
ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 809.155 (581)+809.155.0
ТКБ: 81.2 Тоҷ.+81.2 Аф.
Н - 84

НОСИРӢ БИБИ НИЛУФАР

ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОИИ ГӮЙИШИ ФАРХОРИ 

АФҒОНИСТОН ВА МУНОСИБАТИ ОН БА ГӮЙИШҲОИ ҶАНУБИЮ 

ШИМОЛИИ КӮЛОБ

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬО) - 

доктор аз рӯйи ихтисоси 6^021003 - Забонҳои мамолики Аврупо,

Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 

(забони дарӣ)

Мушовири илмӣ: 
доктори илми филология, 

профессор Шарипова Ф.Х.

Душанбе - 2022



МУНДАРИҶА

ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО 4 

МУҚАДДИМА 5-9 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 10-15 

БОБИ 1. АЗ ТАЪРИХИ ТАҲҚИҚИ ГӮЙИШҲОИ ЗАБОНИ ДАРИИ 

АФҒОНИСТОН ВА ГӮЙИШҲОИ ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ 

КӮЛОБ 16 

1.1. Гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарӣ ва масъалаи таҳқиқи онҳо 16-17 

1.1.1. Масъалаи таснифоти гӯйишҳои забони дарӣ 17-21 

1.1.2. Таҳқиқи гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони Афғонистон 21-33 

1.1.3. Баррасии гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони Тоҷикистон..33-38 

1.1.4. Баррасии луғатҳои забони дарии дар Эрон таҳияшуда 38-40 

1.1.5. Баррасии гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ 40-44 

1.2. Таҳқиқи гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб  44-56 

БОБИ 2. ТАСНИФОТИ МАВЗУИИ ВОЖАГОНИ ГӮЙИШИ

ФАРХОРИ АФҒОНИСТОН ВА МУНОСИБАТИ ОН БА ГӮЙИШҲОИ 

ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ КӮЛОБ 57 

2.1. Вожаҳои марбут ба исмҳои макон, хонасозӣ ва ашёи дохили 

хона 59-69 

2.2. Вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ 69-76 

2.3. Вожаҳои марбут ба сару либос ва зебу зиннат  76-83 

2.4. Вожаҳои мансуби узвҳои бадани инсон ва олами ҳайвонот 83-88 

2.5. Вожаҳои марбут ба анвои гиёҳҳои доруӣ ва сабзиҷот  88-92 

2.6. Вожаҳои марбут ба анвои хӯрок ва масолеҳи хӯрокворӣ 92-100 

2.7. Вожаҳои ифодагари феъл ва амал...................................................100-103

2.8. Вожаҳои марбут ба аломат ..............................................................103-108

2



БОБИ 3. КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ АСЛӢ ВА ИҚТИБОСӢ ДАР 

ГӮЙИШИ ФАРХОРИ АФҒОНИСТОН ВА ГӮЙИШИ ҶАНУБИЮ

ШИМОЛИИ КӮЛОБ 109-111

3.1. Вожаҳои аслӣ дар гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб маҳфузмонда 111-123

3.2. Вожаҳои иқтибосӣ 123 

3.2.1. Вожаҳои забони пашту 123-128 

3.2.2. Вожаҳои иқтибосии арабӣ 128-138 

3.2.3. Вожаҳои иқтибоси туркӣ-ӯзбекӣ 138-144 

3.2.4. Вожаҳои иқтибосии ҳиндӣ 144-152

3.2.5. Вожаҳои иқтибосии аврупоӣ ва русӣ 152-153

3.5.1. Вожаҳои иқтибосии англисӣ 153-159

3.5.2. Вожаҳои иқтибосии фаронсавӣ....................................................159-163

3.5.3. Вожаҳои иқтибосии русӣ 163-165 

ХУЛОСА...................................................................................................... 166-168

ТАВСИЯҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 169 

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ 170-187 

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ.......188

3



ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО
ФГҶЗТ - Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ
ФЗТ- Фарҳанги забони тоҷикӣ

МКТЗ- Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана

ШҶЗТ- Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ

4



МУҚАДДИМА

Дар кори диссертатсионӣ бунёди вожагонии гӯйиши Фархори Афғо- 

нистон омӯхта шуда, вижагиҳои луғавиву маъноии вожаҳои гӯйишӣ бар 

асоси назарияҳои илмӣ ба таври густарда таҳқиқу баррасӣ шуда, муносиба- 

ти он ба гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоби Тоҷикистон муайян шудаааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар ҳудуди Афғонистон бештар аз 30 

забону гӯйишҳои гуногун мустаъмаланд, ки ба хонаводаҳои гуногуни 

Авруосиё мансубанд. “Ду забон дар ин кишвар ҳамеша аҳаммияти 

умумидавлатӣ доштанд - забонҳои дарӣ ва пашту, ки ба гурӯҳи забонҳои 

эронӣ шомиланд ва дар таърихи он нақши боризе гузоштаанд. Истилоҳи 

дарӣ, ки расман дар Афғонистон соли 1964 шинохта шуда буд, нав нест. 

Дар ёдгориҳои таърихӣ ва адабии асрҳои миёна, дар зери истилоҳи Гаш-уе 

дап аввалин осори форсӣ шуруъ карда аз асри 1Х-Х ба баъд шинохта 

мешуд. Забони дарӣ дар ҳудуди Афғонистон на танҳо забони адабӣ аст, 

балки забони лаҳҷаву гӯйишҳои гуногун аст... Ба таври умда забони 

аҳолии вилоятҳои Кобул, Ҳирот, Балх, Парвон, Бадахшон, Лағмон, Лугар, 

инчунин ҳазора ва қавмҳои нимакучии чараймок, ки дар Шимолу Шарқ ва 

Ғарби Афғонистон ба сар мебаранд, мебошад” [14, с.12-14].

Вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ва таърихӣ дар навоҳии шимоли 

Афғонистон, аз ҷумла, вилояти Тахор ва ноҳияи он - Фархор бо қисмати 

ҷанубӣ (қисми ҷануби шарқии ноҳияи Муъминобод, ноҳияи Шамсиддин 

Шоҳин то ҷамоати Саричашма ва ҷамоати Даштиҷум) ва шимолии Кӯлоб 

(ҳавзаи миёнаи дарёҳои Ёхсу ва Қизилсу то якҷояшавии ин дарёҳо)-и 

Тоҷикистон то охири асрҳои XIX умумияти забониву фарҳангиро дар 

рӯзгори мардумони ин маҳал мушоҳида менамоем, аммо пас аз қатъ 

гардидани робитаҳои мардумони ду соҳили рӯди Ому тафовутҳои назаррас 

дар фарҳанг ва, бахусус, забони мардуми ин минтақа ба вуҷуд омад. Аз ин 
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рӯ, имрӯз зарурати омӯзиши гӯйишҳои навоҳии мазкур ба миён омадааст 

ва аз лиҳози илмӣ таҳқиқи амиқу дақиқи онҳо сафҳаи наверо дар илми 

шевашиносии Афғонистону Тоҷикистон боз хоҳад кард.

Бо кӯшиши эроншиносони шуравӣ ва муҳаққиқони тоҷик шарҳи му- 

фассали гӯйишҳои забони тоҷикӣ анҷом шуда, дар ин замина мақолаву 

монография, луғатҳои гӯйишӣ ва адабиёти назариявӣ доир ба шевашиносӣ 

интишор ёфт, аммо гӯйишҳои забони дарӣ дар Афғонистон то ҳол мавриди 

таҳқиқи густарда қарор нагирифтаанд. Танҳо таҳқиқоти ҷудогонае аз ҷони- 

би муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ дар мавриди ин ё он гӯйиши забони дарӣ 

бо равишу усули инфиродии таҳқиқ анҷом шудааст, ки қатрае аз баҳрро 

дар илми шевашиносии Афғонистон монад. То ҳол низоми мукаммали 

таҳқиқи гӯйишҳои дарӣ - заминаи таснифу табақабандии илмии онҳо фа- 

роҳам нашудааст, инчунин масоили забонии гӯйишҳо - таркиби луғавӣ, 

тафсири маъноии вожаҳо, низоми фонетикиву фонологии онҳо, сохтори 

вожагон ва воҳидҳои наҳвии онҳо ба роҳ монда нашудааст. Инчунин муно- 

сибати гӯйишҳои дарӣ бо гӯйишҳои забони тоҷикӣ, ки гузаштаи муштарак 

доштанд ва аз як шоха бунёд ёфтаанд, таҳқиқ нашудааст. Ҳанӯз дар солҳои 

90-уми қарни гузашта У. Обидов гуфта буд, ки “аз рӯйи маводи фаровоне, 

ки мо солҳои тулонӣ дар Афғонистон ҷамъоварӣ намудем, пешакӣ метавон 

гуфт, ки муносибати лаҳҷаҳои дарӣ бо тоҷикӣ нисбатан наздик воқеъ гар- 

дидааст, ки инро дар хусуси шеваҳои забони тоҷикӣ бо лаҳҷаҳои забони 

форсӣ гуфта наметавонем”, аммо то ҳол пажуҳише дар заминаи гӯйишҳои 

ин забонҳо ва мушаххас кардани муносибати онҳо оғоз нашудааст [103, 

с.29]. Аз ин рӯ, ба риштаи таҳқиқ кашидани таркиби луғавии гӯйиши Фар- 

хори Афғонистон ва бо равиши муқоисавӣ муайян кардани умумият ва 

тафовути луғоти мазкур бо гӯйиши ҷанубии Кӯлоб аз пажуҳишҳои муҳим 

ва арзишманду муфид барои илми шевашиносии Афғонистону Тоҷикистон 
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аст ва чунин равиши таҳқиқ дар баррасии ҳамаҷонибаи забонҳои форсиву 

дарӣ ва тоҷикӣ заминаи мусоиди илмӣ фароҳам меорад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Доир ба гӯйишҳои забони дарии 

Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб теъдоди зиёди асару 

мақолаҳо навишта ва чоп шудааст. Бояд қайд кунем, ки гӯйишҳои ҷанубии 

забони тоҷикӣ ва, бахусус, гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб нисбат ба гӯйиши 

Фархор ба таври мукаммал омӯхта шуда, дар ин самт корҳои зиёде ба 

шакли диссертатсияҳои номзадиву докторӣ дифоъ шуда, луғати гӯйишҳои 

мазкур интишор ёфтааст.

