ макун, бо чоплус ифода 

шуда, дар мисраи дуюм исмест, ки сифати мардумфиребӣ дошта, аз рафтори худ 

дар афсӯс аст. Ин ҳолатро дар илми забоншиносӣ конверсия - аз як ҳисса ба 

ҳиссаи дигари нутқ гузаштани калимаҳо медонанд.

Шоирон ин вожаро на фақат барои сифат ё амали одамонро ифода кардан, 

балки дар баёни фикрҳои тарбиявӣ, ғаниматдонии умр ва ноогоҳона расидани 

аҷал корбаст намудаанд. Масалан, Абулҳасани Кисоӣ ин маъноро ба тариқи 

монандкунии дона барои фиреб (на сухан) ва ба ин восита ба дом овардани сайд 

услубан чунин истифода намудааст:

Аҷал чун дом карда гир, пӯшида ба хок андар,

Сайёд аз дур як дона бараҳна карда, лӯсона. [1958, с. 193]

Пас, касе, ки сифати чоплусӣ дорад, одами бад, нодон ва аҳмақ мегӯем. 

Чаро? Зеро одам аз сабаби нодонӣ ва бехабарӣ аз оқибати чоплӯсӣ мардумро 
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фиреб медиҳад. Ана ҳамин одамоне, ки аз нодонӣ ба чоплӯсӣ даст зананд, колус 

мегӯянд, ки муродифи матнии чоплӯс (чоплус) буда, маънои аҳмақ, аблаҳ, 

нодон, беақл [Луғати фурс 2015, с. 182; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 558]-ро ифода мекунад:

Малули мардум колуси бемаҳал бошад,

Макун, нигоро, ин хӯю табъро бигзор. [2007, с. 96]

Хулоса, аз мутолиаи осори бозмондаи шоирони сабки хуросонӣ ва луғоти 

дастрасбуда, пажӯҳишҳои алоҳида ва андешаҳои забоншиносон оид ба сохт ва 

таркиби овоии вожаҳои суғдӣ, яъне бо доштани овози ғ ва дар ҳамнишинӣ 

омадани ғд, ғз, ғн, хч [Маҷидов 2007, с. 97] калимаҳои зиёдеро аз таркиби 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ ва забони имрӯзаи тоҷикӣ пайдо кардан 

мумкин аст. Масалан: варғ, ғук, ғӯш, палағда, пинонҷ / панонҷ, калахч(а), 

парахса, лӯс, чоплӯс (чоплус), нағз, чуғз, коза, оғоз, парағза / пароха, веғна 

(дар шеваи тоҷикони Шаҳрисабз йеғна), вағнич (дар шеваи тоҷикони 

Шаҳрисабз хунич), ғунудан, фажокан (гоҳо ба гунаи фаж), гов (аз ғов), ғирев, 
алағда (аз олуғда), ловидан / андав (аз ҳамин андова), хал (дар халидан), хала 

(халачӯб), халхала, харош, малах, оғил / оғӯл, ғӯза, сур (сӯрон), шанг 

(ҳамчунин дар қашанг), дурӯғ, хотун, фом (дар сурхфом, кабудфом), ожах 

(озах), дағдаға, ғунда, поғунда, ғӯл барин чандин калимаҳоро ном бурдан 

метавон, ки аз забони суғдӣ ба забони тоҷикии дарӣ иқтибос шуда, тавассути 

ҳамин осор ва баъзе шеваҳои тоҷикӣ то ба забони адабӣ ва гуфтугӯйии имрӯзаи 

тоҷикӣ омада расидаанд.

Дар баробари ин, садҳо вожаи дигар, ки ҳарчанд дар “Луғати фурс” ва 

дигар фарҳангҳо шарҳ дода шуда бошанд ҳам, аммо дар забони адабии тоҷикии 

имрӯза ва дар бархе аз шеваҳои тоҷикӣ истифода бурда намешаванд ва ба қатори 

калима - ибораҳои матрук дохил шуда, танҳо шакли хаттӣ ва ё услуби 

корбариашонро метавон аз ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ пайдо кард.
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3. 1. 3. Мавқеи вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори 

намояндагони сабки хуросонӣ

Ба забони тоҷикӣ ва давраҳои таърихии он иқтибос шудани вожаҳои 

бегона ба сиёсат ё тобеъ шудан ва ё тобеъ кунонидани давлатҳои дигар вобаста 

мебошад. Забоншиноси маъруф С. Ҳалимов чунин таъкид кардааст: “Вақте ки 

сухан дар бораи иқтибоси калимаҳо меравад, давраеро, ки забонамон ҳанӯз 

шакли хаттӣ нагирифта буд, набояд фаромӯш кард” [Ҳалимов 2002, с. 18].

Дар баробари ин, чунонки пажӯҳишгарони таърихи забон гуфтаанд, дигар 

омилҳо ҳам барои иқтибос шудани вожаҳо мусоидат мекунад: ҳамсарҳад будан 

бо мамлакатҳои дигар (рафтуомад, додугирифт, муносибатҳои хешу таборӣ), 

тиҷорат, муносибатҳои дипломатӣ, пешрафти илму техника, тарҷумаи асори 

халқҳои дигар ва амсоли инҳо [М. Қосимова 2012, с. 94].

Ҳамчунин, таъсири фарҳанги як миллатро ба миллатҳои дигар метавон аз 

рӯи калимаҳои ба забонҳои миллати дигар додааш муайян кард, ки забони 

тоҷикӣ ҳанӯз аз давраҳои қадим ба сифати забони як халқу миллати бофарҳанг 

ба бештарин забонҳои олам калима додааст, ки имрӯз ҳам он калимаҳоро ба 

осонӣ фарқ карда метавонем. Масалан, забонҳои арабӣ, туркӣ, ӯзбекӣ, озарӣ, 

арабӣ ва ҳиндиро ном бурдан метавон, ки таркиби луғавиашон бисёр вожаҳои 

тоҷикӣ дорад.

3. 1. 3. 1. Таҳлили баъзе вомвожаҳои арабии осори сабки хуросонӣ

Дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ бештар чунин вожаҳои арабиро мебинем, 

ки дар ифодаи номи одамон, номҳои маҳаллу мавзеъ ва умуман ҷуғрофӣ, 

истилоҳҳои динӣ, илмӣ, давлатдорӣ ва низомӣ, баъзе сифату феълҳо ва дар 

рафти эҷод мувофиқи услуби шеър ва ҳусни сухан аз калимаҳои оммафаҳми 

асри мазкур корбаст шудаанд.

Аз калима ва ибораҳои мансуби дин, барои ифодаи фикрҳои тарбиявӣ 

ахлоқӣ корбаст намудани шоирони сабки хуросонӣ хеле бисёр ба назар мерасад. 

Масалан, дар ин байти Абӯтоҳири Хусравонӣ:

Дилат ҳамоно зангори маъсият дорад,
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Ба оби тавбаи холис бишӯяш аз исён. [2007, с. 187]

Дар ин байт ду калимаи арабӣ: маъсият, исён ва як ибораи арабӣ - тавбаи 

холис дида мешавад. Маҳз ҳамин ибора мафҳуми динӣ дошта, дар шеър услубан 

ба маънои холисона, аз таҳти дил аз корҳои носавоби мардумозорӣ даст 

кашиданро ифода кардааст. Дараҷаи баланд ва охирини тавба ҳам ҳамин тавба 

мебошад.

Маъсият ҳам истилоҳи динӣ мебошад ва дар луғат чунин маънидод 

шудааст: 1. Динӣ. Рафтор ва ҳаракат бар хилофи амру наҳйи дину шариат, кори 

номашрӯъ; 2. Гуноҳ, ҷурм [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 666]. Дар байт ҳам ба ҳамин маъно 

омадааст.

Исён мафҳуми динӣ ва ҳаётӣ дорад. 1. Нофармонӣ, саркашӣ, сарпечӣ, 

шӯриш, балво; 2. Динӣ, гуноҳ, ҷурм [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 508]. Дар байт ба маънои 

динӣ омадааст.

Хулосаи умумии байт ин аст, ки барои инсони комил шудан, мебояд ҳамаи 

кинаву кудурат ва бадбиниву бадхоҳиро аз дил дур кунем. Ва ё, диле, ки зидди 

фармони шариат амал мекунад, мисли оҳани зангзадааст, ки соф кардани он бо 

холисона даст кашидан аз рафтору корҳои пургуноҳ, муяссар мешавад.

Имон ва Иблис. Ҳарду калимаи арабӣ буда, ҳамзамон истилоҳи динӣ 

ҳисоб мешаванд.

Имон нишони мусулмонӣ мебошад, ки он бо гуфтани калимаи “Ло илоҳа 

илла-л-Лоҳу Муҳаммадур-Расулу-л-Лоҳ” бо забон тасдиқ меёбад. Дар фарҳангҳо 

ба гунаи Аймон чунин омадааст: савгандҳо ва қувватҳо ва дастҳои рост; ва 

билкаср (яъне имон) гардидан ва амон додан [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 105]; эътиқод, 

боварӣ ба чизе; эътиқод ба дин; дин, мазҳаб [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 478].

Иблис муродифи Аҳримани форсии бостон, ки ба маънии шайтон; ва ба 

эътиқоди маҷус фоили шар[р], чунонки яздон фоили хайр [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 

102]. Дар фарҳангҳо иблис чунин ташреҳ шудааст: шайтон, азозил, аҳриман 

[ФЗТ 1969, ҷ. 1, . 465] ва ноумед аз раҳмат ва номи шайтон [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 

32].
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Дар бораи имон ва Иблис чи дар фарҳанг ва чи осори динӣ ва ҳатто 

Қур(ъ)он ва аҳодис фикр ва огоҳиву шарт ва фармудаҳо бисёр аст, ки хулосааш 

ин, ки ин ду бо ҳам дар тазод буда, пайваста яке дар пайи мағлуби дигарест.

Дар бораи истилоҳи динӣ будани вожаи имон, фикри забоншинос З. 

Мухторовро овардан ба маврид аст: “Имон маъмулан чун истилоҳи динӣ 

дониста мешавад, ба маънии эътиқод ва гаравидан ва дар тасаввуф қувваи сидқи 

орифро гӯянд...” [Мухторов 2001, с. 73]. Албатта, дар байти мавриди таҳлил ва 

осори намояндагони сабки хуросонӣ бештар ба маънои сирф динӣ омадааст, на 

тасаввуфӣ.

Шуаро гоҳе барои таърифу тавсиф ё нишон додани сифоти одамон, 

хусусан мансабдорон аз ин вожаҳо истифода бурдаанд. Чунонки дар як шеъри 

мадҳмонанди Дақиқӣ, ки бо зикри ибораи “оли Сомон” амирони Сомонӣ кинаву 

ғазаби мамдӯҳро чунон таърифи бемонанд кардааст, ки агар Иблис он кинаро 

медид аз тарс имон меовард, гуфтааст:

Агар бинад ба гоҳи кин-ш Иблис,

Зи бими гетӣ ӯ бипзирад имон. [2007, с. 331]

Ҳамчунин дар ин байт аз ҷиҳати семантика Иблис бо имон мутазоди матнӣ 

шудааст.

Ибораи ҳукми қазо арабӣ буда, ҳамзамон истилоҳи динӣ мебошад, ки аз 

ду вожа - ҳукм ва қазо сохта шудааст. Дар луғат ҳукм ба маънои фармон додан 

ва донистан...[Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 280] ва амр, фармон, фармоиш; қарор, қарори 

маҳкама [суд] [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 757].

Қазо ба маънои ҳукм кардан ва гузоридани воҷиб ва адо кардан ва 

офаридан ва тамом кардан ва баён намудан...; ва дар шурӯҳи сиқот ба назар 

омада, ки қазо он аст, ки ҳукми илоҳӣ дар ҳаққи махлуқот дафъатан воқеъ 

шуда...; ва гоҳе лафзи қазо ба маънии иттифоқан ва иродаи ҳақ низ омада, 

чунонки: “қазоро чунин бошад” [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 137]. Ба ҳамин монанд, боз 

тақдир, сарнавишт; ҳукми илоҳӣ [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 667] маънидод шудааст. 

Ибораи ҳукми қазо маънои сарнавишти инсонӣ, ки дар аввал Худо лоиқ 

дидааст, мебошад:
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Ҳукми қазо буд в-ин қазо ба дилам бар, 

Муҳкам аз он шуд, ки ёр ёри қазо шуд. [2007, с. 209]

Дар ин байт шоир вожаи қазоро такроран корбаст намудааст, ки дар илми 

бадеъ санъати такрор мегӯянд.

Хулосаи умумӣ ин аст, ки ҳамеша ҳукми илоҳӣ (ҳукми қазо) бар дилам буд 

ва ҳамин сарнивишт (қазо) буд, ки ёр - маъшуқа ёри ҳамоне шуд, ки сарнавишт 

чунин буд (ёри қазо).

Айнан ба ҳамин маънои сарнавишт боз дар ин байти Абӯшакури Балхӣ 

омадани “ҳукми қазо”-ро мебинем:

В-аз ғамзаи ту хаста шуд озурда дили ман,

В-ин ҳукми қазоист ҷароҳат ба ҷароҳат. [2007, с. 127]

Дар ин байт калимаҳои ғамза ва ҷароҳат низ арабӣ буда, ғамза - ҳаракати 

чашм ва ба ҳам пӯшидани мижаҳо аз рӯи ноз ва карашма, имову ишора кардан 

бо чашм ва абрӯву мижгон [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 646]. Дар байт ба ҳамин маънои 

ҳаракати чашмон аз рӯи нозу карашма омадааст, ки аз он дили тарафайн озурда 

шудааст.

Ҷароҳат - захм, яра, реш [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 775]. Дар байт ба маънои яра 

ва маҷозан дард, ки он ҳам аз нози тарафайн ба дили ошиқ расидааст. Яъне дили 

озурда, ки худ дарде доштаст, боз аз нози маъшуқа хастатар шудааст ва ҳаминро 

сарнавиште медонад, ки дард ба болои дард.

Дар ин осор гоҳе аз фирқа ё мазоҳиби исломӣ ҳам ишоратҳо мебинем, ки 

хеле ҷолиб аст. Ин истилоҳҳо ҳам арабӣ ё тавассути арабӣ пайдошуда мебошанд. 

Чунонки, дар ин байти Маъруфии Балхӣ аз мазҳаби “фотимиён” зикр шудааст: 

Аз Рӯдакӣ шунидам - султони шоирон, 

К-андар ҷаҳон ба кас магарав ҷуз ба фотимӣ. [2007, с. 215]

Худи вожаи мазҳаб ҳам арабӣ буда, маънои роҳ, равиш, тариқ; шохаи ягон 

дин [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 623]-ро ифода мекунад. Мисолаш дар ин байти Шаҳиди 

Балхӣ:

Ҷаҳониёнро дидам басе зи ҳар мазҳаб, 

Басе бидидам аз гуна - гуна ҷадкора. [2007, с. 60]
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Ҳамин тавр, шоирон на фақат аз ноилоҷӣ ва ногузир аз вожаҳои арабӣ 

корбаст намудаанд, балки барои ҷаззобии сухан ва иборасозӣ ҳам истифода 

бурдаанд. Чунонки, дар ин байти Абулалои Шуштарӣ мебинем:

Ба ранги куфру дарозии умеду ҳавли ниёз,

Насими маргу дами замҳариру таффи саъир. [2007, с. 111]

Дар мисраи аввал, ибораи ранги куфр; аз калимаи тоҷикии ранг ва арабии 

куфр сохта шудааст, ки калимаи тобеъкунанда ранг мебошад; ибораи ҳавли 

ниёз, аз ду вожаи арабӣ сохта шудааст. Ҳавл калимаест, ки дар луғатҳо бо 

омонимҳояш зикр шудааст: 1. Тавоноӣ, қудрат, зӯр, фишор; 2. Сол, гузашти сол, 

гардиши сол, табаддулот; 3. Атроф, дар атроф; 4. Тарс, бим, ҳавл [ФЗТ 1969, ҷ. 2, 

с. 711, 712]. Дар байти мазкур ба маънои тарсу бим омадааст.

Дар мисраи дуюм, ибораи насими марг, ки насим ҷузъи асосӣ буда, вожаи 

марги тоҷикиро бо худ тобеъ кардааст; таффи саъир вожаи таффи тоҷикӣ, ки 

маънои гармӣ, ҳарорат, оташ [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 339]-ро дорад, бо саъири арабӣ - 

оташи шӯълавар; маҷ. дӯзах [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 176], тобеъ шудааст.

Ғайр аз ин, гоҳе на ба маънои динӣ, балки дар ифодаи тавсифу ташбеҳ ва 

сифати одамон аз вожаҳои мансуби динӣ истифода намудаанд, ки ин ба услубу 

оҳанги шеър мусоидат кардааст:

Ту гӯӣ ҳар яке ҳури биҳиштист,

Ба дасти ҳар яке аз ёқут миҷмар. [2007, с. 325]

Дар ин байт калимаи ҳур, ки маънои зани бисёр хушрӯи биҳиштӣ [ФЗТ 

1969, ҷ. 2, с. 759]-ро дорад, фақат барои ташбеҳи духтар ё заноне омадааст, ки 

хеле зебо будаанд. Маҳз вожаи ҳур аз давраҳои аввали шеъри тоҷикӣ то ба 

имрӯз - дар осори шоирони ироқӣ, ҳиндӣ ва бозгашту сафед ё нимоӣ ҳам бисёр 

истифода шуда, дар бештар маврид ба маънои маҷозӣ, яъне киноя аз духту зани 

зебо корбаст шудааст. Чунонки, дар сифати зебоиҳои табиат ҳам гоҳо аз ҳамин 

вожа иборасозиро мебинем:

Биҳишти аднро гулзор монад,

Дарахт ороста ҳури биҳиштӣ. [2007, с. 327]
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Аз ин рӯ, иқтибоси вожаҳои арабӣ дар давраи аввал на ин, ки сифати 

забони адабӣ ва шеъри шоиронро паст кардааст, балки дар роҳи иборасозӣ, 

калимаҳои нави ба мардум фаҳмо дохил шуда, ба услуб ва шеъри онҳо хуб 

мусоидат кардааст.

Қибла, ки хоси мусулмонҳо буда, Баҳор ҳам вомвожаи арабӣ будани онро 

зикр кардааст [Баҳор 2012, с. 141], дар луғат ба маънои парастишгоҳ, ҷое, ки ба 

сӯи он рӯ оварда ибодат мекунанд; хонаи Каъба - зиёратгоҳи асосии Макка, ки 

мусулмонон ба тарафи он нигоҳ карда, намоз мехонанд [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 685] 

омадааст. Аммо дар байти зерин ҷузъи асосии ибораи “қиблаи тарсо” шуда 

омадааст:

Ҷамоли гавҳарогинат чу заррин қиблаи тарсо,

Гуҳар ба м-ёни зар-андар чунон чун буд, рахшо. [2007, с. 336]

Мурод аз қиблаи тарсо, киноя аз чеҳраи зебои тобон ва андоми бо 

ҷавоҳирот оростаи шуълаварест, ки дурахши он маҷозан ба оташкадаи тарсоён 

монанд шудааст.

Шаҳиди Балхӣ аз вожаи қибла ибораи қиблаи рӯят сохта, онро дар васфи 

маъшуқа корбаст намудааст:

Туро саломат бод, эй гули баҳору биҳишт,

Ки сӯйи қиблаи рӯят намоз хонандӣ. [2007, с. 61]

Шафеъ - шафоаткунанда, касе, ки барои дигаре илтимоси афв ва ё 

ёрмандӣ мекунад, воситачӣ [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 573].

Зиллат - хорӣ, беиззатӣ, забунӣ [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 451].

Мустафо - баргузидашуда; ва соф кардашуда, ай мусаффо аз сифоти 

замимаи башарӣ [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 271]. Дар байти мазкур ва бештар вақт, чун 

исми хос ояд, мурод ҳазрати Муҳаммад (с.а.в) бошад, зеро ки яке аз тахаллусҳои 

пайғамбар Мустафо мебошад:

Шафеъ бош бари шаҳ маро бар ин зиллат,

Чу Мустафо бари додор равшаноиро. [2007, с. 337]

Дар ин байт ҳам шоир вожаҳои иқтибосии шафеъ ва зиллатро на ба 

маънои шафоатхоҳии пайғамбар, ки дар қиёмат бандагонро шафоат кунанд, 
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балки дар ҳамин дунё ва барои аз шоҳи замонааш пиҳил пурсидан касеро восита 

мехоҳад. Ва ҳамин шахсро чунон омодаву тавоно мехоҳад, ки он сифатро дар 

охират танҳо Муҳаммад (с.а.в) доро мебошанд. Пас, зимни талмеҳ мазмуни динӣ 

мебарояд.

Албатта, ғайр аз калимаҳои мансуб ба дин, ки ҳамеша дар мадди аввал буд, 

боз дигар калимаҳо ҳам дохил шудаанд, ки онҳо, ба қавли забоншинос Қ. 