Оғози омӯзишу пажуҳиши гӯйишҳои дарии Афғонистон аз ҷониби 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ба ибтидои асри ХХ рост меояд. Дар 

забоншиносии Афғонистон баъзе пажуҳишҳои илмӣ оид ба гӯйишҳои дарӣ 

анҷом шудаанд, аммо таҳқиқоти мукаммали илмии фарогири тамоми 

гӯйишҳои забони дарӣ ва масоили мубрами шевашиносӣ дар ин кишвар то 

ҳол ба сомон нарасидааст. Дар шевашиносии Афғонистон аз нахустин 

пажуҳишҳои ба таври маҷмуӣ анҷом шуда монографияи Равон Фарҳодӣ 

таҳти унвони “Дастури забони гуфтории мардуми кобулӣ” мебошад, ки 

соли 1955 бо забони англисӣ ва фаронсавӣ дар Аврупо ва дар соли 1975 дар 

Маскав бо забони русӣ нашр шуд, ки муҳаққиқ дар он вижагиҳои луғавӣ, 

сарфиву наҳвии забони дариро баррасӣ кардааст.

Дар ибтидои солҳои 80-уми асри гузашта раванди таҳқиқи забону 

гӯйишҳои дарӣ вусъати тоза касб намуд. Дар китоби Муҳамад Ҳусайни 

Ямин “Даромаде ба лаҳҷашиносӣ дар забони форсии дарӣ” (1988) бори 

аввал лаҳҷаҳои забони дарии Афғонистон аз рӯйи ареали густаришашон 

ба ҳафт ҳавза тасниф шуда, дар мавриди моҳияту вазифаҳои илми 

шевашиносӣ ва равиши таҳқиқи лаҳҷашиносон маълумоти муфассал дарҷ 

гардидааст. Дар асари Муҳаммадосифи Фикрат “Забони гуфтории Ҳирот”

7



(1976) дар мавриди системаи фонетикӣ, грамматикӣ ва хусусияти 

вожагонии лаҳҷаи мардуми Ҳирот, ки аз дигар лаҳҷаҳои мардуми 

даризабон бисёр тафовут дорад, сухан меравад.

Инчунин луғоти бархе аз гӯйишҳои минтақаҳои гуногуни 

Афғонистон гирдоварӣ ва тадвин шудаанд, ки дар ҳифзи вожагони 

гӯйишӣ муҳим ва дар рушди илми шевашиносии кишвар нақши боризе 

доранд, аз ҷумла луғатҳои Абдуллоҳи Афғонинавис “Афғон қомус” (1957), 

“Луғати омиёнаи форсии Афғонистон” (1958), “Фарҳанги омиёнаи тоҷикии 

Бадахшон”-и Иноятуллоҳ Шаҳронӣ (2008), “Фарҳанги гуфтории мардуми 

Бадахшон”-и Аҳмадқули Зиёзода (2015).

Муҳаққиқ Ҳумоюн Бохтариёнӣ дар китоби “Вожаҳо ва решаҳо” 

(2010) бори аввал дар илми шевашиносии Афғонистон вожаҳоро 

решашинохтӣ кардааст.

Аз муҳаққиқони Тоҷикистон А.Л. Хромов, У. Обидов, Ғ. Ҷӯраев, О. 

Сияров, О. Раҳмонов, Д. Саймиддинов пажуҳишҳои илмӣ дар мавриди 

забони дарӣ ва гӯйишҳои он анҷом додаанд. Аз шарқшиносони шӯравӣ 

дар заминаи забони дарӣ ва гӯйшҳои он Л.С. Месерианс, М.С. Андреев, 

Л.Н. Дорофеева, Л.Н. Киселева, Т.Н. Пахалина Н.А. Дворянков, В.А. 

Ефимов, Ю.А. Иоаннесян, Ҳ. Ҳошимбеков, В.Н. Загребелний, А.З. 

Шокиров мақолоти мутааддид ва монографияҳо интишор намуданд.

Аз муҳаққиқони аврупоӣ ва амрикоӣ пажуҳишҳои илмии арзишман- 

диеро дар атрофи забони дарӣ ва гӯйишҳо инҳо аном додаанд: Ж. Лазар Р. 

В. Вариҳо, Г. Моргенстерн (О. Могдепзйегпе), Г. К. Дуллинг (^иШпд О. 

К.).
Гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, ки лаҳҷаҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб ҷузъи он аст, аз ҷониби олимони хориҷӣ ва ватанӣ Н.А. Кисляков, 

А.З. Розенфелд, Д.Г. Резник, В.С. Расторгуева, Р.Л. Неменова, Л.В. 

Успенская, Ю.И. Богорад, Ғ. Ҷӯраев, М. Маҳмудов, Б. Бердиев, С. 
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Атобуллоев, Ҷ. Мурувватов, Ш. Исмоилов, Р. Саидов, Н. Гадоев, С. 

Раҳматуллозода, З. И. Замонов, М. Каримова, З. Зайниддинова мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар атрофи лаҳҷаҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

пажуҳишҳои арзишманде аз ҷониби шевашиносони шӯравӣ ва замони 

истиқлол - Р.Л. Неменова [24], В.С. Расторгуева [29], Ғ. Ҷӯраев [123, с.87- 

328], Н. Гадоев [4; 131], З.И. Замонов [133], Ҷ.З. Саидов [110; 111; 136] 

анҷом шуда, монографияҳо ва рисолаҳои илмӣ интишор ёфта, “Фарҳанги 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” аз ҷониби шевашиносон - М. 

Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев [19; 20] мураттаб гардид.

Бори аввал дар илми забоншиносии тоҷик ба равиши муқоисавӣ 

баррасии гӯйишҳои забони тоҷикӣ дар китоби В. С. Расторгуева 

“Таҷрибаи ба таври муқоиса омӯхтани лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ” (Опыт 

сравнительного изучения таджикских говоров, 1964) дарҷ гардидааст. Ба 

андешаи лаҳҷашиносон асари мазкур “дар лаҳҷашиносии тоҷик ва умуман 

эроншиносӣ усули тозаи таҳқиқро ба асос гузошт” [45, с.38]. Аммо бо 

вуҷуди истиқбол аз чунин равиши таҳқиқ дар илми забоншиносӣ ба 

муқоисаи гӯйишҳои шохаҳои забонҳои форсӣ камтар таваҷҷуҳ шудааст.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. 

Пажуҳиши мазкур бо барнома ва мавзуъҳои илмӣ алоқаманд аст, зеро 

фанни лаҳҷашиносӣ дар тамоми ихтисосҳои филологии макотиби олӣ 

тадрис мешавад ва дар такмили барномаҳои таълимӣ ва мавзуъҳои илмӣ 

дар бахши лаҳҷашиносии Тоҷикистону Афғонистон саҳми босазое хоҳад 

гузошт. Мавзуи диссертатсияи мазкур аз мавзуъҳои корҳои илмӣ- 

таҳқиқотии кафедраи таърихи забон ва типология, кафедраи филологияи 

Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ: Мақсади таҳқиқ илмиро омӯзиши вижагиҳои 

забонии гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

кӯлобии забони тоҷикӣ, пажуҳиши ҳамаҷонибаи ин гӯйишҳо, таснифоти 

мавзуии қабатҳои луғавии онҳо, мансубияти забонии таркиби луғоти 

гӯйишҳои таҳқиқшаванда ва муносибати онҳо ташкил медиҳанд.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои амалӣ сохтани мақсади таҳқиқ зарурати 

ҳалли вазифаҳои зерин пеш омадааст:

- баррасии масъалаи гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарии

Афғонистон;

- дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои забони дарии Афғонистон аз ҷониби 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ;

- дар умум баррасӣ ва шарҳи таҳиқоти анҷомшуда оид ба гӯйишҳои 

ҷанубии забони тоҷикӣ ва, бахусус, гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб;

- таснифоти мавзуӣ ва бозгӯйии хусусиятҳои забонии қабатҳои 

луғавии гӯйиши Фархор ва муайян кардани муносибати онҳо бо гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб;

- муайян кардани умумият ва тафовути вожаҳои қабатҳои мавзуӣ 

дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда;

- таснифоти луғати гӯйиши Фархор вобаста ба мансубияти

забонӣ;

- муайян кардани вожаҳои аслии дар гӯйиши Фархор

маҳфузмонда ва шарҳи решашинохтии онҳо;

- баррасии роҳҳои асосии ба қабатҳои луғавии гӯйиши Фархор 

гузаштани вомвожаҳо;

- муайян кардани вомвожаҳои ба тағийроти овозиву маъноӣ 

дучоршуда дар гӯйиши Фархор;
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- муқоисаи корбурди луғоти иқтибосии гӯйиши Фархор бо

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб.

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқи кори диссертатсиониро лаҳҷаи 

мардуми Фархори Афғонистон ва минтақаи Кӯлоби Тоҷикистон ташкил 

медиҳад.

Предмети таҳқиқро маводи дар давоми панҷ сол (солҳои 2017-2022) 

гирдовардаи муҳаққиқ аз гӯйиши Фархори Афғонистон, ки иборат аз 300 

саҳифаи чопи компютерӣ, сабти магнитофонӣ ва ривояту қисса, нақлу 

суҳбат аст, инчунин маводи гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобии забони 

тоҷикӣ хизмат мекунанд. Сабти маводи мансуби гӯйишҳо бо алифбои 

кириллӣ сурат гирифтааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми анҷоми кори пажуҳишӣ ҳамчун 

роҳнамои илмӣ аз асосҳои назариявии таҳқиқоти забоншиносони ватаниву 

хориҷӣ Ж. Лазар, Г. К. Дуллинг, В. С. Расторгуева, А. З. Розенфелд, Р. Л. 

Неменова, Л. Н. Киселева, Р. Фарҳодӣ, М. А. Афғонинавис, М. Фикрат, Ҳ. 

Фараҳманд, Ш. Шаҳристонӣ, М. Ямин, Ҳ. Бохтариёнӣ, А. Афғонинавис, 

А. Маҷид, М. Эшниёзов, Ғ. Ҷӯраев, У. Обидов, М. Маҳмудов, Б. Бердиев, 

Ш. Исмоилов, Н. Гадоев, С. Раҳматуллозода, З. Замонов, Ҷ. Саидов 

истифода шуд.

Асосҳои методологии таҳқиқро равиши тавсифӣ барои шарҳ додани 

вожагони гӯйишӣ, равиши таҳлили луғавиву маъноӣ барои таснифи 

вожаҳо ба гурӯҳҳои маъноӣ ва равиши таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ бо 

мақсади муайян кардани пешинаи таърихии бархе аз вожагон ташкил 

медиҳад.

Сарчашмаҳои таҳқиқро осори шифоҳиимардуми Фархори

Афғонистон - афсона ва нақлу риво ятҳои мардумӣ, вожаҳои 

гирдоваришуда аз гуфтори мардуми ноҳияи мазкур ва фарҳангҳои 
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гӯйишии забонҳои форсиву дарӣ ва тоҷикӣ зерин ташкил додаанд: 

“Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ”, “Фарҳанги форсии 

омиёна”-и А. Наҷафӣ, “Фарҳанги гӯйиши Хуросони Бузург”-и А. Шолчӣ, 

“Фарҳанги форсии омиёна”-и М. Ҷамолзода, “Фарҳанги форсии 

ношунида”-и Ҳ. Ануша ва Ғ. Худобанда, “Фарҳанги решашинохтӣ дар 

забони форсӣ”-и М. Ҳасандӯст.