Мухторӣ: “шояд дар забони арабӣ он тобиши муассиреро доро набошанд, ки дар 

забони мо ба туфайли истеъмолашон дар услуби бадеӣ пайдо кардаанд” 

[Мухторӣ 2006, с. 36]. Масалан, қамар, ки дар забони тоҷикӣ маънои моҳро 

дошта, ҳамчунин бисёр вақт чун муродифи он корбаст мешавад:

Бинӣ он наққошу он рухсори уй,

Аз бари хав ҳамчу дар гардун қамар. [2007, с. 181]

Яъне рухсори рассом ё наққоши дар назди хав - хараки чӯбине, ки гилкор 

вақти кор кардан болои он меистад [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 452], чунон зебо менамояд, 

ки моҳ дар осмон чунон зебо. Пас, ин ҷо қамар, дар баробари моҳ будан, 

инчунин, маҷозест, ки зебоии маҳбуба ба он монанд карда шудааст.

Барои худдорӣ аз такрори як вожа, муродифи онро аз забони арабӣ 

баргузида корбаст намудани шоирон бештар ба назар мерасад, ки бо ин восита, 

категорияҳои луғавӣ - муродифоту мутазод, таҷнис ва монанди инҳо дар забони 

тоҷикӣ бо калимаҳои нав пайдо шудааст. Дар ин роҳ ҳам хидмати шоиру 

нависандагон беш аз дигарон намудор мешавад.

Масалан, чун мутазод кор фармудани ду калимаи арабӣ: висолу фироқ. 

Висол дар фарҳанг чунин ташреҳ шудааст: пайвастан, ба ҳам расидан; мулоқот 

ва сӯҳбати ошиқ ва маъшуқа [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 236]. Фироқ маънои ҷудоӣ, дурӣ 

аз ҳамдигар [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 434]:

Шаби висоли ту чун бод бевисол бувад,

Ғами фироқи ту гӯӣ ҳазор сол бувад. [2007, с. 178].

Қолаби калимасозии мураккаби арабӣ ҳам дида мешавад:

То маро ҳу ҳаме ба ишқ кунад,

Ин-т ҷурмулазим, ин-т гуноҳ. [2010, с. 32]
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Ҳаме шафеъ наёбам аз ӯ ба узри гуноҳ, 

Каримтабъии ӯ назди ӯ шафеъ басам. [2007, с. 69]

Истифода аз шумораҳои арабӣ ҳам дар ин осор дида шуд:

Зиндагонит бод алф сана,

Чашми душман-т барканод кана. [2007, с. 206]

Ва ё номи моҳҳои арабӣ: Шаввол - моҳи даҳуми соли қамарии ҳиҷрӣ 

[ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 557]:

Ман инро гуфтам андар моҳи шаввол,

Ба шасту сесаду ҳафт омада сол. [2007, с. 222]

Дар шеъри шоирони давраи аввали сабки хуросонӣ кам бошад ҳам, 

корбурди ибораҳои яклухти арабӣ ва ҷумлаҳои арабӣ, ки бештаре аз ҳадису 

мақолҳои забони арабист, дида мешавад.

Аллоҳу алим - Худо медонад / Худованд доност. Дар ин байти Маъруфии 

Балхӣ:

Ман ҳаме хандам ҷое, ки ҳадиси ту кунанд,

В-андаруни дил дарде, ки Аллоҳу алим. [2007, с. 212]

Робиа аз ҷумлаҳои арабӣ корбаст намудааст, ки намунаи аввалин шеърҳои 

санъати ширу шакарро мемонад:

Ҳароина, на дурӯғ аст, он чӣ гуфт Ҳаким:

Фаман такаббара явман фабаъда иззан зал. [2010, с. 28]

Шоирон дар ҳар давру замон аз зумраи ашхоси босаводу илмдӯст будаанд. 

Онҳо ба мафҳуми илм, ҳаёт, дин, адабиёт, санъат беш аз дигарон сарфаҳм 

мерафтанд ва дар ин роҳ барои дигарон пешраву даркушоянда ва асосгузор 

ҳисобида мешуданд. Аз ин рӯ, ҳамчун аҳли савод ва шеър гоҳе шеърҳои омехтаи 

арабӣ бо тоҷикӣ ҳам гуфтаанд, ки баъд аз асри понздаҳ ба ин навъи шеърӣ 

ҷумлаҳои туркӣ ҳам афзуда шудааст.

Мисоли аввалин шеърҳои дар санъати ширу шакар эҷодшударо дар осори 

Муҳаммад ибни Васифи Сагзӣ, Шаҳиди Балхӣ, Робиаи Балхӣ ва ҳамасронашон 

дида метавонем, ки аз маҳорати баланд ва услуби шеъри арабӣ ва тоҷикӣ хуб 

хабардор будани онҳо шаҳодат медиҳад:
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Аммо яра ваҷнати мин асриҳи,

Ва соилан калҷамони мубтадаро.

Чу садди Яъҷуҷ боядӣ дили ман,

Ки бошадӣ ғамзагон-шро сипаро. [2007, с. 39]

Номгузории осор ё бобу фасл ва мавзӯъҳо, ки бештарашон бо забони арабӣ 

номгузорӣ шудаанд, аз таъсири забони арабӣ мебошад. Дар ин бора 

“Донишнома”-и Майсарии Ҳакимро аз осори намояндагони сабки хуросонӣ 

намуна овардан кофист, ки ҳар дарду чораи давои онро бо арабӣ номгузорӣ 

кардааст: Фи-л-мои-н-нозил фи-л-айн (Дар илоҷи обравӣ аз чашм); Фи-л-ъишо 

(Дар илоҷи шабкӯрӣ), ки нуҳ мавзӯъро бо арабӣ номгузорӣ кардааст [2007, с. 

219-245].

Ҳамин тавр, дар осори намояндагони сабки хуросонӣ бинобар тақозои 

услуби шеър, фикру андеша, санъати сухан, истифода аз вожаҳои арабиро дида 

метавонем. Аз ин рӯ, наметавон гуфт, ки осори ин аср тамоман вожаҳои арабӣ 

надорад. Балки, дар муқоиса ба асрҳои баъдина, ки аз нисф зиёди таркиби 

луғавии осори бадеӣ ва забони адабии тоҷикиро калимаҳои арабӣ ташкил 

карданд, фарқ мекунад. Ин фарқ ҳамоно дар бештар истифода намудани вожаҳои 

худӣ ва вожаҳои забонҳои қадимаи эронӣ ва нисбатан камтар корбаст намудани 

вожаҳои арабӣ мебошад.

Калимаҳои иқтибосии арабиро дар шеъри сабки хуросонӣ ва имрӯза ҳам бо 

як қатор хусусиятҳояшон фарқ кардан метавон. Забоншиносон он вожаҳои 

арабиро бинобар, вижагиҳои овоӣ, масалан: “мавҷудияти ҳамсадои зичи ҳалқии 

сакта (ъ) (баъд, ҷамъ, маъқул, мӯъмин, таърих), ҳамсадои зичи забончагии қ 

(қосид, муқаддима, мақсад, ҳақ), пасиҳам омадани садонок дар калима (оила, 

маош, табиӣ, муодил), такрори ҳамсадоҳо дар қолабҳои муайян: муфаъъал 

(мураккаб, мушавваш); муфаъъил (муассис, муаллим); тафаъъул (такаббур, 

ташаккур) ... ва нишонаҳои сарфии ҷамъбандии шикаста, ки дар решаи калимаҳо 

ба вуҷуд ояд: “хабар-ахбор, наҳр-анҳор, шеър-ашъор” [Маҷидов 2007, с. 102] 

муайян кардаанд, ки дар роҳи ба осонӣ фарқ кардани вожаҳои арабӣ ёрӣ 

мерасонад.
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3. 1. 3. 2. Мавқеи вомвожаҳои юнонӣ дар шеъри сабки хуросонӣ

Дар осори бозмондаи ҳамасрони Рӯдакӣ баробари вомвожаҳои арабӣ 

вожаҳои юнонӣ ҳам корбаст шудаанд, ки таърихи иқтибоси аксари он вожаҳо ба 

забони форсии миёна ва бостон мерасад. Вомвожаҳои юнонӣ, ки ба забони 

форсии бостон иқтибос шуда буданд, ба забони форсии миёна расида, аз он ба 

забони форсии нав, яъне тоҷикӣ идома кардаанд. Албатта, агар баъзе аз он 

вожаҳо бевосита аз форсии миёна идомаёфта бошанд, баъзеи дигар тавассути 

забони арабӣ ба гунаи муарраб идома кардаанд, ки баррасии саҳеҳи ин кор 

мушкилӣ ҳам дорад.

Ин иқтибосот то ҳадде ба истилои Искандари Мақдунӣ вобаста аст, ки дар 

он аҳд омезиши фарҳанги эрониву юнониро таърих собит намудааст.

Вомвожаҳои юнонӣ, ки дар шеъри шоирони сабки хуросонӣ мебинем, 

бештар мансуби категорияи исм буда, номи филизот, маъданҳо, воҳидҳои пулӣ 

ва якчанд истилоҳоти илмӣ ва фалсафӣ мебошанд. Аммо ин вожаҳо новобаста аз 

ин, ки мансуби кадом ҳиссаи нутқ ва ё соҳа мебошанд, дар осори шоирони сабки 

хуросонӣ ҷанбаи семантикӣ пайдо карда, бештар барои образнокӣ ва услубу 

оҳанги шеър моҳирона истифода шудаанд.

ҒПа8ой[д] “файласуф” [юн. < ф^кооофо^] ба гунаи ру1‘8^кр'к; 8окЙ81а[д] 
“софист”, “пайрави софизм” дар осори паҳлавӣ [Саймиддинов 2001, с. 263] 

истифода шудааст. Шояд аз забони форсии миёна ё забонҳои шарқии давраи 

миёна ба забони дарии тоҷикӣ ва сабки хуросонӣ омада расида бошад, ки 

шоирон онро бисёр истифода бурдаанд:

Бибояд файласуфе сахт шево,

Ки бошад дар сухан гуфтан тавоно. [2013, с. 62]

Дар луғат ин гуна шарҳ дода шудааст: ба маънии ҳаким; ва ба маънии 

таркибӣ дӯстдори илми ҳикмат; чи лафзи файласуф мураккаб аст аз файл 

(файло), ки ба забони юнонӣ ба маънии муҳиб ва дӯст бошад ва лафзи суф, ки ба 

маънии илм ва ҳикмат бошад; ва ҷамъаш фалсафа ояд ва фалсафӣ мансуб ба он 

аст [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 122; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 406].
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Дар байти зикршуда, ба маънои ҳаким ва донишманд омадааст, чунонки 

дар байти поён ҳам:

Чу бинад бад-ин - андарун жарфбин,

Чӣ кӯбӣ ту, эй файласуфи гузин? [2013, с. 86]

Вожаи устурлоб, ки бинобар шаҳодати луғот ва осори дастрасбудаи илмӣ, 

вожаи юнонӣ мебошад [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 93; Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 54, 65; ФЗТ 

1969, ҷ. 2, с. 396; Қосимова 2012, с. 97]. Хулосаи маънои он дар асоси моддаи 

луғавии фарҳангҳои зикршуда, асбобест, ки ба воситаи он дар расадхонаҳо 

гардиши ситораҳо ва ё ҷирмҳои осмониро мушоҳида мекунанд. Истилоҳи фанни 

нуҷум аст ва дар осор ба ҳамин маъно омадааст:

Мунаҷҷимон омаданд Халлухиён,

Або сутурлобҳо чу барҷосо. [2007, с. 195].

Барбат [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 162; Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 125; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 

143; Мухторӣ 2006, с. 43], ки номи сози мусиқист, иқтибос аз луғати юнонӣ 

мебошад ва ба ҳамин маъно дар қатори дигар асбобҳои мусиқӣ, дида шуд:

Онро, ки бо макую калоба бувад шумор,

Барбат куҷо шиносаду чангу чағонаро?! [2007, с. 76]

Вожаи колбад, ки баъзе аз муҳаққиқон иқтибос аз забони суриёнӣ 

медонанд, ҳанӯз дар осори форсии миёна дида мешавад: Ка1Ьий “колбуд, қолаб, 

шакл, тани инсон ва ҳайвон”, ф.м.м. к'1Ьуй, ф.н. каНэис! [Саймиддинов 2001, с. 

201, 262]; Колпут: ба форсӣ колбуз ва ба арабӣ қолаб [Баҳор 2012, с. 150]. 

Ҳамчунин дар забони форсии дарӣ дар шакли муарраб дубора аз тариқи забони 

арабӣ ворид шудааст: с.]а1аЬ < форсии нав ка1аЬ [Саймиддинов 2013, с. 99].

Дар фарҳангҳо ба гунаи колбад / колбуд / омада, маънои қолиб, тан, 

бадан, ҷасад; қолаби ҳар чиз ва ба маънии тан ва бадани одамӣ ва дигар ҳайвонот 

[Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 151; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 558] ташреҳ шудааст. Дар осор ба 

маънои тану бадан омадааст:

Батар душмане мардро хӯи бад,

К-аз ӯ ҷон ба ранҷ ояду колбад. [2007, с. 160; 2013, с. 78]
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Дар осор калимаҳои иқтибосии юнонӣ, ки ифодаи номи филизот кунанд, 

дида метавонем, ки аксари ин вожаҳо ҳам дар забони форсии миёна аллакай 

иқтибос шудааст.

Алмос - аз вожаи юнонии а1тй81 [<юн. аба^а^], ф.м.м 'гт‘8 ф.н. а1тй8 

[Саймиддинов 2001, с. 261], аз форсии нав ба арабӣ иқтибос шудааст 

[Саймиддинов 2013, с. 94]. Дар фарҳанг чунин маънидод шудааст: ҷавҳарест 

сафеди шаффофи бағоят сахти гаронқимат, ки ба ҳиндӣ ҳира гӯянд; ва қисмест 

аз фӯлоди ҷавҳардор ва корди қаламтарош ва теғ ва ханҷарро низ гӯянд [Ғиёс 

1987, ҷ. 1, с. 82; Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 111; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 58].

Дар матни осори сабки хуросонӣ хусусияти семантикӣ пайдо кардааст. 

Чунонки, дар ин байти Абӯшакури Балхӣ маҷозан ба маънии шамшер омадааст:

Шунидам, ки бошад забони сухан,

Чу алмоси буррону теғи куҳан. [2007, с. 152; 2013, с. 71]

Фирдавсӣ услубан ба маънои раъду барқ кор фармудааст:

Ҳаворо ту гуфтӣ ҳама барфурӯхт,

Чу алмос рӯи заминро бисӯхт. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 58]

Дигар вожаи сим - а8ёт “сим, нуқра” юнонӣ буда, шакли аопно^-ро 

дошта, дар форсии нав 8<т [бо ихтисори овози а дар оғози вожа]; бо пасванди 

форсии миёна -ёп: а^етёп, ф.н. 8<тт “симин, нуқрагин” [Саймиддинов 2001, с. 

261]. Дар луғат ба маънои нуқра [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 238] омадааст.

Дар забони тоҷикӣ аз давраи нахустин шоирони порсигӯй то ба имрӯз 

тавассути ин вожаи юнонӣ бисёр калима ва ибораҳо сохта шудааст, аз қабили: 

симандом, симбар, симбор, симгун, симин, симина, симинбадан, симинбар, 
симинбаногӯш, симинпайкар, симинсоқ, симинъизор, симинсипар, симкуш, 

симоб, симсоид, симтан, симтанӣ, марди симкуш, соқии симинсоқ, духти 

симбар, косаи симина, тани симгун, сими ноб, сими сиёҳ, шишаи симин 

барин даҳҳои дигар, ки бештар хоси услуби бадеии шоиру нависандагонанд. 

Ҷолиб ин аст, ки аз калимаи мансуби исми ҷинс (сим мт), бештар калима - 

ибораҳои мансуби шахс сохтаанд. Пас ин далелест, ки калимаҳои иқтибосӣ дар 

роҳи ғанӣ шудани обуранги бадеӣ ва услубӣ дар ҳар як забон мусоидат 
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мекунанд. Чунонки, симинбар ба маънои шахси сафедбадан, хушрӯ ва зебо 

корбаст шудааст:

Ту симинбарӣ, ман чу заррин аёғ,

Ту тобон маҳӣ, ман чу сӯзон чароғ. [2007, с. 168; 2013, с. 84]

Абулмасали Бухороӣ аз ду вожаи мансуби исми ҷинс: сим ва санавбар, 

маҷозан исми шахс - маҳбуба сохтааст, ки ин хоси услуби бадеӣ, хусусан шеър 

мебошад:

Чунон чун хав, ки дарпечад ба гулбун,

Бипечам ман бар он симин санавбар. [2007, с. 104]

Шаҳиди Балхӣ дар баёни толеъи одамон вожаи симро истифода намудааст:

Яке зи роҳ ҳаме зар барнадораду сим,

Яке зи дашт ба нима ҳаме чанд ғушой. [2007, с. 51; 2016, с. 100]

Дар байтҳои зерин ба маънои аслӣ, яъне симу нуқра дида шуд:

Уннобу сим агар набувадмон, раво бувад,

Унноб бар сабикаи симини ӯ бас аст. [2007, с. 94]

Эй, гулфурӯш, гул чӣ фурӯшӣ барои сим?

В-аз гул азизтар чӣ ситонӣ ба сими гул? [1958, с. 181]

Фароловӣ дар таркиби ибораи “шишаи симин”, ки маънои шишаи 

қиматбаҳоро дорад, дар беқадрии об ва ҳамин навъи шиша ёд кардааст:

Об гулфахшанг гашта аз фасурдан, эй шигифт,

Ҳамчунон чун шишаи симин нигун овехта. [2007, с. 72]

Вожаи ёқут ҳам аз ҷумлаи вожаҳои серистиъмоли сабкӣ хуросонӣ 

мебошад, ки таърихи иқтибоси он ҳанӯз дар сори форсии миёна баррасӣ 

шудааст. Тавассути ин вожа бисёр калима ва ибораҳо сохта шудааст: ёқутвор, 

ёқутин, ёқутлаб, ёқутранг, ёқутфом, ёқутӣ; ёқути хом, ёқути равон (киноя аз 
ашки хунин), ёқути сарбаста (киноя аз лабҳои хомӯши маъшуқа), ёқути 

норавон, ёқути майфурӯш ва монанди инҳо.

Ба маънои аслӣ дар ин байти Фирдавсӣ:

Биёростандаш ба дебои зард,

Ба ёқуту пирӯзаву лоҷвард. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 418]
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Ба маънои ёқути тару тоза ва беҳтарин дар таркиби ибораи ёқути обдор ва 

дар муқоиса бо гули нилуфар омадааст:

Нилуфари кабуд нигаҳ кун миёни об,

Чун теғи обдодаву ёқути обдор. [1958, с. 180]

Дар калимаи сохтаи ёқутвор, ки маънои ёқутмонанд, ба мисли ёқутро 

дорад, дар ин байти Кисоӣ мебинем, ки сурхии лола ба он ташбеҳ шудааст:

Ёқутвор лола, бар барги лола жола,

Карда бад-ӯ ҳавола ғаввос дурри дарё. [1958, с. 172]

Дар сурудаи машҳури Дақиқӣ калимаи мураккаби ёқутранг ва ибораи 

лаби ёқутранг корбаст шудааст, ки мурод аз он лаби сурх мебошад:

Дақиқӣ чор хислат баргузидаст,

Ба гетӣ аз ҳама хубию зиштӣ.

Лаби ёқутрангу нолаи чанг,

Маи гулрангу кеши зардуҳуштӣ. [2007, с. 327]

Дар таркиби ибораи ранги ёқути ман омада, маҷозан зард шудани рӯй дар 

роҳи ишқи лоларухе фаҳмида мешавад:

Ранги он лолаи рухони ту кард,

Ранги ёқути ман ба гунаи коҳ. [2007, с. 121; 2010, с. 32]

Гоҳе дар тавсифи лаби ёр ҳадди суханро ба иғроқ расонида, сурхӣ ва 

зебоии лабро ба чунон ёқуте тасвир кардаанд, ки назди он лабҳо ёқути моддӣ 

чун санги одӣ менамояд:

Лаби туст хуршеду хуршед хок,

Лаби туст ёқуту ёқут санг. [2007, с. 185]

Бояд қайд кард, ки муаллифони ФЗТ [1969, ҷ. 1, с. 418] ва ФТЗТ [2010, ҷ. 1, 

512] ёқутро вожаи арабӣ нишон додаанд. Мухторӣ [2006, с. 43] ин вожаро аз 

лотинӣ гуфтааст, Саъдуллоев [2013, с. 46] доир ба ин вожа маълумоти бисёртар 

зикр намуда, онро муарраби вожаи юнонии уахоп^ дониста, сарчашмаи 

фикрашро нишон надодааст. Аз ин рӯ, гунаи юнонии ин вожа на чунин аст, ки 

забоншинос Саъдуллоев нишон додааст, балки ин аст: ¥актй “ёқут”
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[<юн.^акгм^о^], п.м. у'к¥пй, ф.н. уакапй, арабӣ уа^и!, иқтибоси арабӣ дар 

форсии нав уа^и! [Саймиддинов 2001, с. 261; 2013, с. 94].