Навгониҳои илмии таҳқиқ. Бори нахуст вожагони гӯйишии мардуми 

Фархори Афғонистон гирдоварӣ ва ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. 

Тамоми корҳои илмии дар робита ба забони дарӣ ва гӯйишҳои он 

анҷомшуда гирдоварӣ ва аз нигоҳи илмӣ баҳогузорӣ шудаанд. Зимни 

баррасии вижагиҳои луғавиву маъноӣ ва гурӯҳбандии маъноии вожагон, 

муносибати маъноиву корбурдии онҳо бо вожагони гӯйиши ҷанубию 

шимолии кӯлобӣ сурат гирифтааст. Дар рафти таҳқиқ вожаҳои дарии дар 

гӯйиши Фархор маҳфузмонда, вожаҳои арабӣ, туркӣ-узбекӣ, ҳиндиву 

пашту, аврупоиву русӣ, ки дар байни мардуми Фархори Афғонистон 

мустаъмаланд, мушаххас шуда, дараҷаи корбурд ва ифодаи маъноии онҳо 

бо вожаҳои гӯйишҳои ҷанубию шимолии минтақаи Кӯлоби забони тоҷикӣ 

муқоиса шудаанд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Таҳқиқи гӯйишҳои забони дарӣ ва муқоисаи вижагиҳои забонии 

онҳо бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба бисёр масъалаҳои мубрами 

илми забоншиносӣ рушанӣ меандозад. Баррасии назарияҳои муҳаққиқон 

доир ба гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарӣ нишон дод, ки гӯйишҳои 

дарии Афғонистон тибқи мавқеи ҷуғрофиашон ба 3 гуруҳ тақсим шудаанд.

2. Бархе аз гӯйишҳои забони дарии Афғонистон аз ҷониби 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ таҳқиқ шуда, дар ин замина мақолаву 

монографияҳо ва луғоти бархе аз гӯйишҳо мураттаб ва чоп шуданд.
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3. Таснифоти мавзуии қабатҳои луғавии гӯйиши Фархор барои 

бозгӯйии тағйироти шакливу маъноӣ ва дараҷаикорбасти вожагон ва 

инчунин муносибати онҳо ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ асос 

мегардад. Дар натиҷаи гурӯҳбандии вожаҳо ба 8 гурӯҳи мавзуӣ умумият ва 

тафовути вожаҳо дар гӯйишҳои мавриди назар ошкор шуд.

4. Баррасии таркиби луғавии гӯйиши Фархор вобаста ба мавқеи 

ҷуғрофӣ ва омилҳои сиёсиву фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, инчунин 

решашинохтии вожаҳо ошкор сохт, ки фонди луғавии гӯйиши Фархор бар 

пояи калимаҳои эрониасли форсӣ, бохтарӣ ва суғдӣ бунёд ёфта, асоси 

вожагони он маҳсули давраи нави забони форсианд.

5. Раванди қабули иқтибосот аз забонҳои пашту, арабиву туркӣ, 

ҳиндӣ ва аврупоиву русӣ, корбурд ва мавқеи онҳо дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ якрангу якнавохт 

нест. Дар корбурди вомвожаҳои арабию туркӣ-узбекӣ умумият дар ҳар ду 

гӯйиш дида мешавад, аммо дар корбурди вожаҳои иқтибосӣ аз забонҳои 

дигар тафовутҳо ҷой доранд, ки омилҳои чунин тафовутҳо ҳамзистии 

мардумони даризабон бо қавмҳои пашту, густариши робитаҳои 

фарҳангиву тиҷоратӣ бо кишварҳои Ҳинду Покистон, вусъат ёфтани 

робитаҳои сиёсӣ бо кишварҳои ғарбӣ ва пешрафти илму техника 

мебошанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ. Омӯзиши забони зиндаи 

халқ дар баррасии фарҳангу таърихи ҳар як миллат арзиши 

аввалиндараҷаи илмӣ дорад. Афғонистон сарзаминест бо таъриху 

фарҳанги қадима ва дар он қавму миллатҳои мухталиф ба сар мебаранд. 

Забони муколамаи байни ин миллату қавмҳо забони дарӣ мебошад ва 

бештар аз нисфи сокинони ин кишвар мардуми даризабонанд. Бо вуҷуди 

дар аксари манотиқи ин кишвар зиндагӣ кардани мардуми даризабон, ки 
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лаҳҷаи гуфтори хоси худро доранд, ҳанӯз аз нигоҳи шевашиносӣ ин 

гӯйишҳо ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд. Танҳо бархе аз гӯйишҳо аз ҷониби 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ таҳқиқ шуда, мунташир шудаанд. Омӯзишу 

таҳқиқ ва баррасии хусусиятҳои луғавиву маъноии вожагони гӯйишии ду 

соҳили рӯди Ому дар бозгӯйии роҳи таърихии лаҳҷаҳо ва таҳавуллоти 

муназзами забону гӯйишҳо замина мегардад.

Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи воҳидҳои луғувии мансуб ба вожаҳои гӯйиши 

Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ барои ҳифзи 

калимаҳо ва ғанӣ шудани забони меъёр ва нишон додани тавоноии 

гӯйишҳо, ки забони адабӣ аз онҳо неру мегирад, омили муҳим мебошад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ. дар он ифода меёбад, ки маҳз дар асоси 

таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои форсиву дарӣ ва тоҷикӣ оид ба раванди 

таърихиву навгониҳои ин забонҳо метавон ҳукми илмӣ баровард, дар ин 

асос луғатномаҳои шевашиносӣ таҳия гардида, хатти ниҳоии густариши 

гӯйишҳои алоҳида бозгӯйӣ мешавад.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ - “Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши 

Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб” бо шиносномаи ихтисоси 6^021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, 

Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) мувофиқат 

мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Масъалаҳои 

асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби роҳбари илмӣ тарҳрезӣ 

шудаанд. Муаллифи диссертатсия дар асоси маводи мансуб ба гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда бори аввал вижагиҳои луғавиву маъноии гӯйиши Фархорро 

дар робита бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб арзёбӣ намуда, ҷойгоҳи 

ин гӯйиши навтаҳқиқро миёни гӯйишҳои дарӣ баён карда, инчунин 

14



мансубияти забонии қабатҳои луғавии онро ба таври васеъ таҳқиқу 

баррасӣ менамояд. Натиҷаи асосии таҳқиқ дар диссертатсиява фарҳанги 

мураттабнамудааш ва инчунин мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф инъикос 

ёфтаанд.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур натиҷаи омӯзиш 

ва ковишҳои илмии докторанти доктор Р111) дар тули се сол мебошад. 

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраи таърихи забон ва 

типология ва кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратҷаласаи № 09 аз 02.03.2022) ва ҷаласаи шӯрои олимони факултети 

филологияи ДМТ (суратҷаласаи № 09 аз 28.04.2022) муҳокима шуда, барои 

ҳимоя пешниҳод шудааст. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия дар 6 

мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи феҳристи КОА 

ФР ва КОА ҶТ ва 1 мақола дар маҷаллаҳои илмии дигар интишор ёфтаанд. 

Аз рӯйи мавзуи таҳқиқ маърузаҳо дар конференсияҳои илмии ҷумҳуриявӣ 

зери унвони “Дараҷаи омӯзиши лаҳҷаҳои забони дарӣ” (Душанбе, 2021) ва 

байналмилалӣ “Таркиби калимаҳои омиёнаи ашъори Мирзо Турсунзода 

дар гӯйиши Фархори Афғонистон” (Душанбе, 2021), “Баррасии тағйироти 

маъноии чанд вожа дар гӯйиши Фархори Афғонистон” (Душанбе, 2022) 

ироа гардидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии

пажуҳиш дар 5 мақола, дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 

Президенти ҶТ ба чоп расидаанд.

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

хулоса, феҳристи адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии он аз 188 саҳифаи 

чопи компютерӣ иборат аст.
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БОБИ 1

АЗ ТАЪРИХИ ТАҲҚИҚИ ГӮЙИШҲОИ ЗАБОНИ ДАРИИ 

АФҒОНИСТОН ВА ГӮЙИШИ ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ КӮЛОБ

1.1. Гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарӣ ва масъалаи таҳқиқи онҳо

Омӯзиши фарҳангҳои мардумӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимму боэъ- 

тимод барои шинохт ва мутолиаи сайри таърихии тамаддун, забону фар- 

ҳанг, расму русум, одоб, шеваи зиндагӣ, ақида ва тафаккури мардумӣ ме- 

бошад. Аз ин ҷиҳат барасии лаҳҷаҳо фоидаи фаровони таърихӣ, ҷуғрофӣ, 

адабӣ, мазҳабӣ ва ҷомеашиносӣ дорад, зеро бо ҳифзи лаҳҷавожаҳо мо ме- 

тавонем аз саргузашт, ҷойи будубоши офаридаҳои забонӣ адабӣ ва фар- 

ҳанги мардуми худ огоҳ бошем, аз таҷрибаҳои неки онҳо истифода намоем 

ва бо дарки камбудиҳои мавҷуда дар бартараф кардани онҳо талош кунем.

Яке аз баҳсҳои ҷолибу пурарзиши фарҳанги мардум ин мутолиаи 

луғот, таъбирот, кинояҳо ва истилоҳоти омиёна аст, ки онҳоро байни худ 

ба кор мебаранд ва ниёзҳои рӯзмараи хешро бароварда месозанд. Дар 

ҳақиқат, лаҳҷаҳо дар канори забони адабӣ ҳамвора дар хидмати 

мардуманд. Баррасии ин ганҷинаи забонӣ вазифаи пажуҳишгарон аст, то 

дар сабт ва нигаҳдории он бикӯшанд.

Забони дарӣ тибқи қонуни Афғонистон аз соли 1964 аз канори забо- 

ни пашту яке аз забонҳои расмӣ ва давлатии Ҷумҳурии Исломии Афғонис- 

тон ба шумор рафта, дар баробари забонҳои форсиву тоҷикӣ рушд ва ин- 

кишоф меёбад ва амалан ба ҳайси забони муошират байни қавму миллатҳо 

истифода мешавад. Забони дарӣ дорои лаҳҷаҳои гуногун буда, бо онҳо 

зиёда аз нисфи аҳолии Афғонистон ҳарф мезананд. Маҳалли сукунати онҳо 

вилоятҳои марказӣ, шимолу шарқӣ ва ҷанубу ғарбии Афғонистон ба ҳисоб 

мераванд. Тоҷикон дар шаҳрҳои Кобул, Парвон, Бағлон, Бадахшон, 
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Қундуз, Тахор, Кописо, Панҷшер, Самангон, Балх, Шибирғон, Ҳирот ва 