Шояд ин вожа ба гунаҳои ёканд / ёкунд / поканд / боканд, ки дар “Луғати 

фурс” [2015, с. 138] дида мешавад, аввало дар забони порсии дарӣ чанд муддат 

аз порсии миёна, ки тавассути портии монавӣ дар шакли у'к>уп(1 буд, идома 

карда, сипас гунаи муарраби уа^и! ҷои онро гирифтааст. Зеро ба гунаи ёканд, ки 

шабоҳат ба у'к¥пй-и портии монавӣ дорад, дар шеъри намояндагони сабки 

хуросонӣ дидем:

Куҷо ту бошӣ, гарданд бехатар хубон,

Ҷамастро чӣ хатар, ҳар куҷо бувад ёканд? [2007, с. 78]

Ҳамин тавр, вожаи ёқут дар забони тоҷикӣ ҳанӯз дар аввалҳои шакли 

хаттӣ ва адабӣ гирифтан ба гунаи ёканд / ёқут иқтибос шуда, маъниҳои зиёди 

маҷозӣ ҳам пайдо кардааст. Шоирон дар ашъорашон онро хуб истифода бурда, 

қадри сухани нобро мисли ёқут рангину серҷило ва пурбаҳо намудаанд ва шояд 

аз ин ҷост, ки Абӯшакури Балхӣ тарафдори ҳамон забон ва суханест, ки мисли 

ёқут бошад:

Чу ёқут бояд сухан безуфон,

Сабуксанг лекин баҳояш гарон. [2007, с. 151; 2013, с. 71]

Вожаҳои дирам ва динор ҳам аз забони юнонӣ иқтибос шудаанд. 

Овонавишти онҳо чунин аст: (1гаЬт “дираҳм, дирам” [<юн. брахнп] “пул ё 
сиккаи нуқрагӣ”; йгайт-запд = ф.н. Шгатзапд = арабӣ сС1гат-а1-ка11;

^епаг “динор” [<юн. З^арюу]; дар юнонӣ ин вожа иқтибоси лотинӣ 

(Сепапиз) [Саймиддинов 2001, с. 261; 2013, 94].

Дирам дар луғат ба маънои танга, сиккаи нуқрагӣ, пули нуқра; воҳиди 

вазн, баробари 3, 12 г [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 380] омадааст. Муҳаммад Ғиёсиддин, 

дирамро мухаффафи дирҳами арабӣ маънидод карда, бо ишора ба сураи 

“Юсуф”-и Қур(ъ)он фикрашро собит намудааст [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 330].

Динор - пули роиҷи тилло, ки дар замонҳои гуногун арзиши мухталиф 

дошт; 2. Зар, тилло, умуман пул; 3. маҷ. Офтоб [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 380].
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Дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ ин ду вожа бисёр корбаст шудааст, 

мисолаш ин байт:

Чу динор бояд маро ё дирам,

Фароз оварам ман ба нӯки қалам. [2007, с. 169; 2013, с. 85]

Ба ҳамин маънои аслӣ дар ин байти Робиаи Балхӣ:

Ошиқу ранҷур буду бедирам,

Он шахударух, шахонида зи зам. [2007, с. 120; 2010, с. 28]

Дар байти Маъруфии Балхӣ бо афзудани пешванди сифатсози бо+ услубан 

дар ифодаи сифат омадааст:

Ёри ман кори ӯ бодирам шуд,

Чарх дар пеши пои ӯ хам шуд. [2007, с. 209]

Зумуррад - 1’/итЬгт1 [<юн. оцарау5ос|. Муҳаққиқон навишти паҳлавии 

ин вожаро натиҷаи чунин таҳаввулоти савтии шакли юнонӣ донистаанд: < 

*/та>¥ип1 < *гтадагй < гтагадй; сур. гтагдйа, арабӣ гитиггий; русӣ 

“изумруд” (иқтибоси эронӣ) [Саймиддинов 2001, с. 261]. Дар луғатҳо ба 

гунаҳои зумуррад / зумруд / зумурруд омада, маънидод шудааст: ҷавҳарест 

сабзранг [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 396; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 462].

Дар осори мавриди назар, дар тавсифи май, ки пеш аз ба ҳолати май 

даромадан, дар ток менамояд, корбаст шудааст. Яъне, хӯшаҳои ангур ба тобонии 

зумуррад монанд шудааст:

Зумуррад андар токам, ақиқам андар ғужб,

Суҳайлам андар хум, офтобам андар ҷом. [2007, с. 111]

Хусравии Сарахсӣ ҳадди суханро ба иғроқ бурда, орзӯи сохтани остонаи аз 

зару зумуррад кардааст:

Агар бихоҳам хоне кунам зи чашму рухам,

Ба пош зарру зумуррад аз остона кунам. [2007, с. 380]

Номи баъзе растанӣ ва гулҳо низ аз забони юнонӣ иқтибос шудаанд. 

Шоирони сабки хуросонӣ аз ин номҳо бештар дар сурудаҳои бахшида ба табиат 

ва зебоии ёр истифода бурдаанд.
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Масалан, вожаи пагдТ8 “наргис”, ф.н. пагд^8 [Саймиддинов 2001, с. 262; 

Қосимова 2012, с. 97; Маҷидов 2007, с. 100; Мухторӣ 2006, с. 43]. Дар луғатҳо: 

номи гиёҳи пиёзбехи хурду нозук, ки гулҳои хушбӯи сафед ё зард дорад; 2. 

Маҷозан, чашм, чашми маҳбуба [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 832], хулоса, гулест маъруф; 

ва киноя аз чашми маҳбуб аст [Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 135]. Дар байти зерин ба 

маънои аслӣ - дастагули наргис омадааст, ки шоир зебоии Парвин - чанд 

ситораи кӯчак, ки як ҷо ҷамъ шавад, ба он монанд кардааст:

Ҳаст Парвин чу дастаи наргис,

Ҳамчу баноти наъш рангино. [2007, с. 25]

Дар байти Шаҳиди Балхӣ сухан дар мавзуи илму донише меравад, ки онро 

тавассути хоста - молу манол, зару сим ба даст овардан нашавад. Табиатан 

одамоне, ки дониш доранд, сарвати моддӣ кам доранд ё надоранд, аммо ҳамин 

дониши онҳо аз ҳама моддиёт боло мебошад. Ва ҳамин ҷо дониш ба гули наргис 

монанд кунонида шудааст, ки мисли дигар гулҳо на дар ҳама ҷо шукуфад, ки аз 

ин сабаб пурбаҳост:

Донишу хоста-ст наргису гул,

Ки ба як ҷой нашкуфанд ба ҳам. [2007, с. 54; 2016, с. 103]

Гузашта аз инҳо, вожаи наргис дар забони адабӣ ва шеъри шоирон 

хусусияти семантикӣ пайдо карда, маҷозан ба ҷои чашм истеъмол шудааст. Дар 

ин ҳолат зебоӣ ва сифати чашмро пуробурангтар ифода кардааст. Дар байти 

зерин ҳамин ҳолати забонӣ - маҷозе, ки услубан бо истиораи луғавӣ ифода 

шудааст, мебинем:

Ҳаме гиристу ҳаме наргисон-ш лола гудохт,

Ба зери лолаи бигдохта ниҳуфта зарир. [2007, с. 111]

Дар байти зерин, аввало аз ҷиҳати зебоӣ монанд кардани чашмро бо 

наргис ва сипас, ба вуҷуд омадани маҷози навъи ташбеҳро мебинем, ки наргис, 

ки бо сохти биологии худ ба чашм монандӣ дорад, ба ҷои он омадааст:

Ду лаб ақиқу зери ақиқаш ду раста дур,

Наргис ду чашму зери ду наргис гули тарӣ. [2007, с. 113]
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Номи асбоб - манҷаниқ. Маликушшуаро Баҳор вожаи “манҷаниқ”-ро аз 

юнонии текап1к (меканик) дониста, дар асл механик буда, сипас механиқ шуда 

ва баъд ё-и он дар натиҷаи тасҳиф ба нун ва ҳо-и он ба ҷим табдил шуд [Баҳор 

2012, с. 150], гуфтааст. Аз ҷониби шоирон давраи аввал корбаст шудааст:

Ба манҷаниқи азоб-андарам чу Иброҳим,

Ба оташи ҳасаротам фиканд хоҳандӣ. [2007, с. 61; 2016, с. 108]

Албатта, дар осори шоирони сабки хуросонӣ миқдори вомвожаҳои юнонӣ 

бисёр набошад ҳам, аммо ба дараҷаи чашмрас мушоҳида мешавад, ки таърихи 

иқтибоси баъзе аз онҳо қадима буда, дар ҳамон аср ба қоидаҳои грамматикии 

забони тоҷикӣ (калимасозӣ, категорияҳои маъноӣ) мувофиқ шуда, дар ифодаҳои 

пуробурангу образнок ва услуби шеър мусоидат кардааст.

Агар хусусияти овоии калимаҳои юнонӣ, ки дар охири онҳо “боқӣ мондани 

овози с (з) нишона аз мансубияти онҳо ба исмҳо аст” [Маҷидов 2007, с. 99] ва 

дигар адабиёти дастрасбударо ба инобат гирем, илова ба вожаҳои болоӣ боз 

инҳоро дохил намуда метавонем, ки дар шеъри шоирони сабки хуросонӣ корбаст 

шудаанд: обнус [2007, с. 96], келид (клид) [2007, с. 218], дафтар [2007, с. 166]; 

ва исмҳои шахс: Арасту / Арастотолис, Қайсар (Кё8аг; унвони шоҳи Рум), 
Файлақус (номи падари Искандар) ва худи Искандар / Сикандар; исмҳои 

дигар, масалан Фирдавс, ки имрӯз бештар ба маънои Биҳишт ва боғи биҳишт 

мефаҳмем, аслан аз паратуси юнонӣ [Баҳор 2012, с. 150] мебошад ва аз шоирони 

ин аҳд тахаллуси Абулқосими шоҳномасарой буда, дар шеър ва бештар тасвири 

табиат ва базму ҷашнҳо истифода шудааст, Кайвон, пиёла, марворид, номус ва 

ғайраҳо.

Ҳатто, дар як байт аз чандин вожаи юнонӣ корбаст намудани шоирони ин 

давраро мебинем:

Сари наргиси тоза аз зарру сим,

Нишони сари тоҷи Кисро гирифт. [2007, с. 115; 2010, с. 20]

Ва ё дар ин байт обнусу сим аз юнонӣ, оҳан аз портӣ, мисмор (мех) аз 

арабӣ: Зи обнус даре андар ӯ фарошта буд,

Ба ҷои оҳан симин ҳама башу мисмор. [2007, с. 96].
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3. 1. 3. 3. Баъзе вомвожаҳои ҳиндӣ дар осори намояндагони сабки хуросонӣ

Дар осори ҳамасрони Рӯдакӣ мувофиқи услуби шеър ва тасвири воқеаҳо 

истифода аз вожаҳои ҳиндиро дида метавонем. Баъзе аз он вожаҳо ба форсии 

миёна ворид шуда, тавассути забонҳои портӣ ва суғдӣ (ба монанди бут, шаман, 

Баҳор) то ба давраи нави забони тоҷикии дарӣ расида бошанд, гурӯҳи дигар 

тавассути забони арабӣ ё тарҷимаву муносибати халқҳои тоҷику ҳиндӣ ворид 

шудаанд.

Забоншинос Саймиддинов Додихудо иқтибоси вожаҳои ҳиндиро дар 

форсии миёна баррасӣ намуда, чунин фикрро иброз менамояд, ки ҷолиб аст: 

“Бештар вожаҳои ҳиндӣ дар забонҳои эронии миёна аз роҳи интишори оин ва 

фарҳанги буддоӣ ва тарҷимаи ин осор ворид гардидаанд” [Саймиддинов 2001, с. 

265]. Баъид нест, ки аксари вожаҳои ҳиндии дар осори сабки хуросонӣ ба назар 

мерасида, ҳамон вожаҳоеанд, ки пештар ба муносибати нишондоди ин 

забоншинос ворид ва то асри 1Х-Х барои умум мафҳум будаанд.

Оид ба калимаҳои иқтибосии ҳиндӣ дар осори шоирони сабки хуросонӣ, ба 

вижа ҳамасрони Рӯдакӣ таҳқиқоти комил сурат нагирифта бошад, ҳам ба осори 

баъзе аз ин шоирон, масалан Рӯдакӣ [ниг. Қ. Мухторӣ 2006, с. 43-44] ва ба таври 

хулоса [ниг. М. Қосимова 2012] баъзе маълумотҳо дар илми забоншиносии 

тоҷикӣ амалӣ шудааст.

Бут калимаи ҳиндист, ки мансуби оини буддоӣ ва предмети парастиши он 

мебошад, ки тавассути забони суғдӣ ба дарии тоҷикӣ расида, то ба имрӯз идома 

кардааст. Аз ин рӯ, забоншинос Қ. Мухторӣ, ин вожаро дар қисми калимаҳои 

суғдӣ ва ҳам ҳиндӣ [Мухторӣ 2006, с. 24, 43] зикр кардааст. Мо ин вожаро чун 

калимаи иқтибосии ҳиндӣ қабул кардем.

Ви1 [= ф.м.м. ва. ф.н] “Буддо”; бут, суғдӣ р^1у < ҳ.б, ВиййЬа-. Маънои 

нахусти он дар ҳиндии бостон “тасвир, бут” ва зимни ҳамин маъно “тасвири 

Будда” [Саймиддинов 2001, с. 266].

Ин вожа дар осори мавриди таҳлил бисёр истифода шудааст. Дар ифодаи 

маънои аслӣ ва маҷозӣ калимаҳои бутпараст, бутхона, буткада, бутмонанд, 

бутпарастӣ ва ғайраҳо сохта шудаанд. Шоирон онро ҳам ба маънои аслӣ - 
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воситаи парастиши оини буддоӣ, ҳам барои киноя аз маъшуқаи зебо корбаст 

намудаанд. Чунонки, дар байти зерин ба маънои аслӣ омада, беҳтар будани 

бутпарастиро аз рафтори чоплусони хушомадгӯй, ки пойбанди шахсоне 

шудаанд, ифода намудааст:

Бут парастидан беҳ аз мардумпараст,

Панд гиру кор банду гӯш дор. [2007, с. 22]

Ҳамчунин, ба маънои маҷозӣ, яъне маҳбуба омадааст:

Буте, ки хастадилонро ба бӯса дармон аст,

Дареғ дорад аз ин дарддида дармонро. [2007, с. 101]

Шаман - 8атап [п.м] шаман, роҳиби оини буддоӣ < скр. ^гатапа 

[Саймиддинов 2001, с. 266]. Шарҳи ин вожа дар луғати Асадии Тӯсӣ ба маънои 

“бутпараст бошад” бо шоҳиди як байт аз Рӯдакӣ [Луғати фурс 2015, с. 373] 

омадааст. Дар дигар фарҳангҳо ҳам ба ҳамин маъно омадааст [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 

472; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 563].

Дар матни осори шоирон аввало ба маънои парастишгар омадааст, аммо 

маҷозан дар ифодаи ҳоли ошиқ ва дар бештар маврид бо вожаи бут дар як байт, 

ҳатто дар осори шоирони давраи Саффориён ҳам дида шуд:

Дар ин замона буте нест аз ту некӯтар,

На бар ту бар шаманӣ аз раҳӣ-т мушфиқтар. [2007, с. 23]

Дар байти Абулмасали Бухороӣ се вожаи мансуби оини бутпарастиро, ки 

тавассути забони суғдӣ то ба асри мазкур омада расидааст, дида метавонем: бут, 

шаман, Фархор - номи шаҳре дар Мовароуннаҳр, ки дар замони пеш 

бутхонаҳояш машҳур будааст; бутхона [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 420]:

Бути ман ҷонвар омад, шаманаш бедилу ҷон,

Манам ӯро шаману хонаи ман Фархор аст. [2007, с. 103]

Шатранҷ - са1гапд “шатранҷ < скр. са1мг-апда “чаҳор рутба”, арабӣ 

“шитранҷ” [Саймиддинов 2001, с. 266], ҳамчунин дар мавриди иқтибос аз 

ҳиндӣ будани ин вожа ниг: [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 463]. Маънои луғавии он шаҳмот 

(шоҳмот) [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 572] мебошад. Дар ҷилди панҷуми “Шоҳнома”-и 

Фирдавсӣ аз таърихи пайдоиши ин бозӣ ривоят шудааст.
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Дар байти Абӯтаййиби Мисъабӣ аз ҳамин маъно аввал исми ҷамъи 

шатранҷбозон, ки далолат ба исми кулл мекунад ва дар мисраи дуюм исми амал 

шуда омадааст. Яъне исми шатранҷ ба асоси замони ҳозираи феъли боз тобеъ 

шуда, исми амал шудааст, ки аз ҷиҳати сохт мураккаб буда, аз исм, феъл ва 

бандаки феълӣ таркиб ёфтааст:

Ҳам аз туст шаҳмоти шатранҷбозон,

Туро мӯҳра зода ба шатранҷбозӣ. [2007, с. 92]

Дар забони имрӯзаи тоҷикӣ бо таҳаввулоти фонетикӣ, вожаҳои 

шоҳмотбозон ва шоҳмотбозӣ дар ҳамон сохт ва қолаби калимасозӣ идома 

кардаанд, ки ҳазор сол пеш дар осори бадеӣ аз ҷониби намояндагони сабки 

хуросонӣ истифода мешудааст: шатранҷбозон, шатранҷбозӣ.

Оғоҷӣ ба маънои бозии шатранҷ ва тахтаю афзори он кор фармудааст:

Асп ору каманд ору китоб ору камон ор,

Шеъру қаламу барбату шатранҷу маю нард. [2007, с. 387]

Мушк, бинобар нишондоди забоншиносон [Маҷидов 2007, с. 99] вожаи 

иқтибосӣ аз забони ҳиндӣ мебошад. Маънои луғавии моддаи сияҳранги 

хушбӯйро дорад, ки аз нофи як хели оҳу мегирифтаанд [ФЗТ 1069, ҷ. 1, с. 785]. 

Дар фарҳангҳои тафсирӣ ба гунаҳои мишк, мушк ва мишг [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 

269; Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 99] омада, маънидод шудааст.

Дар осори шоирон ба маънои моддаи хушбӯй ва дар баробари уд - чӯби 

сиёҳранги хушбӯй [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 384] омадааст:

Чу уди Қуморию чун мушки Тиббат,

Чу анбар сириштай Ямону Ҳиҷозӣ. [2007, с. 91]

Абӯшакури Балхӣ сифати сиёҳии мушкро ба назар гирифта, дар муқоиса 

бо сиёҳии дуд дар байти тарбиявии худ услубан чунин корбаст намудааст:

На мушк аст, ҳарч ӯ сиёҳӣ намуд,

Сиёҳӣ намояд ҳамон низ дуд. [2007, с. 162; 2013, с. 79]

Ҳамин маъно дар сурудаи Абулаббоси Рабанҷанӣ:

Ба ҷои мушк набӯянд ҳеҷ кас саргин,

Ба ҷои боз надоранд ҳеҷ кас варкок. [2007, с. 202]
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Робиаи Балхӣ дар васфи авзои рӯзгор ва табиат бо маҳорати баланд ва 

услуби хос, хеле дилнишин зикр кардааст:

Сабо нофаи мушки Тиббат надошт,

Ҷаҳон бӯйи мушк аз чи маъно гирифт?!

[2007, с. 114; 2010, с. 20]

Дар таркиби исми хоси Мушкӯй - бутхона, ҳарамсаро [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 

787] ва дар қатори дигар вожаҳое, ки бинобар мансубияти маҳал яқинан вожаҳои 

ҳиндӣ бошанд: бараҳаман [ниг. Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 173], Ганг [ниг. Бурҳон 

2014, ҷ. 3, с. 37], бут:

На чун Хусравонӣ, на чун ту, буто,
Буту бараҳман дид Мушкӯю Ганг. [2007, с. 185]

Ҳамзамон аз ҳамин вожа бисёр калима ва ибораҳоро дар забони адабӣ ва 

осори бадеӣ эҷод кардаанд: мушкбед, мушкбез, мушкбор, мушкбӯй, 

мушкмӯй, мушкинкаманд, мушкинрақам, мушкинхол, мушкиншамоил, 

мушкфишон; мушки ноб, мушки суда, мушки тар, мушки тиббат ва ғайраҳо, 

ки аз осори сабки хуросонӣ ва давоми таърихи забони тоҷикӣ то ба имрӯз дар 

ҳар як давру замон аз тарафи шоиру нависандагон сохта шуда, ба услубу 

пуробурангии осори онҳо зеб бахшидааст. Чунонки, дар байти зерин тавассути 

пасванди сифати нисбисози -ин, услубан сифати нисбӣ шуда омадани мушкро 

мебинем:

Андар миёни сабза ба дашту ба кӯҳсор,

Мушкин бунафшаву суману лола бардамид. [2007, с. 217]

Ҳамчунин, дар муродифӣ бо вожаҳои арабӣ ё моддаҳои ҳамнавъи худ, 

барои обуранги бадеӣ корбаст шудааст. Масалан, бо абир:

Оби ангуру оби нилуфар,

Мар маро аз абиру мушк бадал. [2007, с. 141; 2013, 66]

Нилуфар ҳам вожаи иқтибосӣ аз забони ҳиндӣ мебошад [Баҳор 2012, с. 

151; Қосимова 2012, с. 97; Мухторӣ 2006, с. 43]. Чунин шакли овонавишт дорад: 

пйора1 “нилуфар” < скр. П11о1ра1а, ф.н. пйоГаг [Саймиддинов 2001, с. 267; 2013, 

с. 95]. Дар фарҳангҳо ба гунаҳои нилупар / нилупараг / нилупал / нилуфал ва 
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ба маънои гулест, ки маъруф ва дар об мерӯяд. Ду навъ шамсӣ ва қамарӣ 

мешавад, ҳамзамон нилуфар муарраби нилупал зикр шудааст [Чароғи Ҳидоят 

1992, с. 212; Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 163; Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 361; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 

854].

Номи парандаҳо, масалан, товус ҳам вожаи иқтибосӣ аз забони ҳиндӣ 

мебошад [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 369; Мухторӣ 2006, с. 43]. Номи мурғи калоне, ки 

парҳои рангоранги зебо ва пойҳои безеб дорад, дар адабиёти бадеӣ маҷозан ба 

маънои одами зебо, табиати баҳорон меояд. Дар осор дар қатори дигар парандаи 

хуштаъм (дурроҷ, аз ҷинси кабк, ки гӯшти лазиз дорад; ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 404) ва 

маҷозан ба ҷои одамони накӯкору саховатпеша, ки сифатҳои хубу зеби инсонист, 

дар муқобили одамони бад, ки тариқи тамсил бо мору каргас ифода шудааст:

Чаро умри товусу дурроҷ кӯтоҳ,

Чаро мору каргас зияд дар дарозӣ? [2007, с. 92]

Дақиқӣ зебоии баҳорон ва рангорангии табиатро дар ин айём дида, ба 

товус монанд кардааст, ки парҳои ҳархелаи зебо дорад:

Ҷаҳон товусгуна гашт гӯӣ,

Ба ҷои нармию ҷои дуруштӣ. [2007, с. 327]

Чанбар луғати ҳиндӣ мебошад: саЬад “ҳалқа” < сатЬаг < скр. сатрака; 

дар тоҷикӣ “гулчанбар” [Саймиддинов 2001, с. 266].

Дар луғат ба маънои муҳити доира ва ба маънии даф ва ҳалқа ва тавқ; ва ба 

маънии каманд; ва ба маънии қайд; ва ба маънии чарх задан омадааст [Ғиёс 1987, 

ҷ. 1, с. 263; Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 356; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 522].

Дар байти Робиаи Балхӣ услубан чунин корбаст шудааст: 

Танам чун чанбаре гашта, бад-он уммед то рӯзе, 

Зи зулфат барфитад ногаҳ яке ҳалқа ба чанбар-бар. 

[2007, с. 118]

Бинобар нишондоди забоншиносон, шак(к)ар низ вожаи иқтибосии ҳиндӣ 

мебошад [Мухторӣ 2006, с. 44; Маҷидов 2007, с. 98].

Чунин шакли овонавиштро дорад: 8акаг [=ф.н.] шакар < скр. ^аккага, 
§акага [Саймиддинов 2001, с. 266].
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Дар луғатҳо ба гунаи шакар / шаккар ва вожаи қасабулҷиб [Ғиёс 1988, ҷ. 

2, с. 135] омада, маънидод шудааст. Хулосаи он маъно ин аст: шираи фишурдаи 

реза, ки аз лаблабуи қанд ва ё найшакар ҳосил мешавад; маҷозан ширинӣ [ФЗТ 

1969, ҷ. 2, с. 559].

Дар забони тоҷикӣ ва мувофиқи услубҳои он аз вожаи шакари ҳиндӣ беш 

аз 41 калимаи сохтаву мураккаб [ниг. ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 562; Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 

467-469] ва зиёда аз даҳ ибораи синтаксисӣ ва маҷозӣ сохта шудааст.

Робиаи Балхӣ вожаи шакарро дар баёни фироқи ошиқу маъшуқ бо як 

услуби хос корбаст намудааст, ки ба обуранги бадеии шеъраш мувофиқат 

кардааст:

Наъим бе ту нахоҳам, ҷаҳим бо ту равост,

Ки бе ту шак[к]ар заҳр асту бо ту заҳр асал. [2010, с. 28]

Шоирон барои образноку ҷаззоб ифода кардани забону дандони маҳбуба, 

онро бо шакар монанд кардаанд. Мисолаш ин байти Валволиҷист:

Лаби ӯ бинию гӯӣ, ки касе зери ақиқ,

Ё миёни ду гул-андар шакаре пинҳон кард. [2007, с. 406]

Чандан, дар “Луғати фурс” ба гунаҳои чандан, шанг, [2015, с. 370, 236] 

омадааст. Ҳамчунин, дар дигар луғатҳои дастрасбуда дида шуд: ба гунаи чандал 

/ чандан [Бурҳон 1993, ҷ. 1, с. 357]; чандан [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 264] ва чандан / 
чандал / сандал [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 190, 523]. Қариб дар ҳамаи ин фарҳангҳо як 

маънои луғавӣ дида шуд, ки чунин аст: чӯбест хушбӯдор; ва ин муштарак бошад 

дар ҳиндӣ ва форсӣ; ва сандал муарраби ҳамин аст.

Чунин шакли овонавишт дорад: сапйа1 “дарахти сандал” < скр. ӣапНап; 
ф.н. *ап(1а1 [Саймиддинов 2001, 267].

Ба маънои чӯби хушбӯй дар ин байти Асҷадӣ:

Бифрӯзу бисӯз пеши хеш имшаб,

Чандон ки тавон зи уду аз чандан.
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3. 1. 3. 4. Мавқеи баъзе вомвожаҳои туркӣ дар ашъори шоирони сабки 

хуросонӣ

Иқтибоси вожаҳои туркӣ дар забони тоҷикӣ баъд аз асри XI бештар шуда, 

аз асри XV сар карда, тавассути шоирони зуллисонайн ва дар як муҳити адабӣ ва 

иҷтимоӣ истиқомат кардани ду халқ (намунааш дар осори Алишер Навоӣ, Огаҳӣ, 

...) боз бештар мешавад. Осори илмӣ, адабӣ ва бадеии аз асри XIX бозмонда, 

миқдори ин вожаҳоро беш аз давраҳои пешин нишон медиҳад, ки ин мавзуи 

таҳқиқоти дигар аст.

Дар осори шоирони давраи сабки хуросонӣ истифода шудани баъзе 

вомвожаҳои туркиро аз “Луғати фурс” пайдо кардан мумкин аст, ки муаллиф ба 

вожаи туркӣ будани онҳо ё дар туркӣ чӣ ном доштани онҳо ишора кардааст: 

ёлуғ - зан(н) чунон аст, ки аз номи туркист [2015, с. 219]; яшма - пӯсти хом 

бувад, ки нек бимоланд ва туркон ярандоқ гӯяндаш [2015, с. 334];

Ятоқ вожаи туркӣ-ӯзбекӣ мебошад, ки дар забони имрӯзаи узбекӣ чунин 

шакли навишт дорад: уа^ос.]. Дар луғатҳо ба маънои посбон [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 

410; Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 213; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 637] омадааст. Дар шеъри 

шоирони давраи аввал ба гунаи ятоқӣ, ки дар луғатҳои зикршуда ба маънои 

посбонӣ, нигаҳдоранда ва муҳофизаткунанда омадааст, дида шуд:

Ба хоби ноз шаҳ бо турки навшод,

Зи ҳиндуи ятоқӣ кай кунад ёд. [2007, с. 176]

Дар ин байт вожаи турк омоними луғавии вожаи турк - ифодагари 

миллати турк мебошад.

Юғ дар луғат ба маънои олоти махсуси деҳқонӣ, ки ба гардани ҷуфти гов 

мебанданд  маҷ. асорат, зердастӣ, бандагӣ мебошад [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 625], 

омадааст. Ҳамчунин дар дигар луғот ба ҳамин маъно [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 416; 

Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 220].

Овонавишти алифбои имрӯзаи туркӣ - ӯзбекии вожаи юғ (йуғ) чунин аст: 

Уи§.
Дар байтҳои зерин маҷозан ба маънои касеро бо суханҳои дурӯғ тобеъу 

зердаст кардан омадааст:
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Ҳамегуфт бо ӯ газофу дурӯғ,

Магар, к-андарорад сарашро ба юғ.

В-ар эдун, ки пеши ту гӯям дурӯғ,

Дурӯғ андарорад сари ман ба юғ. [2007, с. 168; 2013, с. 84]

Юз вожаи туркӣ мебошад, ки дар тоҷикӣ маънои садро дорад [Ғиёс 1988, 

ҷ. 2, с. 416] ва ҳамчунин баъд аз давраи сабки хуросонӣ як истилоҳи ҳарбии 

юзбошӣ (роҳбари дастаи саднафара) сохта шудааст. Ин вожа ҳарчанд дар осори 

сабки хуросонӣ дида нашуд, аммо омоними он, ки ҳайвони шикорӣ ва саги 

шикорӣ бошад, истифода шудааст [Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 220; ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 

624]:

Кафи юз пур мағзи оҳубара,

Ҳама чанги шоҳин або кӯдара. [2007, с. 190]

Сотгин / сотгинӣ- 8о1дт бинобар шаҳодати “Ғиёс-ул-луғот” калимаи 

туркӣ мебошад. Шоирони сабки хуросонӣ ин вожаро истифода бурдаанд, Асадии 

Тӯсӣ дар луғаташ шарҳи онро овардааст [Луғати фурс 2015, с. 424]. Маънои 

умумии вожа ин аст: сотгин - дар туркӣ маҳбубаро гӯянд; ва маҷозан пиёлаи 

шаробхӯрӣ [аз “Рашидӣ” ва “Бурҳон”]; ва дар “Ҷаҳонгирӣ” ва “Муаййид” фақат 

ба маънии пиёлаи шароб аст [Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 406].

Маъруфии Балхӣ услубан ба маънои пиёла кор фармудааст:

Май бар он соидаш аз сотгине соя фиганд,

Гуфт аз лола пашиз астӣ бар моҳии шим. [2007, с. 212]

Имораи Марвазӣ дар байте ҳоли ошиқии худро баён карда, калимаи 

сотгиниро услубан чунин корбаст намудааст:

Чун май хӯрам ба сотгинӣ ёди ӯ хӯрам

В-аз ёди ӯ набошад холӣ маро замир. [1958, с. 91]

Ғайр аз ин, дар таркиби ин осор калимаҳои дигари иқтибосӣ, аз забонҳои 

оромӣ ва суриёниро ҳам дида метавонем. Масалан, аз оромӣ исмҳои хос: Одам, 

Ҳавво, Юсуф, Мӯсо, Яъқуб, Исо, Ҳорун, Довуд [Маҷидов 2007, с. 108; 

Саъдуллоев 2013, с. 49] дида мешаванд, ки ғайр аз ба маънои аслӣ ва санъати 

талмеҳ, боз барои образнок баромадани фикр корбаст шудаанд:
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Ман ба хона - дару он Исии аттор шумо, 

Ҳар ду як ҷой нишинем чу ду мурғи курк. [2007, с. 203]

Ва ё: Мисоли чашми Одам шуд магар абр,

Далели лутфи Исо шуд магар бод. [2007, с. 116]

Дигар исмҳо, аз қабили ҳаҷ, коҳин, шайдо, шайтон, ялдо, калисо, 

куништ [Баҳор 2012, с. 150], кайвон, камар, копур / кофур, дул / далв, 

тарҷуман, машк [Саймиддинов 2001, с. 265], тобут, гӯр, бурё [Маҷидов 2007, с. 

100] дида шуд:

Дил бурд, чун бидонист, к-им кард ношикебо,

Бигрехт, то чунинам девона карду шайдо. [2007, с. 335]

Кунун кандаву сӯхта хонаҳояш, 

Ҳама боз бурда ба тобуту занбар. [2007, с. 342]

Набинӣ, суман барги насрин шуда,

Зи кофур пӯшида барги гиё. [2007, с. 102]

Дар баробари инҳо, якчанд вожаи суриёнӣ ҳам дида шуд: кӯшк [Мухторӣ 

2006, с. 44], газитаг “ҷазия” < сур. дгуГ “ҷизия”, арабӣ ^ТгуаЬ [Саймиддинов 

2001, с. 265] дар осор бештар ба шакли газит дида шуд. Газит дар луғат ба 

маънои заре бошад, ки ҳукком ҳарсола аз раоё мегиранд ва онро хироф ҳам 

мегӯянд; ва зареро низ мегӯянд, ки аз куффори зиммӣ ситонанд... ва муарраби

он ҷизя бошад [Бурҳон 2014, ҷ. 3, с. 23] ташреҳ шудааст. Дар [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 

193] ба гунаҳои газит ва газид дар алоҳидагӣ ба истинод аз “Бурҳони қотеъ” ва 

“Сироҷ” фақат ба маънои хироҷу заре, ки аз куффор гиранд, маънидод шудааст. 

Дар ФЗТ [1969, ҷ. 1, с. 250] ҳам маънидод шудааст.

Дар байти зерин услубан ба маънои ҳадя бахшидан омадааст:

Чун ақаб бахшаде, газит бибахш,

Ҳам бидеҳ шеъри нав-тро фағёз. [2007, с. 201]

Дар байти Дақиқӣ ба маънои як навъи бахшишу эҳсони динӣ омадааст:

Чу пирӯзии шоҳатон бишнавед, 

Газите ба озарпарастон диҳед. [2007, с. 307]
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Фирдавсӣ ба маънои андози аз мансубони дигар дин ва хироҷ, ки андози 

солонаи молу замин аз аҳолӣ мебошад, дар як мисраъ корбаст намудааст:

Шаҳаншоҳи Эрон чу дид он шигифт,

Хироҷу газит аз ҷаҳон баргирифт. [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 250]

Дар байти дигари Дақиқӣ ба маънои андоз ё пардохти товони ҷанг 

омадааст:

Шаҳи Барбаристону шоҳони Ҳинд,

Газиташ бидоданду шоҳони Синд. [2007, с. 307]

Аз таҳлили ин абёт маълум шуд, ки ҷазия ё газит / газит-ро шоирони 

сабки хуросонӣ на ҳама вақт ба маънои андози динӣ ё хироҷи аз ғайридинҳо 

мепардохта, балки чун туҳфа, эҳсон ва товони ҷанг ҳам корбаст намудаанд.

СитЬзН “гумбад”, ф.н. дитЬай/8, арм. (аз эр.) дтЬе!, сур. д>гЬГ 

[Саймиддинов 2001, с. 265]. Дар луғат гунбад / гумбаз / гунбада ба маънои 

қисми болоии қуббашакли иморат; сохтмоне, ки сақфу бомаш қуббашакл аст; 2. 

гунабази мазор, гунбази дахма...; 3. киноя аз осмон [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 291] 

ташреҳ шудааст.

Дар байти зерин ба маънои сақфи қуббашакл ва дар ҳамвазнӣ бо мӯбадон 

омадааст:

Пароганд гирди ҷаҳон мӯбадон,

Ниҳод аз бари озарон гунбадон. [2007, с. 250]

Дар байти дигар ба маънои ибодатгоҳ, яъне як навъ маҷози навъи 

синекдоха шудааст, ки гунбад ба маънои макони парастиш омада, бо ибораи 

гунбади озар ифода шудааст:

Суи гунбади озар оред рӯй,

Ба фармони пайғамбари ростгӯй. [2007, с. 251]

Дар ибораи гунбади гардон, услубан муродифи осмон шуда омадааст:

Эй манзараву кох бароварда ба хуршед,

То гунбади гардон бароварда сари айвон. [2007, с. 348]

Хулоса, дар осори сабки хуросонӣ мувофиқи услуби бадеӣ ва ифодаҳои 

маҷозу киноя ва пуробурангии сухан, шоирон аз вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, 
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ҳиндӣ, оромӣ, суриёнӣ ва туркӣ, ки дар ҳамон давр маълуми ҳамзабонон буд, 

истифода намудаанд. Чунонки дидем, аксари он вожаҳо баробари барҷаста 

нишон додани образу тасвири шоирона, ҳамзамон барои ба вуҷуд омадани 

калимаву ибораҳои зиёд, муродифу мутазод ва ҳамгунаҳо дар забони тоҷикӣ 

хизмат кардаанд.

3. 2. Категорияҳои луғавӣ дар забони ашъори намояндагони сабки хуросонӣ

3. 2. 1. Муродифоти луғавӣ ва услубӣ

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ истифодаи ҳамаи категорияҳои 

луғавии забонро дидан мумкин аст, ки барои пуробуранг шудани матн, назокату 

латофат ва суханпардозӣ мувофиқи услуби бадеӣ корбаст шудаанд. Ин маъноро 

забоншинос М. Қосимова чунин баррасӣ намудааст: “Соҳибони осор як мафҳум 

ва маъноро бо ёрии калимаҳои зиёде ифода кардаанд ё ки барои муқобилгузории 

ягон ашё ё аломат аз калимаҳои зидмаъно истифода кардаанд. Ё дар забони ин 

давра чун садаҳои дигар калимаҳое вомехӯранд, ки таркиби овозиашон якхела 

буда, маъноҳои аз ҳам фарқкунанда доранд. Аз ин рӯ, чунин калимаҳоро ба 

синонимҳо (муродифот), антонимҳо (тазод), омонимҳо (таҷнис) ҷудо мекунанд” 

[Қосимова 2012, с. 100].

Доир ба хусусияти категорияҳои луғавию семантикии осори шоирони 

сабки хуросонӣ ва баъзе шоирони алоҳидаи ин давр забоншиносон [Қосимова 

2012; Ҳалимов 2002; Мухторӣ 2006] таҳқиқоти арзишманд анҷом додаанд.

Ҳамчунин, ба таври умумӣ ин мавзуъро дар асоси осори шоирону 

нависандагон аз нигоҳи илми забоншиносии имрӯза муҳаққиқон [Саломиён 

2020; Саъдуллоев 2013], баррасӣ намудаанд. Гузашта аз инҳо, ҳанӯз дар аввали 

солҳои истиқлол луғати синонимҳои забони тоҷикӣ [Муҳаммадиев 2013] нашр 

шуда, дастраси аҳли илм шуда буд. Оид ба вижагиҳои услубӣ ва луғавии 

категорияҳои луғавӣ дар китобҳои дарсӣ ва маҷмӯаҳои илмӣ ҳам маълумот дода 

шудааст, ки мувофиқтарини онҳо китоби “Забони адабии муосири тоҷик” (ҷилди 

1. Луғатшиносӣ)-и Ҳ. Маҷидов [2007, 243 с.] мебошад.
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Ғайр аз инҳо, дар осори донишмандону луғатнигорони тоҷику форс, аз 

“Луғати фурс”-и Асадии Тӯсӣ сар карда, то ба имрӯз оид ба вижагиҳои 

категорияҳои луғавӣ маълумоти муфид пайдо карда метавонем.

Хеле пештар ин масъала дар илми забоншиносӣ аз тарафи донишмандони 

тоҷику форс муайян карда шуда буд, ки мухтасари онро забоншинос Д. Хоҷаев, 

гирдоварӣ намудааст [2017, 303 с.]. Хусусан, фикрҳои Насириддини Тӯсӣ, ки аз 

нигоҳи мантиқ доир ба категорияҳои луғавӣ назария баён намудааст, имрӯз ҳам 

аҳаммияти худро гум накардааст: “Гоҳ бошад, ки як лафз бар як маънӣ беш 

далолат накунад ва гоҳ бувад, ки як лафз бар маънии бисёр далолат кунад. Ва 

ҳамчунин гоҳ бувад, ки алфози бисёр бар як маънӣ ё зиёда аз маънии мутақориб 

ё ғайри мутақориб далолат кунад...” [Хоҷаев 2017, с. 80]. Ин донишманд бо 

овардани мисолҳои зиёде, дар алоҳидагӣ “асмои мутародифа”, “асмои 

мутабоина”, “асмои мутаҷониса”, “муташобаҳа” ва ғайраҳоро баррасӣ 

намудааст.

Ниҳоят, ин мавзуъ чи дар забоншиносии тоҷик ва чи забонҳои дигари 

олам, диққати забоншиносонро бештар ба худ ҷалб намуда, ҳамзамон натиҷаи 

худро дар осори илмии муҳаққиқон пайдо кардааст.

Муродифоти таркиби осори ҳамасрони Рӯдакӣ мувофиқи услуби бадеӣ хуб 

мусоидат карда, дар ифодаи маънои муассир хизмат кардааст.

Вожаи муродиф дар луғат чунин ташреҳ шудааст: “... ва лафзе, ки ба лафзи 

дигар дар маънӣ шарик бошад” [Ғиёс 1988, ҷ. 2, с. 251].

Дар забоншиносӣ бо истилоҳи синоним ном мебаранд. Синоним бошад, аз 

калимаи юнонии 8упопуто8 гирифта шуда, маънои ҳамномро дорад [ФИЗ 2016, 

с. 293].

Таърифи хулосавии муродифро забоншиносон чунин гуфтаанд:

Ду ва ё зиёда калимаҳои бо яке аз маъноҳои луғавии худ ба ҳам наздик ва 

гоҳе баробар, ки мансуби як гурӯҳи лексикиву грамматикӣ буда, аз ҳам бо 

тобишҳои дигари маъноӣ, мавридҳои истеъмол ва рангубори мухталифи 

эҳсосотии худ фарқ мекунанд, бояд муродиф, ё синонимҳои луғавӣ номида 

шаванд [Маҷидов 2007, с. 76; ФИЗ 2016, с. 293].
136



Муродифот ё синонимия як бахши хеле муҳим ва бузурги лексикология 

буда, дар ифодаи маънои асосӣ ба ҳамдигар мувофиқ омадани морфема, калима, 

қолабҳои синтаксисӣ ва воҳидҳои фразеологӣ [ФИЗ 2016, с. 292] баҳс мекунад. 