қисман дар вилоятҳои Қандаҳор, Нимрӯз, Фароҳ ва Бодғис зиндагӣ 

мекунанд. Онҳо дар Афғонистон ба ҳайси миллати заҳматкаш, озодихоҳ ва 

фарҳангпарвар ба ҳисоб рафта, асосан ба корҳои кишоварзӣ, боғдорӣ, 

чорводорӣ, тиҷорат, фарҳанг, давлатдорӣ ва шеъру адаб машғул мебо- 

шанд. Дар айни замон, тоҷикони Афғонистон сиёсатдӯстӣ, ҳамкорӣ ва 

ҳусни ҳамдигарфаҳмиро пайваста ба пеш мебаранд. Забони муосири дарӣ 

ва лаҳҷаҳои он аз дер боз таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба худ ҷалб карда бо- 

шад ҳам, омӯзиш ва таваҷҷуҳ ба масъалаҳои гуногуни он, асосан баъди 

солҳои бистум сурат гирифтааст [103, с.28].

1.1.1. Масъалаи таснифоти гӯйишҳои забони дарӣ

Дар атрофи забону гӯйишҳои эронӣ то кунун пажуҳишҳои зиёде ан- 

ҷом шудааст. Мутаассифона, дар Афғонистон таҳқиқоти мукаммал ва гус- 

турда дар самти лаҳҷашиносӣ то кунун сурат нагирифтааст. Албатта, кӯ- 

шишҳое дар заминаи таҳқиқоти забонӣ ва сабти лаҳҷаҳои гуногун ва тар- 

тиб додани харитаи забонҳои Афғонистон шуда буд. Бо мақсади омӯзиши 

забонии гӯйишҳои Афғонистон ва ҳаллу фасли масоили лаҳҷашиносӣ соли 

1961 дар назди Донишгоҳи Кобул бо номи “Институти забоншиносӣ” таъ- 

сис гардид. Аъзои муассисаро забоншиносони дохилӣ ва хориҷӣ ташкил 

медоданд ва ба ин муассиса муассисоти байналмилалӣ, аз ҷумла Юнеско ва 

Созмони Милали Муттаҳид низ кумак менамуданд. Ҳайати таҳқиқотии ин 

муассиса ҷиҳати ҷамъоварии маводи забонҳо ва сабти лаҳҷаҳои гуногун ба 

268 маркази мухталифи кишвар сафар карда, фаъолияти худро барои таҳ- 

қиқи забонҳои зерин роҳандозӣ намуданд: ӯзбекӣ, туркманӣ, пашаӣ, паро- 

чӣ, гуҷурӣ, ишкунӣ, урмарӣ, ҳеравӣ, муғулӣ, санкличӣ, балучӣ, мунҷӣ, рӯ- 

шонӣ, ишкошимӣ, вахӣ, арабӣ, туркӣ-афшорӣ, зебокӣ, галангӣ, курдӣ, 

пашту ва ғ.
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Дар марҳилаи аввал бояд аз тамоми нуқтаҳо ва марказҳои мавриди 

назар мавод ҷамъ гардад ва баъдан дар марҳилаи дувум маводи мазкур 

мутолиа ва харитаи забону гӯйишҳо таҳия гардад. Ба ҳамин тартиб атласи 

забону гӯйишҳои Афғонистон бояд дар се ҷилд: ҷилди аввал шомили гуф- 

таҳои умумӣ, пурсишномаҳо, номҳои ҷойҳои таҳқиқ бо маълумоти роҷеъ 

ба (маълумотдиҳандагон), таърихи сабти лаҳҷаҳо ва навъи пурсишномаҳо 

ва ғайра. Ҷилди дувум дар ҳудуди як ҳазору панҷсад нақшаи забоншиносӣ 

ва ҷилди сеюм дарбаргирандаи яксаду панҷоҳ қитъа расм тартиб ва омодаи 

нашр мегардид. Дар яке аз гузоришҳое, ки баъд аз панҷ сол дар яке аз 

маҷаллаҳо нашр шудааст, зикр мегардад, ки 85% кори марҳилаи аввал ба 

анҷом расидааст ва марҳилаи дувум дар ҳудуди 50% кори он такмил 

шудааст ва чунин пешбинӣ шуда буд, ки як-ду сол баъд барои чопи он 

омодагӣ гирифта мешавад, аммо муассиса пас аз соли 1971 ба сабаби 

номаълум фаъолияташ қатъ гардид. Лозим ба ёдоварист, ки чунин 

ганҷинаи арзишманд шояд дар кадом маҳалле аз донишгоҳи Кобул пинҳон 

монда ва мавриди истеъмол қарор нагирифтаанд [176, с.48-49].

Таснифоти лаҳҷаҳо аз асри XIX дар Аврупо оғоз ёфта, тафовути 

лаҳҷаҳо “танҳо дар заминаи аломатҳои фонетикӣ” сурат мегирифт [45, 

с.38]. Гурӯҳбандии лаҳҷаҳо маъмулан аз рӯйи се шарт - қабилавӣ, ҷуғрофӣ 

ва забонӣ ба инобат гирифта мешавад. Чунончи забони тоҷикӣ аз рӯйи 

мавқеи ҷуғрофӣ тасниф шудааст, зеро ҳамаи намояндаҳои лаҳҷаҳои забони 

тоҷикӣ намояндаи як гурӯҳи этникианд. Аммо муҳаққиқон зимни 

таснифоти гӯйишҳо вижагиҳои забонии онҳо, хусусан, низоми фонологии 

(овозӣ) онҳоро ба асос мегирифтанд.