Ин шохаи илми забонро муҳаққиқон ба якчанд зербобҳои алоҳида ҷудо 

кардаанд: синонимияи пешвандҳо, синонимияи пасвандҳо, синонимияи

грамматикӣ, синонимияи луғавӣ, синонимияи пешояндҳо, синонимияи 

пасояндҳо, синонимияи пайвандакҳо ва синонимияи фразеологӣ буда, 

синонимҳои луғавӣ боз ба синонимҳои мафҳумӣ ва услубӣ ҷудо мешаванд. 

Умуман, ҳодисаи синонимия барои ғанӣ шудани таркиби луғавии забон ва 

ифодаи маъноҳои пуробуранг хизмат мекунанд.

Адибон дар осори худ муродифотро корбаст намуда, дар баробари ин ба 

воситаи калимаҳои иқтибосӣ ва калимаҳои гуногунмаъно бо роҳи маҷоз ва 

тобишҳои маъноӣ бо муродифҳои луғавӣ ҳаммаъно намудаанд, ки ин боиси 

муассирии сухани онҳо шудааст. Дар ин замина, гоҳе чунон муродифотро дидан 

мумкин аст, ки он танҳо марбути як адиб ва матну услуби ӯ мебошад. Аз ин рӯ, 

дар вақти таҳлили муродифот то ҳадде маҳорати шоирӣ ва забондонии 

эҷодкоронро хуб мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар асарҳои таҳқиқотии бахшида ба муродифот муаллифон бо андак 

фарқиятҳои ҷузъӣ бо шеваи хос корбарӣ намудаанд. Мо ин ҷо, нахуст 

муродифҳои дунё, ҷаҳон, даҳр ва гетиро аз осори мазкур таҳлил мекунем. Гетӣ 

дар луғат ба маънои ҷаҳон, дунё [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 262] омадааст. Намояндагони 

сабки хуросонӣ вожаи гетиро бисёр истифода намудаанд:

Нахустин Каюмарс омад ба шоҳӣ,

Гирифташ ба гетӣ - дарун пешгоҳе. [2007, с. 34]

Шаҳиди Балхӣ дар як дубайтӣ муродифҳои луғавии гетӣ, яъне ҷаҳон ва 

дунёро услубан чунин корбаст намудааст:

Агар ғамро чу оташ дуд будӣ, 

Ҷаҳон торик будӣ ҷовидона. 

Дар ин дунё саросар гар бигардӣ, 

Хирадманде наёбӣ шодмона. [2007, с. 60]
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Дар осори Дақиқӣ бештар гетӣ ва ҷаҳон дида шуд:

Фурӯзанда гетӣ ба сони биҳишт,

Ҷаҳон гашта ободу ҳар ҷой кишт. [2007, с. 310]

Бояд гуфт, ки калимаи олам ва дунё, ки муродифи гетӣ ва ҷаҳон аст, дар 

осори шоирони сабки хуросонӣ хеле камистеъмол буда, ба ҷойи онҳо услубан 

вожаҳои ҳастӣ ва офоқ ба яке аз тобишҳои маъноии худ, муродифи матнӣ 

шудаанд:

Ин аломат на они ҳастӣ буд,

Пас, чӣ даъвӣ кунӣ бад-ӯву чӣ пак. [2007, с. 379]

Ва ё дар байти зерин атроф ва офоқ бо калимаи олам муродифи матнӣ шудаанд:

Ҳама тароифи атроф бо ту бинам гирд,

Ҳама аҷоиби офоқ бо ту ҳаст ба ҳам. [2007, с. 438]

Яъне муродифи луғавии атроф, тараф ва самт буда, азбаски пеш аз худ 

шакли ҷамъи тароиф (тарафҳо)-ро дорад, мувофиқи услуби бадеӣ, муродифи 

матнии дунё шуда бошад, муродифи офоқ осмону канори осмон мебошад. Дар 

байт бо маънои маҷозиаш бо гетӣ муродифи матнӣ шудааст.

Дар айни ҳол, калимаи даҳр низ дар як рубоии Ибни Сино омадааст, ки бо 

дунё муродифи луғавӣ мебошад:

... Дар даҳр чу ман якеву он ҳам кофир,

Пас дар ҳама даҳр як мусулмон набувад.

Мунҷики Тирмизӣ вожаи даҳрро корбаст намудааст:

Ба ёди шаммаи ашрофи даҳр Абдуллоҳ,

Ки гар Убайд нависад бад-ӯ замона сазош. [2007, с. 428]

Дар осори Рӯдакӣ муродифи ҷаҳон бештар корбаст шудааст:

Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад....

Ва ё: То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,

Кас набуд аз роҳи дониш бениёз.

Вожаи давлат дар осори шоирони давраи аввал муродифҳои кишвар, 

марз, бум, мамлакат, мулкро доштааст, ки бо яке аз маъноҳои худ муродифи 

луғавии якдигар шудаанд.
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Намунаи муродифҳои мамлакат ё давлатро ҳанӯз дар осори шуарои 

давраи Саффориён дидан метавонем:

Мамлакате буд, шуда беқиёс,

Амр бар он мулк шуда буд рос. [2007, с. 27]

Дар байти зерин кишвар муродифи давлат мебошад:

Аз ин сон ба фармони Гуштоспшоҳ,

Зи кишвар ба кишвар ҳамешуд сипоҳ. [2007, с. 270]

Дар ифодаи образҳои бад ва ё душманон, аз муродифҳои эҳсосотӣ 

истифода бурдаанд. Дар чунин ҳолати эҳсосотӣ ва нишон додани сифатҳои бади 

рақиб, пайиҳам овардани вожаҳое, ки дар матн ва услуби шеър хусусияти 

муродифӣ пайдо кардаанд, дида мешавад, ки инро бояд аз муродифоти 

ҷуфтистеъмол фарқ кард. Мисолаш ин байти Шаҳиди Балхист:

Зишту нофарҳихтаву нобихрадӣ,

Одамирӯиву дар ботин дадӣ. [2016, с. 101]

Ва ё вожаҳое, ки сифати бади персонажҳоро нишон медиҳанд, дар матн 

хусусияти муродифӣ пайдо карда, чида шуда меоянд:

Биёмад пас он Бедирафши сутург,

Палиде, саге, ҷодуе, пиргург. [2007, с. 290]

Дар байти зерин вожаи бадхоҳ муродифи душман шуда омадааст, ки 

метавон аз вижагиҳои муродифоти эҳсосотӣ донист:

Ба ҳар ҷо, ки бинҳад ҳам он шоҳ рӯй,

Ҳамеронад аз хуни бадхоҳ ҷӯй. [2007, с. 274]

Дар байти Мунҷики Тирмизӣ намунаи муродифоти луғавӣ, услубӣ ва 

эҳсосотиро дида метавонем, ки шоир бо услуби хосе корбаст намудааст:

Чист яке модае, ки бе нар пешат,

Рӯзе даҳ раҳ бизоду обистан гашт? [2007, с. 415]

Муродифи луғавии зодан, ки дар байт бо пешванди би+зод омадааст, 

таваллуд кардан мебошад [ФЗТ, ҷ. 1, с. 455], аммо шоир мувофиқи услуби 

гуфтугӯӣ ва эҳсосӣ гунаи зодро овардааст. Ва ин исботест, ки забон ва услуби 

шоирони сабки хуросонӣ бо услуби гуфтугӯӣ хеле наздик мебошад. Сониян, 
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бордор, дуҷон ва ҳомила муродифоти луғавии обистан буда, дар байт мувофиқи 

услуби шеър обистан корбаст шудааст, ки дар замони шоир варианти маъмули 

ҳомила ҳисоб мешавад. Дар забони имрӯзаи адабии тоҷикӣ ва услуби китобӣ 

бештар ҳомила истифода шуда, бордор дар нутқи гуфтугӯӣ ва дуҷон хоси 

шеваҳост.

Вожаи осмон шояд аз ҷумлаи калимаҳои серистеъмоли таърихи забони 

тоҷикӣ бошад, ки шоирони ҳар давраҳои адабӣ онро истифода намуда, ҳамзамон 

муродифҳои луғавӣ, матнӣ ва фардии онро дар забони адабӣ эҷод намудаанд. 

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ вожаи осмон бо тобишҳои гуногуни 

маънои худ хеле бисёр корбаст шудааст.

Муродифҳои луғавии осмон, ки дар осор дида шуд, аз қабили гардун, 
фалак / афлок, сипеҳр мебошанд. Вожаи осмон дар луғат чунин ташреҳ 

шудааст: маъруф аст; ва ба арабӣ само ва фалак хонанд; ва маънои таркибии он 

осиёмонанд аст ба эътибори гардидан, чи осиёро ос низ гӯянд; [Бурҳон 1993, ҷ. 

1, с. 53], ҳамчунин доир ба вижагиҳои сайёравии он, яъне ҳаракату гардиш, ниг: 

[Ғиёс 1987, ҷ. 1, с. 24]. Ба маънои осмон, яъне фазои бениҳояти атрофи замин, ки 

ба назар кабудранги гунбазшакл менамояд [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 926]:

Гар хадуро ба осмон фиганам,

Бегумонам, ки бар чакод ояд. [2007, с. 367]

Ва ё: Ҳиммате дорад ӯ, ки пиндорӣ,

Осмон зеру ҳимматаш забар аст. [2007, с. 372]

Фалак, ки муродифи луғавии осмон [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 406] мебошад, дар 

луғат чунин ташреҳ шудааст: ва ба маънии осмон; афлок ва фулук [Ғиёс 1988, ҷ. 

2, с. 117]:

Дар қазо маргро роҳи ҳазар аст,

Гар фалак биспарад, шигифт мадор. [2007, с. 372]

Дар байти зерин шакли ҷамъи фалак, яъне афлокро мебинем, ки маънояш 

ҳафт қабати осмон бошад:

Ҳаме фузунӣ ҷӯяд овора бар афлок,

Ки ту ба толеи маймун бад-ӯ ниҳодӣ рӯй. [2007, с. 62]
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Гардун ҳам яке аз муродифоти серистеъмоли сабки хуросонӣ будааст:

Кунун, ки-т ба гардун барафрохт ном,

Шудӣ кушта худ норасида ба ком. [2007, с. 296]

Албатта, дар ин байт вожаи гардун, ба ғайр аз муродифи осмон будан, 

ҳамзамон хусусияти семантикӣ пайдо карда, ба маънои на осмон, балки олам, 

дунё ва даҳр омадааст. Ногуфта намонад, ки ба чунин маъно омадани гардун, 

сипеҳр ва осмон дар рубоиёти фалсафии Умари Хайём ҳам бештар дида 

мешавад:

З-овардани ман набуд, гардунро суд,

В-аз бурдани ман ба иззу ҷоҳаш нафузуд.

В-аз ҳеҷ касе низ ду гӯшам нашунуд,

К-овардану бурдани ман аз баҳри чӣ буд?

[ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 257].

Пас, маълум мешавад, ки шоирон барои пуробурангии маъно ва кинояву 

маҷоз гоҳе муродифҳоро ҳам корбаст мекардаанд, ки гардуни гардон / гунбади 

гардон, гардуни дун / дунёи дун / фалаки дун, гардуни кажниҳод аз ҷумлаи 

ҳамонҳост, ки дар осор ҳам дида мешавад. Яъне калима на ба маънои луғавӣ, 

балки бо ибораи фразеологӣ ҳам муродиф шуда метавонад, ки инро муродифоти 

фразеологӣ мегӯянд. Масалан, дар байти зерин, ибораи гунбади гардон 

муродифи осмон шудааст:

Эй манзараву кох бароварда ба хуршед,

То гунбади гардон бикашида сари айвон. [2007, с. 348]

Мисли ҳамин вожаи кайвон (Кайвон), ки дар луғат аслан, номи ситораи 

Зуҳал, ки бар фалаки ҳафтум аст; ва маҷозан фалаки ҳафтумро низ гӯянд [Ғиёс 

1988, ҷ. 2, с. 186]. Намунаи инро дар байте мебинем, ки вожаи ҷаҳон ба маънои 

замин ва кайвон ба маънои осмон омадааст:

Яке оташ андозам андар ҷаҳон,

К-аз ин ҷо ба кайвон равад дуди он. [2007, с. 297]

Ҳамин тавр, вожаҳо бо яке аз маъноҳои иловагӣ ва маҷозии худ бо 

калимаи дигар муродифи луғавӣ шуда метавонистаанд, ки кайвон, гардун 
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мисоли ин фикрҳост. Ва ё аксари муродифҳое, ки дар силсилаи ҳаммаъно ё 

наздикмаъноӣ бо осмон ба вуҷуд омадаанд, хусусияти маҷозӣ ҳам 

мегирифтаанд. Намунаи ин фикрро дар қитъаи Хусравии Сарахсӣ мебинем, ки 

муродифҳои луғавии осмон, хусусияти сермаъноӣ пайдо карда, маҷозан ба 

маънои дунё омадаанд:

Эй басо хаста, к-аз фалак бинам,

Бе силоҳе ҳамеша афгор аст.

В-эй басо баста, к-аз навоиби чарх,

Банд пинҳону ӯ гирифтор аст.

В-эй басо куштагон, ки гардунрост,

Надавад хуну кушта бисёр аст. [2007, с. 372]

Сарсилсилаи муродифҳои зикршуда - осмон ҳам ба чунин маъно омадааст: 

На ҳарч ояд андар дили мо гумон,

Бар он гуна гардиш кунад осмон. [2013, с. 79]

Аз ин рӯ, зикри фикрҳои Муҳаммадиев бамаврид аст: “Баъзан калимаҳое, 

ки синоним [муродиф-Х.М] нестанд, дар матн синоним шуда меоянд. Баъзан 

калимаҳои забон хусусияти сермаъноӣ доранд, ки дар як ҳолат бо як калима, дар 

мавқеи дигар бо калимаҳои дигар синоним шуда меоянд” [Муҳаммадиев 1993, с. 

5]. Чунин маъно касб намудани вожаҳо дар осори назмии сабки хуросонӣ, маҳз 

ба услуби шеър вобаста аст, ки шоирон вожаҳоро барои ҷаззобӣ ва 

таъсирбахшиву лаззати эстетикӣ бурдани хонанда корбаст намудаанд.

Забоншиносон яке аз шартҳои асосии муносибати байни муродифҳоро ба 

шомили як гурӯҳи лексикиву грамматикӣ будани онҳо медонанд [Маҷидов 2007, 

с. 77; Саломиён 2020, с. 52]. Доир ба ин вижагии муродифот аз осор як чанд 

байтро таҳлил мекунем:

Муродифоти исм:

Ту посбони салили паривашат мебош,

Ба сони хур, ки нигаҳбони қурси хур бошад. [2007, с. 177] 

Фарзанд, писар, пур:

Манам - гуфт - Настур - пури Зарир,
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Пазира нанаёяд маро наррашер. [2007, с. 298]

Ту донӣ, ки хашми падар бар писар,

Беҳ аз хуб меҳри писар бар падар. [2007, с. 315]

Дигар исмҳои ҷинс ва маънӣ:

Аз айвони Гуштосп то пеши кох,

Дарахте гашанбеху бисёршох. [2007, с. 249]

Чаро к-аш нахонӣ ниҳоли биҳишт,

Ки чун сарви Кишмар ба гетӣ кӣ кишт? [2007, с. 252]

Шодӣ фурӯхту хуррамӣ он кас, ки раз фурӯхт,

Шодӣ хариду хуррамӣ он кас, ки раз харид. [2007, с. 216]

Ба тир аз чашми нобино сапедӣ нукта бардорад,

Ки на дида биёзорад, на нобино хабар ёбад. [2007, с. 45] 

Сифат:

В-аз он пас, ки пурсид фархунда шоҳ,

Аз он жарф дарёву торик чоҳ...

Чи бояд маро - гуфт - шоҳию гоҳ,

Ки рӯзам ҳамегашт хоҳад сиёҳ. [2007, с. 277]

Ҷонишин: худ-хеш:

Шуд он муддату он дӯстию он айём,

Ки бар муроди дили хеш мениҳодам гом. [2007, с. 399]

Зарф:

Саранҷоми кораш бикуштанд зор,

Бад-он нарм хокаш фиканданд хор. [2007, с. 286]

Ки бас зору хоранду бечоравор,

Диҳед ин сагонро ба ҷон зинҳор. [2007, с. 303]

Вақт бо рӯзгор:

Чунин гуфт гӯянда к-он рӯзгор,

Ки шаҳ дод тоҷе ба Исфандёр. [2007, с. 311]

Таркиби лаҳза ба лаҳза бо муродифи замон то замон:

Бад-он тангӣ - андар ҳамезистӣ,
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Замон то замон зор бигристӣ. [2007, с. 319]

Шоирони ин аср ба ҷойи зарфи пайиҳам муродифи дамодамро ҳам 

корбаст намудаанд:

В-он ҷомаи май андар кафи ӯ ҳамчун ситора,

Нохӯрда яке ҷому дигар дода дамодам. [2007, с. 366]

Муродифи услубии печ дар печ дар шеъри шоирони давраи аввал ба гунаи 

килҷ бар килҷ омадааст:

Фаре зон зулфи мушкинаш чу занҷир,

Фитода сад ҳазорон килҷ бар килҷ. [2013, с. 63]

Муродифи арабии рада-рада, ки имрӯзҳо бештар қатор-қатор ва ё саф- 
сафро истифода мебарем:

Зебо ниҳода маҷлису олӣ гузида ҷой,

Созу шароб пеш ниҳода рада-рада. [2007, с. 82]

Дар ифодаи замон, яъне субҳ Абӯтоҳири Хусравонӣ муродифоти луғавии 

мансуби зарфи замон (вақт)-ро чунин корбаст намудааст:

Дилхаставу маҳруму пайхаставу гумроҳ,

Гирён ба сапедадаму нолон ба саҳаргоҳ. [2007, с. 188]

Маъруфии Балхӣ вожаи бомдодро, ки намози аввали ҳар рӯз аст, услубан 

ба маънои расидани вақти субҳ, ки оғози рӯз аст, чунин овардааст:

З-овози намози бомдодин,

Дар гӯши ғамини марди бемор. [2007, с. 210]

Дақиқӣ бошад ин тавр:

Чу Ҷомосп гуфташ, сапеда дамид,

Фурӯғи ситора шуда нопадид. [2007, с. 279]

Шоирони классики мо гоҳе ба тарзи калимасозӣ ва санъатҳои ташбеҳу 

ташхис, маҷозу истиора муродифоти зиёди луғавӣ ва услубӣ эҷод намудаанд. 

Масалан, барои ифодаи паҳлавон вобаста ба матн, хусусан, осори Дақиқӣ ва 

Фирдавсӣ чунин муродифҳоро дидем: ял - паҳлавон, мард, гурд, савор, 
набарда, гав, меҳтар, озод, ҷасӯр. Ин муродифҳо як навъ ифодагари сифати 
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паҳлавонҳо буда, барои образноку тавоно нишон додани персонажҳо истифода 

шудаанд:

Чу сафҳои гурдон биёростанд,

Ялон ҳамнабардон ҳамехостанд. [2007, с. 282]

Бо роҳи калимасозӣ: номхоҳ, ҷаҳонпаҳлавон, мардвор, гардпеч, 

набардадалер, набардасавор, номдор, гаронмоя, гурдгир, гурдкуш, 

наррадев, пайғунажод, шермард, резандахун, теғзан:

Бишуд теғзан гурдкуш пури шоҳ,

Ба гирди ҳама кишварон бо сипоҳ. [2007, с. 308]

Бо роҳи иборасозӣ: гави пилтан, номдори сипоҳ, номбардори 

лашкаршикан, гурди баҳуш, гурди гетӣ, гурди шамшерзан, набарда савор ва 

ғайраҳо, ки ҳамчун муродифи паҳлавон ё сифати ӯ корбаст шудааст:

Пашутан дигар гурди шамшерзан,

Шаҳи номбардори лашкаршикан. [2007, с. 248]

Намунаи беҳтари ин гуфтаҳоро бо ин байтҳои Дақиқӣ собит намудан 

метавон:

Дареғо, саворо, гаво, меҳтаро!

Ки бахташ ҷудо кард тоҷ аз саро! [2007, с. 293]

Дареғо, гаво, хусраво, меҳтаро!

Набарда саворо! Гузида гаво! [2007, с. 304]

Мисли ҳамин муродифоти ҷанг, сипоҳ, шоҳ, майдони ҷанг, ки бештар 

Дақиқӣ ва Фирдавсӣ дар тасвири муҳориба ва кишваркушоиҳо корбаст 

намудаанд, ҷолиб менамояд. Чунончи, муродифоти майдони ҷанг - размгоҳ, 
ҳарбгоҳ, кинагоҳ, корзор, дашти набард, набардгоҳ:

Ба Ҷомосп гуфт: Ар чунин аст кор,

Ба ҳангоми рафтан суи корзор. [2007, с. 278]

Ба дашти набард он ҳузабри далер,

Сикезад чу гӯру ситеҳад чу шер. [2007, с. 341]

Муродифоти ҷанг дар осори Дақиқӣ ба мисли инҳо дида шуд: ҷанг, разм, 
пайкор, набард, корзор:
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Аз андеша дар чашм н-омад-ш хоб,

Ба разму набардаш гирифта шитоб. [2007, с. 278]

Бикушташ аз он душманон бешумор,

Ки омӯхта буд аз падар корзор. [2007, с. 286]

Аз муродифҳои ҷанговар дар осор бештар вожаҳои набарда ва рақиб 

дида шуд:

Гирифт аз Гиромӣ набарда гуреғ,

Ки зӯри каён диду бурранда теғ. [2007, с. 285]

Дигар муродифҳои ғалаба - пирӯз ва мағлуб бо табоҳ:

Биёбон гузорад ба андак сипоҳ,

Шавад шоҳ пирӯзу душман табоҳ. [2007, с. 277]

Муродифоти шоҳ - подшоҳ, амир, хоқон, қайсар, кадхудой, хусрав, 
шаҳрёр, солор, озода, кайҳонхудой, ҷаҳонҷӯй, ҷаҳондор ва ибораҳои 

кадхудои ҷаҳон, шоҳи хусравон, шоҳи боофарин, шоҳи замин ва ғайра:

Бишуд шаҳрёр аз миёни сипоҳ,

Фуруд омад аз аспу бар шуд ба гоҳ. [2007, с. 271]

Хирадманд гуфто ба шоҳи замин,

Ки эй некхӯ шоҳи боофарин. [2007, с. 278]

Чу огоҳ шуд қайсар он шоҳи Рум,

Ки фаррух шуд он шоҳу Арҷосп шум. [2007, с. 307]

Ҷиҳати ҷолиби муродифҳои услубии осори намояндагони сабки хуросонӣ 

дар ин аст, ки шоирон вожаҳоеро корбаст намуда, ки фақат дар матн муносибати 

ҳаммаъноӣ пайдо карда, дар алоҳидагӣ он муносибатро надоранд. Забоншинос 

С. Муҳаммаддовуд, дар ин бора чунин гуфтааст: “Дар бунёди чунин муродифҳо 

маҷоз нақши муҳим мебозад, чунки маъно ва муносибати муродифии байни 

вожаҳо дар асоси маънои маҷозӣ сурат мегирад, чунин навъи муродифотро 

метавон муродифоти шоирона номид” [Саломиён 2020, с. 59].

Масалан, вожаи шер, ки бо сифати зӯрмандиву пурқувватӣ шоҳи 

ҳайвонҳост, дар матн муродифи паҳлавон шудааст, инсон мебошад:

Ба лашкар бигуфто: Кадом аст шер,
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Ки бозоварад кини фаррух Зарир. [2007, с. 292]

Ғайр аз ин, ибораҳои фразеологӣ ҳам ба чунин маъно ва мақсад истифода 

шудаанд. Чунонки, ибораҳои “ноқиди ҳар роз” ва “кошифи ҳар роз”, муродифи 

май шудаанд:

З-он ноқиди ҳар гавҳар, з-он кошифи ҳар роз,

К-аз ратл ҳамехандад, чун барқ ба шабгир. [2007, с. 425]

Башшори Марғазӣ ибораи “калиди қуфли ғам”-ро дар матн муродифи май 

қарор додааст:

Хусрав калиди қуфли ғамаш ном кард аз он-к,

Ҷуз май надид қуфли ғаму ранҷро калид. [2007, с. 218]

Инро дар муродифҳои маҳбуба ва ёр беҳтар мушоҳида кардан метавонем:

Нигорино, ба нақди ҷон-т надҳам,

Гаронӣ дар баҳо, арзон-т надҳам. [2007, с. 21]

Ало, эй боди шабгире паёми ман ба дилбар бар, 

Бигӯ он моҳи хубонро, ки ҷон бо дил баробар бар.

[2010, с. 26]

Ҳамчунин, муродифоти ҷуфтистеъмол, ки тобиши муассирӣ доранд, дар 

осор дида метавонем:

Ҷону равон якест ба назди файласуф,

В-арчи зи роҳи ном ду ояд равону ҷон. [2007, с. 145]

Шикаста шавад чарху гардунҳо,

Дирафшон биёлояд аз хунҳо. [2007, с. 272]

Дуздидан маънои чизеро пинҳонӣ гирифтан ва соҳибӣ карданро дорад. 

Рабудан чизеро дар ҳолати бехабарӣ аз дасти касе гирифта гурехтан ва аз они 

худ карданаст. Дар асл, ҳар ду ҳолат ҳам чизи касеро соҳибӣ кардан аст, аммо 

ҳар яке ба тарзи худ:

Чу каложа ҳама дузданду рабоянда чу ход,

Шум чун бӯму бадоғол чу Димна ҳама сол. [2007, с. 211]

Ба кажживу норостӣ кам гарой, 

Ҷаҳон аз пайи ростӣ шуд ба пой. [2013, с. 76]
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Намояндагони сабки хуросонӣ барои даст кашидан аз такрори вожаҳо, 

ҳаммаънои калимаҳои иқтибосии арабиро бештар корбаст намуда, таркиби 

луғавии осори бадеиро ғаниву серҷило ва хушбаёнии онро ҷолибтар намудаанд. 

Он вожаҳо дар ҳамнишинии тоҷикӣ - арабӣ, арабӣ - тоҷикӣ ва ё арабӣ - арабӣ 

ҳам истифода шудаанд. Чунонки, шоир вожаи тоҷикии ҷангро дар ҳамнишинӣ 

бо набарди арабӣ оварда, намунаи муродифоти ҷуфтистеъмол сохтааст:

Ба нармӣ барорад басе чиз мард,

Ки он барнаояд ба ҷангу набард. [2013, с. 73]

Ва ё:

Ҷаҳду ҷиди Яъқуб бояд ҳаме,

То ки зи Ҷадда бадар ояд Аёс. [2007, с. 27]

Хирадманд гӯяд, ки бо адлу дод,

Бувад подшоҳию динро ниҳод. [2007, с. 157]

Баробари инҳо, дар осори ин шоирон баъзе муродифоте корбаст шудаанд, 

ки маҳз ҳамон шакли вожа ба истиснои ба гумони дар шеваҳо будан, дар забони 

адабии тоҷикӣ ва гуфтугӯӣ аз истеъмол баромадааст. Маълум кардани маънои 

чунон вожаҳо барои хонандаи осор то ҳадде мушкилӣ пеш меорад. Дар ин роҳ 

танҳо луғатҳои тафсирӣ метавонанд ба хонанда ёрӣ кунанд. Масалан, вожаи 

тандис, бо яке аз маъниҳояш муродифи пайкар бошад, ажада бо сӯрох ва курён 

бо фидову латанбар бо пурхӯр ҳаммаъно ё наздикмаъно мебошанд:

Чун ниёз ояд, сазовор аст дод,

Ҷони ман курёни ин солор бод. [2013, с. 63]

Биёрост онро ба беҳпайкарон,

Мар инро ба тандисайи бекарон. [2007, с. 213]
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3. 2. 2. Мутазод (антоним) ва ифодаи зидмаъноӣ. Ҷанбаҳои луғавӣ ва 

услубии мутазодҳо

Осори шоирони сабки хуросонӣ аз ҳар ҷиҳат ҷолиб мебошад, бинобар ин 

таҳқиқотҳое, ки перомуни ин осор ба анҷом расидаанд, барои пурра кушода 

додани тамоми вижагиҳои сабкии он камӣ мекунанд.

Мутазод яке аз категорияҳои луғавӣ мебошад, ки ашё, аломат, ҳолат, 

миқдор, воқеа ва ҳодисаҳое, ки вижагиҳои зидмаъноӣ доранд, ифода мекунад.

Дар маҷмуъ, забоншиносон антонимҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо намудаанд: 

антонимҳои сирф луғавӣ ва антонимҳои маъноӣ [Маҷидов 2007, с. 84].

Эҷодкорони сабки хуросонӣ барои тасвири воқеаҳои гуногун, хислату 

сифатҳои инсонӣ ва рангорангиву ҷаззобии эҷоди бадеӣ дар баробари дигар 

категорияҳои луғавӣ мутазодро ҳам корбаст намудаанд.

Инак, оид ба антонимҳои сирф луғавӣ, ки шоирон дар байтҳои тарбиявӣ 

ахлоқӣ истифода намудаанд, чанд намуна меорем:

Бад андар дил агарчанд пинҳон бувад, 

Зи пешонии мард тобон бувад.

Тавонгар барад офарин солу моҳ, 

Ва дарвеш нафрин барад бегуноҳ. 

Зишт бояд диду ангорид хуб, 

Заҳр бояд хӯрду ангорид қанд.

Наим бе ту нахоҳам, ҷаҳим бо ту равост, 

Ки бе ту шакар заҳр асту бо ту заҳр асал. 

Айб бошад ба кори нек диранг, 

Гар шитоб омад, эй рафиқ мулом.

Оқибатро ҳам аз нахустин бин, 

То ба ғафлат гулӯ нагирад дом.

Чу пӯхта шавад талх, ширин шавад, 

Ба дониш сухан гавҳарогин шавад. 

Касе, к-ӯ ба некӯсухан шод нест, 

Бар ӯ неку бад ҳар чи бошад, якест.

[2013, с. 72]

[2007, с. 75]

[2010, с. 24]

[2010, с. 28]

[2016, с. 102]

[2013, с. 71]

[2013, с. 71]
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Ҳар он дӯст, к-аз баҳри суду зиён,

Бувад дӯст, душман шавад бегумон. [2013, с. 73]

Диле, к-ӯ пур аз завғи ҳиҷрон бувад,

Варо васли маъшуқа дармон бувад. [2013, с. 82]

Ғайр аз инҳо, антонимҳои осори шоирони сабки хуросониро метавон аз 

ҷиҳати мансубият ба антонимҳои ифодагари вақту замон, антонимҳои ифодагари 

аломат ва сифатҳои инсон тасниф намуд.

Антонимҳои ифодагари вақту замон. Ба ин гурӯҳи антонимҳо аз ашъори 

ҳамасрони Рӯдакӣ вожаҳои аввалу охир (ба маънои рӯзи аввали офариниш ё ба 

дунё омадан то ба рӯзи расидани марг), имрӯз-дӣ, шаб-рӯз, зимистон-баҳор, 
шаби гузашта-шаби наомада. Шоирон бо истифода аз ин гӯнаи мутазодҳо дар 

баробари нишон додани вақт, ҳамчунин ба мақсади тарғиби афкори ахлоқӣ, 

тарбиявӣ ва пуробурангии тасвири ягон воқеа-ҳодиса (масалан, дар осори 

бозмондаи Дақиқӣ ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ:-Х. М), бо маҳорати адабӣ корбаст 

намудаанд:

Аввали махлуқ чӣ бошад? - Завол,

Кори ҷаҳон аввалу охир якест. [2007, с. 26]

Мори яфтаҷ агар-т дӣ бигазид,

Навбати мори афъияст имрӯз. [2016, с. 99]

Агар бигравӣ ту ба рӯзи ҳисоб,

Мафармой дарвешро шойгон. [2007, с. 56]

Киро дӯст меҳмон бувад ё на дӯст,

Шабу рӯз тимори меҳмон накӯст. [2013, с. 80]

Яке ҳол аз гузашта дӣ, яке аз н-омада фардо,

Ҳамегӯянд пиндорӣ, ки вахшуранд ё кандо. [2007, с. 337]

Мутазоди луғавии имрӯз-фардоро ҳам дар осори шоирони сабки мазкур 

мебинем:

Имрӯз агар муроди ту бар н-ояд,

Фардо расӣ ба давлатӣ обо-бар. [2007, с. 112]
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Дар баъзе маврид вожаҳои мансуби фаслҳои сол, масалан, баҳору тирамоҳ 

ҳам мутазод шудаанд:

Ҳаме навбаҳор ояду тирмоҳ,

Ҷаҳон гоҳ барно бувад, гоҳ зар. [2007, с. 343]

Дар ин байт вожаҳои барно (ҷавон, навҷавон) ва зар (пирамард, кӯҳна), ки 

калимаҳои аслии тоҷикӣ мебошанд, байни худ муносибати антоними луғавӣ 

дошта, ҳамзамон барно бо баҳор ва зар бо тирмоҳ монанд кунонида шудаанд, 

ки ҳарду ҷуфти антонимӣ - навбаҳор-тирмоҳ ва барно-зар ба гузашти вақту 

айём вобаста мебошанд.

Антонимҳои ифодагари аломат. Ба ин хели антонимҳо ҳамон вожаҳои 

зидмаъное дохил мешаванд, ки аломату хислат ё сифати предметҳоро чун 

муайянкунанда ифода карда бошанд. Аз ашъори намояндагони сабки хуросонӣ 

чунин намуна овардан метавон, ки антонимҳои он дар ифодаи аломат омада 

бошанд:

Ба мижа дил зи ман бидуздидӣ,

Эй ба лаб қозию ба мижгон дузд. [2007, с. 22]

Мусаффо бошу ширинхӯй чун шир,

На чун заҷ туршхӯю тирарӯ бош. [2007, с. 25]

Мӯи сапеду рӯи сиёҳу рухи бачин,

Бар занат садаф шудаву гашта коина. [2007, с. 60]

Намунаи беҳтари ин антонимҳоро дар осори Абӯшакури Балхӣ дидем:

Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард,

Сухан талху ширину дармону дард. [2013, с. 72]

Антонимҳои ифодагари сифатҳои инсон: Ин навъи антонимҳо бештар 

дар ифодаи сифатҳои неку бад, хубу зишт, ки бо калимаҳои луғавии хос ифода 

шудаанд, дар бар мегирад. Ба назари мо, бештар дар байтҳои тарғибии ахлоқӣ ва 

сифати қаҳрамонҳои майдон (дар мисоли “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, осори 

Дақиқӣ, “Офариннома”-и Балхӣ) ва таснифоти маҳбуба, аз мутазодҳои луғавӣ ва 

услубии ифодагари сифатҳои одамон, корбаст шудааст. Ва ин барои таъсиру 

ҷолибияти шеъри шоирон мусоидат кардааст. Инак, чанд намунае зикр мекунем:
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Ба он кас, ки ҷонаш зи дониш тиҳист, 

Ситеҳиданат мояи аблаҳист. [2007, с. 76]

Аз фалак наҳсҳо басе бинанд,

Он ки бошад ғанӣ, шавад мифлок. [2013, с. 66]

Дар ин байт вожаи арабии ғанӣ (бой, пулдор) бо калимаи тоҷикии мифлок 

(камбағал, нодор, гадо) мутазод шудааст.

Доно, ҳушёр, огоҳ, ки антоними нодону ғофил мебошанд, Абӯшакури 

Балхӣ бо калимаи хоси нутқи гуфтугӯйии замони худ - фарнос, ифода кардааст:

Ин ҷаҳон сар ба сар ҳама фарнос, (маҷозан ба маънои фиреб)

Бар ҷаҳон ман ягона фарносам. [2013, с. 67]

Дар дигар байт аз олами беканору хеле бузурги илм ёд карда, дониши 

худро дар муқоисаи он хоксорона чунин муайян кардааст:

То бад-он ҷо расид дониши ман,

Ки бидонам ҳаме, ки нодонам. [2013, с. 67]

Хирадманд гӯяд хирад подшост,

Ки бар хосу бар ом фармонравост. [2013, с. 70]

Албатта, одамӣ ғайр аз сифатҳое, ки бо ҳаракат карда ба даст овардан ноил 

мешавад, боз сифатҳои худодод, модарзод ва дар ҳаёт ба сабабе дорои ягон 

сифат мешавад. Мардуми тоҷик аз қадимулайём сифатҳои зоҳирӣ ва ботинии 

одамонро мешинохтанд, ки ҳанӯз дар замони фатҳи Бухоро ва қиссаи ишқи 

Амир Саъид ибни Усмон бо Хингхотун, ки маликаи Бухоро буд, дар забони халқ 

бо шеъре тараннум мешуда, ки аз он сифати кӯрии амир маълум мешавад:

Кӯри хамир омад, 

Хотун дурӯғ канда. [2007, с. 16]

Зишту нофарҳихтаву нобихрадӣ, 

Одамирӯиву дар ботин дадӣ.

Дар пажӯҳидани асрори улум, 

Шавӣ аз коҳилӣ охир маҳрум. 

В-эй ду гӯши ту карри модарзод, 

Бо туам гармию итоб чӣ суд?

[2007, с. 51]

[2007, с. 98]

[2007, с. 453]
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Бидонӣ сар ба сар рафтори ӯро, 

Зи некию бадӣ кирдори ӯро. [2007, с. 220]

Чунон поктан буду покизаҷон,

Ки будӣ бар ӯ ошкоро ниҳон. [2007, с. 271]

Гурӯҳи дигари антонимҳо дар ифодаи суръат корбаст шудаанд:

Ҳам оҳуфағанд асту ҳам тезтак, 

Ҳам оҳистаӯй асту ҳам тезгом. 

Сабук пирзан сӯи чокар давид,

Бараҳна ба андоми ман дар мухид.

[2007, с. 68]

[2013, с. 83]

Антонимҳои ҷуфтистеъмол. Дар мисолҳои боло намунаи ин хели 

мутазодҳо зикр шуда бошанд ҳам, дар алоҳидагӣ мухтасар чунин намунаҳо 

овардан метавон, ки алоқаи грамматикии бештари онҳо пайвандаки 

пайвасткунандаи -у буда, гоҳо -ю ва -ву мебошад. Ҳамчунин интихоби вожаҳо 

тоҷикӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-арабӣ, арабӣ-тоҷикӣ ва арабӣ-арабӣ: шабу рӯз, меҳу кеҳ, 

сафеду сиёҳ, дуру наздик, пиру барно, зану мард, болою поин, сулҳу ҷанг, 
базму разм, дарду даво, сарду гарм, зистану мурдан, рафтану омадан, 

сахтию хуррамӣ, дӯсту душман, ошкору ниҳон, оғозу анҷом, бешу кам, 
дарду ранҷ ва монанди инҳо. Инак, чанд намуна:

Або дӯсту душман набояд кушод, 

Ба фарзанд мӯбад чунин кард ёд. 

Бараҳна будӣ, к-омадӣ дар ҷаҳон, 

Набуд бо ту чиз ошкору ниҳон. 

Ки чун бошад оғозу анҷоми ҷанг, 

Киро беш худ буд ин ҷо диранг. 

Шодит бод чандон, к-андар ҷаҳон фарохо, 

Ту бо нишоту роҳат, бо дарду ранҷ аъдо. 

Меҳону кеҳонро ҳама хонд пеш, 

Ҳамон Занд бинҳод дар пеши хеш. [

Он рафтану омадан куҷо шуд, 

Коре ба наво яке наво шуд.

[2013, с. 79]

[2007, с. 79]

[2007, с. 271]

[2007, с. 335]

[2007, с. 317]

[2007, с. 209]
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Мутазодҳои таркиби осори намояндагони сабки хуросониро аз ҷиҳати 

баромад ва қолаби антонимӣ низ тасниф намудан метавон.

Гузинаи вожаҳои антонимӣ. Чунонки аз таҳлили ин абёт маълум шуд, 

намояндагони сабки хуросонӣ, бо мақсадҳои таъкид, муассирӣ, тавсиф ва 

тасвироти бадеӣ-шоирона ва ҳамчунин барои вазну қофия антонимҳоро хеле 

моҳирона истифода намудаанд, ки ин ҷиҳатҳо ҳам аз нигоҳи луғавӣ ва услубӣ 

назаррас аст. Дар осори шоирони ин аҳд антонимҳоро дар гузинаҳои тоҷикӣ- 

тоҷикӣ, тоҷикӣ-арабӣ, арабӣ-тоҷикӣ ва гоҳе арабӣ-арабӣ мушоҳида мекунем.

Вожаҳои антонимии тоҷикӣ ё умуман калимаҳое, ки дар таркиби ин абёт 

мувофиқи услуби шеър, мазмуну маъно ва маҷоз бо ҳам тазод шудаанд; об- 
оташ, мард-зан, шаб-рӯз, хурд-калон, дӯст-душман, рӯбоҳ-шер, заҳр-асал, 

замин-осмон, кӯтоҳ-дароз, нек-бад, дурӯғ-рост, меҳ-кеҳ, наздик-дур, зистан- 
мурдан, рафтан-омадан, бурдан-овардан, обод-вайрон, зишт-некӯ, талх- 

ширин, сапед-сиёҳ, пеш-пас, баланд-паст, кӯчак-бузург, ошкор-ниҳон, 
кажж-рост, баҳор-хазон, кӯдак-пир, нар-мода, ханда-гиря баринҳо мебошанд:

Ҳамон меваи талхат орад падид,

Аз ӯ чарбу ширин нахоҳӣ мазид. [2007, с. 164]

Ба оташ-дарун бар мисоли самандар,

Ба об-андарун бар мисоли наҳангон. [2007, с. 81]

Зи торикии гарду аспу сипоҳ,

Касе рӯзи равшан надиду на моҳ. [2007, с. 270]

Гузинаи антонимҳои тоҷикӣ-арабӣ ё арабӣ-тоҷикӣ. Ҳарчанд шоирон 

барои покизагии забони тоҷикӣ аз иқтибоси калимаҳо дар осорашон кӯшиш 

карда бошанд ҳам, аммо дар баъзе маврид ногузир аз вожаҳои арабӣ истифода 

бурдаанд, ки аксари он вожаҳо ба забони тоҷикӣ ворид ва мавриди истифодаи 

хосу ом шуда буд. Шоирон барои хушоҳангӣ ва тобиши маъно ва таъсири сухану 

талаботи вазну қофия аз вомвожаҳои арабӣ истифода намудаанд: гарм-сард, 

васеъ-жарф, дӯст-аду, сард-гарм // гарм-сард, хуб-зишт, сиҳат-бемор, нишоту 

роҳат-дард, азиз-хор, афзун-кам, об-нор, замин-фалак, зишт-некӯ, гарон- 
арзон:
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Зи хун ҷуз таррию гармӣ наёяд,

Зи балғам тирраву сардӣ фазояд. [2007, с. 226]

Дар байти зерини Дақиқӣ антонимҳои сарду гарм маҷозан корбаст шуда, 

маънои неку бад ва шоҳиди бисёр ҳодисаҳо шуданро ифода кардааст:

Саворе гаронмоя номаш Каҳарм,

Расида басе бар сараш сарду гарм. [2007, с. 281]

Антонимҳои азиз-хор, яъне азиз - касест, ки одамон эътирофу эҳтиром 

кунанд ва хор одамест, ки беқадру беэҳтиром аст. Хусравии Сарахсӣ дар бораи 

хор будани соҳибҳунар ва соҳиби иззат будани беҳунар дар замонааш ёд карда, 

мутазодҳои мазкурро чунин корбаст намудааст:

Он яке беҳунар азиз чарост,

В-ин дигар хор монда зери самак. [2007, с. 379]

Гоҳе истифода аз вожаҳои антонимии арабӣ-тоҷикӣ омехта ба назар 

мерасанд ва маҳз ҳамин услуб ба хушоҳангӣ ва пуробурангии маъно мусоидат 

кардааст:

Падидор аст адлу зулм пинҳон,
Мухолиф андаку носеҳ фаровон. [2007, с. 409]

Вожаҳои ишорашуда антонимҳои тоҷикӣ буда, адлу зулм ва мухолифу 

носеҳ арабиянд.

Гузинаи антонимҳои арабӣ-арабӣ. Ин навъи антонимҳоро ҳам дар шеъри 

шоирони сабки хуросонӣ дида метавонем, ки ба обурангии осори бадеӣ ва 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ бештар хизмат кардаанд: вафо-ҷафо, васл- 
ҳиҷрон (фурқат ё фироқ), зер-забар, боқӣ-фонӣ, заиф-қавӣ, ямин-ясор, разм- 
базм, ғам-тараб, суд-зиён, зоҳир-ботин, ҳалол-ҳаром ва монанди инҳо:

Ҳар кӣ даромад, ҳама боқӣ шуданд,

Боз фано шуд, ки надид ин ҳарам. [2007, с. 29]

Ба базм-андарун абри бахшанда буд,

Ба разм-андарун шери ғурранда буд. [2007, с. 95]

Нагзошт чу ту ҳеҷ разм Рустам,

Н-орост чу ту ҳеҷ базм Доро. [2007, с. 413]
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Агар шаб аз дари шодисту бода хусравиё,

Маро нишот заиф асту дарди дил қавиё.
Кист, ки-ш васли ту надорад суд,

[2007, с. 386]

Кист, ки-ш фурқати ту нагрояд.

Ҳиммате дорад ӯ, ки пиндорӣ,

[2007, с. 339]

Осмон зеру ҳимматаш забар аст.

Ҳамзамон, барои хушоҳангӣ ва равонии шеър,

[2007, с. 372]

шоирон фаслҳои сол:

баҳору тирамоҳ // хазон ва ҳайвонҳо шер-рӯбоҳ, гург-меш, харгӯш-паланг / 

гузаштаву нишаста, кабку шоҳинро ҳам дар тазод овардаанд, ки ин вожаҳо 

асосан ифодаи маҷозиро адо карда, аз ҷумлаи антонимҳои матнӣ ва фардӣ ҳам ба 

шумор мераванд:

Ҳазор кабк надорад дили яке шоҳин,

Ҳазор банда надорад дили худованде. [2007, с. 61]

З-он гузашта ҳама ҷаҳон ғамгин,

В-аз нишаста ҳама ҷаҳон дилшод. [2007, с. 198]

Бехе нишон, ки давлати боқӣ-т бар диҳад,

К-ин боғи умр гоҳ баҳор асту гаҳ хазон. [2007, с. 361]

Шавад бадхоҳ чун рӯбоҳ баддил,

Чу шеросо ту бихромӣ ба майдон. [2007, с. 55]

Бинобар нишондоди муҳаққиқон, дар забони тоҷикӣ баъзе вожаҳое 

ҳастанд, ки на ба вожаи алоҳида муносибати антонимӣ пайдо мекунанд, балки бо 

маънои худ низ антоним шуда метавонанд. Дар илми забонишносии имрӯза, 

чунин калимаҳои зидмаъноро ба гурӯҳи антонимҳои маъноӣ [Маҷидов 2007, с. 

85] дохил намудаанд.

Дар ашъори боқимондаи шоирони ҳамасри Рӯдакӣ калимаҳое, ки дорои 

маънои антонимӣ бошанд, дида шуд. Ба кадом маъно омадани ин хел 

калимаҳоро фақат дар матн ё ҷумла [байту мисраъ] ба осонӣ муайян кардан 

метавонем:

Донишо, чун дареғам оӣ аз он-к,

Бебаҳоӣ, валекин аз ту баҳост. [2007, с. 41]
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Шаҳиди Балхӣ калимаи маймунро дар ибораи толеи маймун корбаст 

намуда, ки аз мазмуни байт хулоса баровардан метавон, ки ба маънои толеи баду 

нохуш омада бошад:

Ҳама фузунӣ ҷӯяд овора бар афлок,

Ки ту ба толеи маймун бад-ӯ ниҳодӣ рӯй. [2016, с. 109]

Хира вобаста ба матн ё услуб метавонад маънои беҳузур шудан, норизо, 

ночор ва дар муқобили инҳо ҳадди охири хурсандӣ ва аз ҳамин хурсандӣ тааҷҷуб 

кардану мутаҳаййир монданро ифода мекунад. Дар байти Дақиқӣ ба маънои 

дуюм омадааст:

Аз он шодмон гашт фархунда шоҳ,

Дилаш гашт хира зи чандон сипоҳ. [2007, с. 269]

3. 2. 3. Ҳамгунаҳо (омонимҳо) ва вижагии маъноию услубии онҳо

Ҳамгун ё вожаҳои ҳамовоз, ки дар адабиётшиносӣ таҷнис мегӯянд, 

ҳодисаи луғавиест, ки дар натиҷаи ҳамгун шудани воҳидҳои савтӣ ба миён 

меояд. Бо дигар ҷумла, сохти овозии вожаҳое, ки дорои як қиёфа - шакл буда, 

аммо маънои луғавии гуногунро ифода мекунанд, ҳамгуна мебошанд. Дар илми 

забоншиносӣ ҳамгунро бо истилоҳи омоним ном мебаранд. Ин истилоҳ аз 

калимаҳои юнонии Ьотоз - якхела ва опута - ном, сохта шудааст ва нисабти 

калимаҳое, ки бо сохти овозии худ бо ҳам баробар ё қаробат доранд, гуфта 

мешавад.

Дар осори намояндагони сабки хуросонӣ истифода аз категорияи омонимӣ, 

ба хушоҳангӣ, пуробурангӣ ва мақсади муаллифон хуб мусоидат кардааст. 

Масалан, дар байти зерин:

Ҳама кирдори фармонаш ба дод аст,

Ту гӯӣ додро Яздон-ш додаст. [2007, с. 224]

Дар ин байт, вожаи дод дар мисраи аввал ва оғози дуюм ба маънои адл, 
инсоф, адолат [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 382], ки хоси подшоҳон мебошад, омадааст. 

Дар охир ба вазифаи феъл омадааст, ки аз асоси замони гузаштаи додан иборат 

157



мебошад. Ҳамчунин, маъниҳои бахшиш, ато ва инъом [ФЗТ 1969, ҷ. 1, с. 382]- 

ро дорад. Хулосаи таҳлил ин аст, ки гап дар бораи шоҳе меравад, ки низоми 

давлатдориро бо чунон адлу инсоф ба роҳ гузоштааст, ки ҳамин адолатро барои 

ӯ Худованд инъом намудааст.

Дар байти Аҳмади Мансур, ки муносибати омонимӣ байни калимаҳои 

ҳамовози банд (ба маънои бастан, аз асоси феъли замони ҳозира ва ё фармоиши 

банд), банд (ба маънои дом, ё ресмоне, ки бо он касеро банданд), ки дар байт аз 

оҳан будани он банд маҷозан омадааст, банд (ба маънои гирифтор будан), ки дар 

ибораи “банди ғам” зикр шудааст ва банди охир ба маънои ҷойи пайвасту баста 

мебошад:

Банди ту аз оҳан асту банди ман аз ғам,

Банди ту бар пою банди банда-т дар ҷон. [2007, с. 335]

Намунаи дигарро дар ин байти Рӯдакӣ мебинем:

Бигрифт ба чанг чангу биншаст,

Бинвохт ба шаст чангро шаст.

Дар ин байт омонимҳои пурра: 1. Чанг ба маънои панҷаи даст бо 

ангуштони хамида [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 522], ки бо маҷози усули синекдоха ифода 

шудааст, яъне панҷа ба ҷойи кафи даст омадааст; 2. Чанг - яке аз созҳои тордори 

камоншаклу хамида [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 522], буда, омонимҳои нопурра ё 

омоформаҳо ҳам дида мешавад, ки шасти аввал ба маънои луғавии сарангушт ва 

аз ҳамин мизроб, нохунаки танбӯр ва дутор [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 571] ва дар охир 

шаст, ки зарфи тарзи амал аст, маънои тез, чобук, даррав [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 571]- 

ро дорад.

Шоирон аз омонимҳои пурраи луғавӣ ва омоформа, омофон ва омографҳо 

бисёр истифода бурда, ҳамаи инро дар асоси риоят ба услуби шеър ва дигар 

қоидаҳои оҳанги он амалӣ кардаанд. Дар вақти хондани шеъри онҳо ва расидан 

ба маънои асл, хонанда кӯшиш мекунад ва оқибат ба он мерасад ва лаззати 

эстетикӣ мебардорад. Ғайр аз ин, чунонки забоншинос М. Саломиён зикр 

кардааст: “Вақте ки калимаҳои ҳамгун пайи ҳам оварда мешаванд, овозҳои 

ҳамгуни онҳо барои таъмини хушоҳангӣ, нағмаи ҳуруф (аллитератсия) мусоидат 
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менамоянд” [Саломиён 2020, с. 105]. Дар ҳақиқат, яке аз роҳҳои ба вуҷуд 

омадани нағмаи ҳуруф дар забони шеър, ин бо вожаҳои омонимия вобаста 

мебошад. Чунонки, дар байтҳои зерин мебинем:

Дилу гӯшаш бад-он кас дод хоҳад,

Ки наздики вай ояд, дод хоҳад. [2007, с. 224]

Нарасад бандаро худовандӣ,

Ҷумла гуфтам, агар хирадмандӣ.

Банда бе банд подшаҳ набувад,

Банда з-он гуфтаанд, ки дар бандӣ.

Бандаӣ, бандагит бояд кард,

Бандагӣ тоат асту хурсандӣ... [2007, с. 354]

Забоншиносон омонимияро ба ду гурӯҳ - омонимҳои пурра ва омонимҳои 

нопурра ҷудо намудаанд [Маҷидов 2007, с. 61; Саломиён 2020, с. 116].

Ба гурӯҳи омонимҳои пурра аз осори ҳамасрони Рӯдакӣ, метавон ин 

вожаҳои ҳамгунро зикр кард: чанг - чангол, чанг - навъи аз асбоби мусиқӣ, 

чанг - гарду ғубор; бор - боре, ки аз як як ҷой ба дигар ҷой баранд, бор - 

мева, самар, бор - шохи дарахту наботот; чин - чини абрӯ ё пешонӣ, Чин - 

номи имрӯзаи ҷумҳурии халқии Хитой, бар - боло, фавқ, бар - бор, мева, 

бар - оғӯш, бағал, паҳлӯ, бар - замин, хушкӣ, қитъа, бар - паҳноӣ (бари 

дашт), хома - тӯдаи рег ё баландӣ, хома - килк, қалам:
Сапедӣ омаду андар рухам афтод чин,

Кунун, сазост, ки ман дур гардам аз бути Чин.[2007, с. 401]

Аз бех биканд ӯву маро хор бияндохт,

Монандаи хору хасаку хор чу хоно. [2007, с. 127]

Дар ин байт ҳодисаи омонимӣ байни калимаҳои хор дида мешавад. Дар 

мисраи якум, ба маънои беқадр, бекас (шахс) буда, дар мисраи дуюм аввал ба 

маънои навъи гиёҳе, ки баргҳои сӯзании халанда дорад, сипас ба маънои навъи 

аз буттаи хор, ки бар болои девори атрофи боғу замини кишт гузоранд, омадааст.

Нишаста ба сад хашм бар хомае,
Гирифта дар ангушти худ хомае. [2007, с. 171]
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Дигар исми Ганг бутхона ва бо Ганг номи дарё дар Ҳиндустон омоними 

луғавӣ ва услубӣ мебошад, ки шоир чунин корбаст намудааст:

То чун баҳори Ганг шуд аз рӯи ӯ ҷаҳон,

Ду чашми Хусравонӣ чун рӯди Ганг шуд. [2007, с. 177]

Шаст асбоби сайёдии моҳидорон буда бо шаст - ангушт ё ҳалқае, ки 

барои кашидани зеҳи камон ё дигар силоҳҳои шикорӣ корбаст кунанд, омоними 

луғавӣ шудааст:

Ман шаст ба дарё фурӯ фигандам,

Моҳӣ бирамиду бибурд шастам. [2007, с. 211]

Дар пайдоиши гурӯҳи омонимҳо (пурра ва нопурра -Х.М) саҳми вожаҳои 

иқтибосӣ, хусусан вожаҳои иқтибосии арабӣ дар ҳамнишинӣ бо вожаҳои тоҷикӣ 

ё арабӣ бо арабӣ назаррас мебошад. Масалан, муштарӣ - ба маънои харидор ва 

Муштарӣ номи бузургтарин сайёраи манзумаи офтоб - Юпитер [ФЗТ 1969, ҷ. 1, 

с. 789]:

Нигини бадахшӣ ба ангуштарӣ,

Зи камтар ба камтар харад муштарӣ. [2007, с. 152]

В-ар зуҳал наҳси хеш пайдо кард,

Муштарӣ низ доди хеш бидод. [2007, с. 198]

Вожаҳое, ки ба гурӯҳи омонимҳои нопурра дохил мешаванд, онҳо ба як 

намуди грамматикӣ ба исм мансуб бошанд, дар дигар ҳолати морфологӣ мумкин 

бо феъл, ҷонишин ё дигар ҳиссаи нутқ омоним шаванд. Онҳоро ба гурӯҳҳои 

омоформаҳо (юн. Иотоз - якхела + Гогта - шакл), омофонҳо (юн. Иото§ - якхела 

+ рИопе - овоз), омографҳо (юн. Иото8 - якхела + дгарИо - менависам) ҷудо 

кардаанд [Маҷидов 2007, с. 61].

Намояндагони сабки хуросонӣ дар осори худ аз омоформаҳои зиёде 

корбаст намудаанд, ки якчанд намуна меорем:

Ҷӯй маънои наҳри рӯд буда, бо феъли ҷустан ва асоси ҷӯй омоформа 

шудааст, намунааш ин байти Рӯдакӣ:

Маро зи мансаби таҳқиқи анбиёст насаб,

Чӣ об ҷӯям аз ҷӯи хушки юнонӣ?
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Хира ба маънои ҳайрон буда, омоформаи феъли хомӯш шудан аст:

Суи шоҳ бурду бар ӯ - бар бихонд,

Ҷаҳондор Гуштосп хира бимонд. [2007, с. 264]

Кай номи подшоҳи сарсилсилаи Каёниён ва кай ҷонишини саволӣ ва ҳоли 

замон. Дар байти зер дар ифодаи исми Кай:

Кай гашт зинда, буд ҳар ки гашт мурда бад-ӯ,

Аз ӯ ҳаёт наёбӣ, ки аз ҷуз ӯ набарӣ. [2007, с. 449]

Омоформаи кай дар таркиби то кай ҳоли замон:

То кай давам аз гирди дари ӯ,

К-андар ту намебинам чарбу? [2007, с. 58]

Гард - ғубору чанг ва омоформаи гард - феъли фармоиш ва гардидан, 

ҳамчунин монанд шудан омехта шудан:

Бихезад яке тунд гард аз миён,

Ки рӯй андар он гард гардад нафом. [2007, с. 345]

Боз номи паррандаи шикорӣ, боз омоформаи бори дигар ва боз - кушода:

Эй хусрави муборак, ёро куҷо бувад,

Ҷое, ки боз бошад, паррид моғро. [2007, с. 338]

Он кас, ки бар амир дари марг боз кард,

Ба хештан, нигар, натавонад фароз кард. [2007, с. 132]

Юзат гирифта дидаму дидам бозат,

Батту шафона гирифта бози шикорӣ. [2007, с. 207]

Соз оҳанг, асбоби мусиқӣ ва дигар лозимаҳо, омоформаи соз - ҷазо ва 

мукофот, подоши амал ва феъли фармоиши сохтан:

Зебо ниҳода маҷлису олӣ гузида ҷой,

Созу шароб пеш ниҳода рада-рада. [2007, с. 83]

Гуфт: “Ман посухи ту боздиҳам,

Он чи боисти туст, соз диҳам” [2007, с. 107]

Ба ҳам монанд шудан ва ё наздик шудани талаффузи овозҳои ҷудогонаи 

калимаҳо дар мавқеъҳои муайяни фонетикӣ омофонҳоро ба вуҷуд меоваранд 

[ФИЗ 2016, с. 255].
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Яъне, омофонҳо калимаҳое мебошанд, ки талаффузашон якхела буда, дар 

навишт ва маъно фарқ доранд. Шуаро аз ин вожаҳо дар шеър зиёд корбаст 

намуда, услуби шеъри худро пуробуранг, гӯшнавоз ва равон гардонидаанд.

Масалан вожаҳои обҷӯй, ки шахси дар ҷустуҷӯйи об будааст, бо оби ҷӯй, 

ки маънои мансубияти обро дорад, бо ҳам омофони услубӣ шудаанд:

Агар баршитобӣ бад-ӯ обҷӯй,

Наёбӣ дар ӯ об чун оби ҷӯй. [2007, с. 161]

Чоргӯша бо чор гӯша омофон шудааст:

Чоргӯшею чор гӯшаи боғ,

Гар ба даст оядат, фурӯ магзор. [2016, с. 98]

Дар байти зерин таркиби ба рӯй, ба таркиби бар ӯ(й) омофони услубӣ 

шудааст:

Бияндозад он турк тире бар ӯй,

Наёрад шудан ошкоро ба рӯй. [2007, с. 275]

Номхост исми қаҳрамон буда, бо ибораи ном хост(ан) омофон шудааст:

Бихонд назди худ он замон Номхост,

Дигар Бедирафш он ки худ ном хост. [2007, с. 259]

Барои пайдо шудани омонимҳои пурра ва нопурра дар забони тоҷикӣ ва 

шеъри шоирони сабки хуросонӣ, мавқеи вомвожаҳои арабӣ хеле назаррас аст, ки 

вожаҳои арабӣ бо тоҷикӣ ва гоҳе арабӣ ба арабӣ гунаҳои омонимҳои луғавӣ ва 

услубиро ба вуҷуд овардаанд:

Масалан, вожаи савдо, ки арабист, маънои орзӯ ҳавасро дошта, бо савдо - 

тиҷорат, харидуфурӯш ва ҳаво моддаи газмонанд, ки гирдогирди кураи Заминро 

иҳота кардааст; обу ҳаво бо ҳаво - орзӯ ҳавас, ки муродифи савдост, омоними 

услубӣ шудааст:

Бурун бурд аз чашм савдои хоб,

Даровард дар дил ҳавои сафар. [2007, с. 404]

Вожаҳои қадимии портӣ ва суғдиро ҳам шоирон ҳамчун омонимҳои луғавӣ 

ва услубӣ ба кор бурдаанд. Чунончи, ғул - ҷойи нигоҳдории шабонаи чаҳорпоён 

ва ғул ба маънои дев:
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Гоҳе чу гӯсфандон дар ғул ҷои ман,

Гоҳе чу ғул гирди биёбон давон - давон. [2013, с. 68]

Ҳамин тавр, осори намояндагони сабки хуросониро таҳлил намуда, ба ин 

хулоса расидан метавон, ки адибони мо дар осорашон баробари риоя кардан ба 

қоидаҳои илми арӯз, аз категорияҳои луғавӣ ҳам бомуваффақият истифода 

бурда, маъниҳои муассиру дилнишин, ҷолибу пурмаънӣ, тавсифу тасвирҳои 

бадеӣ офарида, ҳамзамон таркиби луғавии забонро ғанӣ кардаанд, ки мутолиа ва 

омӯхтани ин осор имрӯз ҳам аз ҳар ҷиҳат ҷолиб аст.

3. 3. Калимаҳои сермаъно, ифодаи маъноӣ ва услубии онҳо

Истифода аз вожаҳои сермаъно дар осори шоирон ҳарчанд умумӣ буда, ба 

нутқи гуфтугӯйии мардум ҳамоҳанг бошад ҳам, услуби шеър ва сабки онҳоро то 

ҳадде маҳз ҳамон калимаҳои сермаъное аз якдигар ҷудо мекунанд, ки онро ҳар 

як шоир худаш эҷод намуда бошад ва бештар чунин навъи сермаъноӣ 

пуробурангӣ ва таъсири сухани шоиронро қувват бахшидааст.

Ҳодисаи полисемия хеле мураккаб буда, гоҳо калимаҳое, ки аз як маънои 

асосӣ пайдо шудаанд, дар масири таърихи забон то ба ҳадде аз ҳам дур шуда, ба 

дараҷаи омонимӣ рафта мерасанд. Аммо, он чӣ муҳим ва бояд ҳамеша фарқ 

карда шавад, ин аст: “Маънои иловагии луғавие, ки ба пайдоиши маънои нави 

луғавӣ сабаб мегардад, маънои асосии нисбӣ номида мешавад. Маъноҳои 

иловагии дараҷаи дуюм, сеюм ва ғайра бо маънои асосии луғавии калима ба 

воситаи ҳамин маънои асосии нисбӣ алоқаманд мешаванд ва ба ин сабаб бо он 

алоқаи нисбатан сусттаре доранд” [Маҷидов 2007, с. 49].

Оид ба ҳамин таъриф аз осори намояндагони сабки хуросонӣ намунаҳои 

зиёде овардан мумкин аст. Масалан, калимаи сермаънои сар чунин маънои 

луғавӣ дорад: 1. Калла, яке аз узвҳои бадани инсон ва ҳайвон, ки аз гардан ба 

боло воқеъ буда, мағз, чашм, гӯш, бинӣ, даҳон ва ғайра дар он ҷой гирифтааст 

[ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 193]. Ба ҳамин маънои сар - узви бадан:

Саре бе тану паҳн гашта ба гурз,

Тане бе сар афканда бар хок бурз. [2007, с. 167]
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Пас он гаҳ хештанро гӯ ба равған,

Зи сар то пой дар молиш ҳама тан. [2007, с. 242]

2. Нӯг: сари сарв, сари найза, сари ангушт, сари теғ:

Дирафшони бисёр афрошта,

Сари найзаҳо з-абр бигзошта. [2007, с. 270]

Гоҳе нӯги якчанд калимаи чидаро ифода кардааст:

Фурӯғи сари найзаву тиру теғ,

Битобад чунон чун ситора зи меғ. [2007, с. 276]

Ҷолиб ин, ки гоҳе бо вожаи нӯк/нӯг ҳамҷоя омада, ба таъсирнокии сухан 

қувват бахшидааст:

Ба нӯкки сари найзашон барчинад,

Табаҳшон кунад поку бипроканад. [2007, с. 276]

3. Қисми болои чизе; рӯйи чизе:

Сари наргиси тоза аз зарру сим,

Нишони сари тоҷи Кисро гирифт. [2010, с. 20]

4. Пеш, назди: сари кишт, сари гӯр:

Он дар сари гӯрҳо таборак хондӣ,

В-ин бар дари хонаҳо табурок задӣ. [1958, с. 173]

5. Ба маънои роҳбар, сардор, пешво, пешсаф: сари анҷуман, сари ҷодувон, сари 

мӯбадон, сари номдорон:

Сари мӯбадон буду шоҳи радон,

Чароғи бузургону испаҳбадон. [2007, с. 271]

Шуд он ҷодуи зишти нопоктан,

Ба назди Зарир он сари анҷуман. [2007, с. 290]

6. Гоҳе, на ибтидо ва оғоз, балки ба маънои анҷом пазируфтан, итмом омадааст, 

ки ин ҳам дар услуби бадеӣ чунин маънои семантикӣ пайдо кардани вожаро 

собит менамояд:

Чӣ гуна сар омад ба некахтарӣ,

Ба эшон ҳама рӯзи кундоварӣ. [1958, с. 385]

7. Ба маънои шахс, инсон, ҳамчунин маҷози синекдоха:
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Ҳар он сар, ки дорад хаёли гурез,

Бибояд кафондан аз теғи тез. [2007, с. 344]

8. Ба маънои умр:

Аз ҳашаму ганҷ чи фарёду суд?

Марг кунад бар сари ту тохтан. [2007, 90]

9. Ба маънои ҷон (дар мисраи аввал):

Сипоҳе, ки дорад сар аз шаҳ дареғ,

Бибояд ҳамекафт он сар зи теғ. [2007, с. 106]

11. Маҷозан ба маънои нофармонӣ, итоат накардан омадааст:

Яке нома бояд навиштан кунун,

Сӯи он зада сар зи фармон бурун. [2007, с. 255]

12. Ба маънои фикру хаёл, андеша:

Зи андарзи мӯбад шикебанда шуд,

Сар аз роҳи савдош кебанда шуд. [2013, с. 82]

13. Дар таркиби воҳиди фразеологии сар афгандан, ба маънои эҳтиром намудан, 

таъзим кардаан омадааст:

Аз он кӯҳ бишнид бонги падар,

Ба зорӣ ба пеш андар афканд сар. [2007, с. 295]

Сермаъноии вожаи сарро дар осори мазкур боз дар он мебинем, ки ба ҷойи 

дигар узвҳои бадан омадааст. Масалан:

Қомат, андом, тан:

Сараш рост бар шуд чу сарви баланд,

Ба гуфтори хубу хирад корбанд. [1958, с. 382]

Ба ҷойи тамоми бадан, ҷисм:

Яке турк тире занад бар бараш,

Ба хок андар орад сару афсараш. [2007, с. 274]

Ба ҷойи гардан, ки сарро ба тан васл мекунад:

Аз он ҷодуи зишт берун кашид,

Сарашро зи тан нима андарбурид. [2007, с. 299]

165



Аз таҳлили ин абёт метавон хулоса кард, ки калимаи сар дар осори 

намояндагони сабки хуросонӣ, дар баробари вожаи серистеъмол будан, 

ҳамзамон дар услуби бадеӣ маъноҳои зиёди нисбӣ ва иловагии дараҷаҳои якум, 

дуюм ва сеюму чаҳорумро доштааст. Албатта, байни ҳамаи ин маъниҳо як навъ 

вобастагии мантиқӣ дида мешавад. Аксари маъноҳо дар асоси сермаъноии 

маҷози усули ташбеҳ, истиора ва синекдоха ба вуҷуд омадаанд.

Ғайр аз ин, калимаҳои мансуби исм: дил, лаб, даст, рӯй, пой, гул, дафтар, 
худой,...; феълҳо: хондан, гуфтан, шудан, задан, бастан, додан, хестан ва 

ғайраро зикр кардан метавон, ки дар шеъри шоирони давраи аввал ҳамчун 

калимаҳои сермаъно корбаст шудаанд.

Масалан, вожаи рӯй, ки маънои луғавии чеҳра, рухсор [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 

155]-ро дорад, боз чандин маъниҳои иловагӣ дорад, ки дар асоси матни сабки 

хуросонӣ мухтасар чунин нишон медиҳем:

Ҳаме бигристам то оби чашмам,

Чу рӯи ёри ман шуд рӯи кишвар. [2007, с. 325]

Дар ин байт вожаи рӯй дар ибораи рӯи ёр ба маънои аслии луғавӣ омада 

бошад, дар ибораи рӯи кишвар ба маънои сатҳу замин омада, бо рӯи ёр ташбеҳ 

шудааст. Пас, ин ҳам ба сермаъногии вожаи рӯй вобаста аст, ки дар матн бо 

маънои иловагии худ, ба қатори силсилаи маъноҳои сатҳ ворид шудааст.

Калимаҳое ҳастанд, ки дар гузашта маънои луғавии дигар ё маҷозӣ дошта, 

имрӯз он маъно ба мақоми иловагии нисбӣ ё ҳатто вожаи алоҳида шуда 

мондааст. Масалан, вожаи палос, ки имрӯз ба маънои фарш, гилем, намади 

дурушти аз пашм бофташударо мефаҳмонад ва дар фарҳангҳо ҳам маънои 

луғавии аслӣ чунин нишон дода шудааст [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 21], дар гузашта, ба 

маънои либоси махсуси ибодат ё динӣ ва умуман либоси пашмин фаҳмида 

мешуд. Ба ҳар сурат, худи вожаи палос ҳамчун калимаи сермаъно дар осори 

давраи аввал ба маънои гилем ва либоси динӣ корбаст шудааст. Дар байти 

Фирдавсӣ ба маънои гилем, намад омадааст:

Пайи мӯрча бар палоси сиёҳ,

Шаби тира дидӣ ду фарсанг роҳ. [ФЗТ 1969, ҷ. 2, с. 21]
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Дақиқӣ дар таркиби ибораи парастиш палос, ба маънои либоси ибодат 

кор фармудааст:

Бипӯшид ҷомаи парастиш палос,

Худоро бар ин гуна бояд сипос. [2007, с. 247]

Хулоса, осори намояндагони сабки хуросонӣ бо вижагиҳои луғавӣ ва 

маъноии худ, аз давраҳои сабкҳои баъдии адабиёти тоҷику форс фарқ мекунад. 

Таркиби луғавии осори шуарои сабки хуросониро асосан вожаҳои тоҷикӣ ва 

вомвожаҳои гурӯҳи забонҳои эронии миёна ташкил намудааст. Бинобар тақозои 

вазну пуробурангии сухани шоирона ва парҳези такрори вожаҳои якхела, аз 

вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, оромиву суриёнӣ, ҳиндиву таркӣ корбаст намудаанд. 

Мавқеи вомвожаҳои гурӯҳи забонҳои эронӣ ва ғайри эрониро дар он мебинем, 

ки таркиби луғавии осори сабки хуросонӣ ғанӣ шуда, бештари онҳо бо баракати 

ин осор то забони адабии тоҷикии имрӯза ва услубҳои он идома кардааст.

Шоирони сабки хуросонӣ категорияҳои грамматикиро бамаврид корбаст 

намуда, ба ин восита ҷаззобии сухан ва услуби бадеиро хуб адо кардаанд. Дар 

баъзе маврид, муродифоту мутазодҳои матнӣ ва шоирона эҷод кардаанд, ки ба 

равонии услуби шеърашон мувофиқат кардааст. Аз таҳлили осор маълум шуд, ки 

шоирон мувофиқи услуби бадеӣ аз вожаҳои сермаъно корбаст намудаанд, ки 

равониву мутаассирии шеърашон афзудааст.
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Хулоса

1. Осори намояндагони сабки хуросонӣ ғанию рангоранг буда, вижагиҳои 

савтӣ, лексикӣ-маъноии худро дорад, ки дар ин таҳқиқ баррасӣ шудаанд. Сабки 

адабӣ истилоҳи марбут ба риштаҳои забону адабиёт буда, тафовути корбурди он 

ин аст, ки дар илми адабиётшиносӣ сабк мегӯянд ва дар забоншиносӣ маъмулан 

ба ҷойи он истилоҳи услубро корбаст мекунанд.

2. Истилоҳоти сабку услуб бо вуҷуди роҳу равиш, тарзу услубро баён 

кардан, бо баъзе вижагиҳои худ аз ҳам фарқ мекунанд, зеро вожаи сабк дар 

истилоҳи “сабки адабӣ” муодили “сабки давраҳои адабӣ” аст. Сабки адабӣ 

нигориши эҳсосӣ ва тахайюломези гӯянда аст, ки ба шунаванда ва хонанда 

интиқол меёбад. Вожаву ҷумлаҳо ба маънои маъмулии рӯзмарра ба кор нарафта, 

бо саноеъи гуногуни адабӣ баён мешаванд, ки инро дар забоншиносӣ услуби 

бадеӣ мегӯянд, ки яке аз шохаҳои услуби забонӣ мебошад. Осори шоиру 

нависандагони мансуби як давраи сабки адабӣ аз сабаби монандиҳои мавзуи 

эҷод, тарзи шеъргӯӣ, таркиби луғавии осор ё вожаҳои корбастшуда марбути як 

сабк бошанд ҳам, дар байни онҳо фарқият дида мешавад, ки он фарқияти услубу 

забони онҳо мебошад. Яъне, омили услубӣ сабки фардиро ба вуҷуд меорад. Аз 

намояндагони сабки хуросонӣ Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, 

Шаҳиди Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ, Шокири Бухороӣ, Абулаббоси Рабанҷанӣ, 

Имораи Марвазӣ, Робиаи Балхӣ, Абулмасали Бухороӣ, Дақиқиву Фароловиро 

ном бурдан метавон, ки соҳиби сабки фардӣ будаанд.

3. Намунаҳои аввалини шеъри сабки хуросонӣ, ки бо забони порсии дарӣ 

гуфта шудааст, ҳамон порчашеърҳое мебошанд, ки бинобар таркиби луғавӣ, 

услуби ҷумла (мисраъ)-ҳо, қолаби калимасозӣ, корбурди пешванду пасванд, 

пешоянду пасояндҳои худ аз забонҳои давраи форсии бостон ва форсии миёна 

(форсии паҳлавӣ ё сосонӣ, портии ашконӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва бохтарӣ) фарқ 

мекунанд. Замони ибтидои он ҳамоно байтест, ки ба Баҳроми Гӯри Сосонӣ (420- 

438) нисбат медиҳанд ва баъдтар сурудаҳои мардумӣ, ба мисли суруди 

оташкадаи Каркуй, шеъри дар ҳаҷви ҳокими шикастхӯрдаи Хуросон дар 

муқобили амири Хатлон ва Хоқони турк, ки балхиён гуфтаанд ва як суруди 
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мардуми Бухоро /Кӯри хамир омад, Хотун дуруғ канда/, мебошад. Баъди ин 

шеъри шоироне, ки дар даврони Тоҳириёну Саффориён идома ёфта, дар замони 

Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ хеле инкишоф кардааст, мансуб ба сабк ва услуби 

шоирони хуросонист.

4. Услуб ё сабки шоирони давраи аввали сабки хуросонии тоҷику форс 

хеле сода, равон ва аз ҳар гуна истиора ва ташхисҳои печидаву мушкил орӣ 

мебошад. Маҳз бо ҳамин аз давраи сабкҳои баъдии забон ва адабиёти тоҷику 

форс фарқ мекунад. Дар шеъри бештарини шоирони давраи аввал омезиши 

услуби гуфтугӯиро бо услуби забони адабӣ ва бадеӣ мушоҳида мекунем [5М].

5. Дар таркиби шеъри шоирони ин аҳд танаввуи фонемаҳо дар вожаҳоро 

мебинем, ки боиси ба вуҷуд омадани гунаи фонетикии калимаҳо шудааст [1М]. 

Як омили асосии ба вуҷуд омадани гунаи вожаҳо дар шеъри шоирони сабки 

хуросонӣ ҳоло дар истифода будани золи аҷамӣ мебошад.

6. Бинобар тақозои услуби шеър дар осори намояндагони сабки хуросонӣ 

ҳодисаҳои савтии монандшавӣ, тахфиф, коҳиш, афзоиш ва ҷойивазкуниро 

мушоҳида мекунем, ки ба хушоҳангӣ ва равонии шеъри шоирон мусоидат 

кардааст [1М].

7. Сабаби асосии аз вожаҳои худӣ ва калимаҳои мансуб ба забонҳои 

қадимӣ истифода намудани шуаро дар ин аст, ки барои покиза нигоҳ доштани 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз калимаҳои бегона, хусусан арабӣ, кӯшиш 

кардаанд [7М].

8. Таркиби луғавии осори шоирон, асосан, аз вожаҳои худӣ - аслии тоҷикӣ 

ва вожаҳои аз забонҳои форсии бостон ва забонҳои давраи эронии миёна, 

хусусан вожаҳои портиву суғдӣ, ки дар ҳамон аср барои ҳамаи ҳамзабонҳо 

маълум будааст, иборат мебошад. Баъзе он вожаҳо имрӯз дар забони адабии 

тоҷикӣ ва гурӯҳе дар шеваҳои тоҷикӣ истеъмол шаванд ҳам, қисме аз онҳо аз 

истеъмол баромадааст [7М].

9. Ҳарчанд шоирон аз аввалинҳо шуда барои покиза нигоҳ доштани 

таркиби луғавии забон аз вомвожаҳо кӯшиш карда бошанд ҳам, аммо ногузир ва 
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мувофиқи қоидаҳои шеър вожаҳои арабиро корбаст намуда, ба ин восита 

таркиби луғавии забони тоҷикиро ғанӣ кардаанд.

10. Дар шеъри шуарои давраи сабки хуросонӣ корбасти вомвожаҳои 

ғайриарабӣ (юнонӣ, оромӣ, суриёнӣ, ҳиндӣ, туркӣ)-ро мебинем, ки бо баракати 

шеъри сабки хуросонӣ ва хидмати шоирони ин давра ба грамматикаи тоҷикӣ 

мувофиқат карда, таркиби луғавӣ ва категорияҳои луғавии забони тоҷикӣ то 

ҳадде аз ҳамин ҳисоб ғаниву рангин шудааст [3М], [4М], [6М].

11. Категорияҳои луғавӣ - муродифот, мутазод, ҳамгуна, ки шоирони 

сабки хуросонӣ бамаврид корбаст намудаанд, бештари онҳоро дар забони адабии 

тоҷикӣ ва гуфтугӯии имрӯза ҳам мушоҳида мекунем [2М].

12. Ҳамчунин шоирон аз калимаҳои сермаъно, маҷозӣ ва навъҳои маҷоз - 

ташбеҳ, истиора ва синекдоха истифода бурда, ба ин восита таъсири сухан ва 

фикри худро ҷолибу дилнишин баён намудаанд.

Бо ин нишондод ва таҳқиқ ба ин натиҷа мерасем, ки забон ва услуби шеъри 

шоирони давраи аввали сабки хуросонӣ (ё ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ) ба забон 

ва услубҳои имрӯзаи забони тоҷикӣ хеле монанд буда, ғайр аз миқдори ками 

вожаҳое, ки аз истеъмол баромадаанд, бетағйир идома кардааст, ки пас аз 

мутолиаи осор ҳар як хонанда ин фикрро тарафдорӣ мекунад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ:

1. Муаллифи диссертатсия ба ин ақида аст, ки фанҳои сабкшиносию 

услубшиносӣ бо ҳам муштарак бошанд ҳам, баъзе тафовутҳоро доранд. 

Масалан, ҳамаи шоироне, ки дар асрҳои 1Х-Х эҷод намудаанд, мансуби давраи 

сабки хуросонӣ бошанд ҳам, аммо, бештаре услуби фардии худро доштаанд. 

Ҳамин фарқияти услубист, ки сабки фардӣ ба вуҷуд меояд. Он фарқият дар 

истифодаи вожаҳо, тарзи баёни фикр, тарғиби ғояву ақоид ва ғайраҳо намудор 

мешавад. Хуб мешуд, ки фанни сабкшиносиро на фақат дар гурӯҳҳои 

адабиётшиносӣ ва ё ҳамчун предмети фанни адабиёт, балки дар курсҳои 

забоншиносӣ ҳам омӯзонида шавад;
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2. Ҳангоми мураттаб сохтани фарҳангҳои тафсирӣ аз як қатор вожаҳои 

намояндагони сабки хуросонӣ, ки имкони таркиби луғавии забони тоҷикӣ барои 

баён ё эҷоди осори бадеӣ мусоидат мекард, баҳрабардорӣ кардан мумкин аст. 

Зеро шоирони ин давр дар муқоиса бо насрнависон бештар аз вожаҳои худӣ 

истифода бурдаанд ва агар вожаеро аз забони адабии асри худ наёфтаанд, дар 

ивази он аз забонҳои гузашта - форсии бостон, форсии миёна ва гурӯҳи 

забонҳои эронии миёна истифода бурдаанд.

3. Таҳқиқу баррасии омӯзиши вижагиҳои забонии ашъори намояндагони 

сабки хуросонӣ бо анҷоми ин таҳқиқ ва таҳқиқоти собиқ басанда нест. Ба 

андешаи мо, таҳқиқи вожаҳои аслӣ дар ашъори намояндагони сабки хуросонӣ; 

баррасии вожаҳои қадимаи эронӣ дар шеъри хуросонӣ; таҳлили вомвожаҳои 

ғайриарабӣ: юнонӣ, суриёнӣ, оромӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори ҳамасрони 

Рӯдакӣ; мавқеи маҷоз дар ашъори шоирони сабки хуросонӣ; таҳқиқи воҳидҳои 

фразеологӣ ва вазифаҳои услубии онҳо дар ашъори шоирони сабки хуросонии 

адабиёти тоҷику форс ва ғайра ба таври алоҳида аз ҷониби муҳаққиқон дар асри 

имрӯза ва мувофиқи талаботи забоншиносии тоҷикӣ мавриди омӯзиш қарор дода 

шаванд.
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