Ҳангоми таснифи гӯйишҳои Афғонистон ҳар се асос ё шартро бояд 

ба назар гирифт, зеро забони форсии дарӣ дар Афғонистон забони 

намояндагони гурӯҳҳои этникии гуногун (масалан, ҳазора, сикҳои 
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даризабонии Афғонистон) буда, ҳудуди густариши васеъ дошта, дорои 

вижагиҳои хосу мухталифи забонӣ мебошанд.

Дар заминаи таснифи лаҳҷаҳо ва шеваҳои забони дарӣ то кунун ба 

гунаи илмӣ кори густарда сурат нагирифтааст, аз ин рӯ бо назардошти 

назарияҳои бархе аз донишмандон, аз ҷиҳати мавқеияти ҷуғрофӣ метавон 

гӯйишҳои забони дарии Афғонистонро чунин тасниф кард: лаҳҷаҳои мано- 

тиқи кӯҳистон: Дарвоз, Шуғнон, Вахон, Панҷшер, Ниҷроб, Ғур ва ғайра; 

лаҳҷаҳои ҳамворзамин чун: Тахор (Фархор ноҳияи вилояти Тахор), Балх, 

Ҷузҷон, Парвон, Бағлон, Кописо, Ҳирот, Ғазнӣ, Кобул, Нангарҳор ва ғ.

Бархе аз муҳаққиқон аз рӯйи мавқеияти ҷуғрофӣ лаҳҷаҳои дариро 

чунин гурӯҳбандӣ мекунанд: 1) лаҳҷаҳои шимоли шарқӣ - лаҳҷаҳои 

Дарвоз, Шуғнон, Тахор. 2) лаҳҷаҳои шимоли ғарбӣ - Балх, Ҷузҷон, Форёб. 

3) лаҳҷаҳои марказӣ - Кописо, Парвон, Кобул. 4) лаҳҷаҳои ғарбӣ - Ҳирот, 

Сиистон. 5) лаҳҷаҳои ҷанубӣ - Ғазнӣ, Лугар, Майдонвардак. 6) лаҳҷаҳои 

шарқӣ - Нангарҳор, Лағмон. Инчунин лаҳҷаҳои миёнии забони дарӣ низ 

дар манотиқи гуногуни Афғонистон ҷой доранд [176, с.29-30]. Аммо чунин 

таснифоти гӯйишҳо бидуни дарназардошти мансубияти этникии 

намояндагони лаҳҷа // шева ва вижагиҳои забонии гӯйишҳо амиқу дақиқ 

будан наметавонад.

Забоншиноси маъруфи Афғонистон Муҳаммадҳусейни Ямин дар 

таснифи гӯйишҳо чунин принсипҳоро қайд мекунад: “Дар таснифи лаҳҷаҳо 

ва шеваҳо ҷиҳати ташхис ва муайян сохтани як лаҳҷа ва шева аз дигар 

лаҳҷаҳо ва шеваҳо бо дарназадошти хусусияти забонӣ нукоти зайл 

мавриди назар мебошад: 1) теъдоди вокаҳо (садонок); 2) чигунагии 

ивазшавии вокаҳои дароз, кӯтоҳ, болоӣ, миёнӣ; 3) теъдоди ҳамхон

(ҳамсадоҳо) талаффуз шудан ё нашудани ҳамхонҳои ҳ (^) ва ъ (£); 4) 

чигунагии пасвандҳои сарфӣ; 5) корбурд ва гунаҳои вожакҳои пурсишӣ; 6) 
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истеъмоли бештари пасвандҳои ҷамъ (ҳо ва он); 7) чигунагии корбурди 

пешванди таъкидии би; 8) афтодан ва наафтидани савтӣ д аз охири шахси 

сеюми муфрат дар феълҳои замони ҳол; 9) чигунагии ба кор бурдани 

замирҳои шахсӣ; 10) чигунагии истеъмоли ибораҳои изофӣ; 11) санҷиши 

калимаҳои қарзӣ (вомвожаҳо) ва дахил; 12) чигунагии сохти феъл дар 

замонаҳои гуногун” [176, с.30].

Усмонҷон Обидов омӯзиш ва таҳқиқи лаҳҷаҳои забони дариро 

барои муайян кардани хусусиятҳои савтӣ, сарфӣ, наҳв ва таркиби луғавии 

онҳо зарур дониста, заминаи илмӣ барои таснифи гӯйишҳои забони дарӣ 

фароҳамомадаро қайд мекунад.

Аз ин рӯ, дар асоси мушоҳидаи тулонии шахсӣ ва мутолиаи маводи 

форовони дар даст буда, моро ба хулосае водор менамояд, ки лаҳҷаҳои 

забони дарии Афғонистонро бинобар аломатҳои умдатаринашон алҳол ба 

3 гурӯҳ тақсим намоем: 1) гурӯҳи шимолу шарқӣ (Кобул ва атрофи он: 

Парвон, Балх, Бағлон, Самангон, Қундуз, Тахор ва Бадахшон); 2) гурӯҳи 

ғарбӣ (Ҳирот, Бодғис, Фароҳ, Нимруз, Ғур); 3) гурӯҳи лаҳҷаҳои ҳазорагӣ, 

ки дар Бомиён, қисман дар Ғазнӣ, Форёб ва баъзе маҳалҳои Ҳирот 

интишор ёфтааст” ]103, с.29[.

Он тавре ки дидем, аз олимони дохилии Афғонистон танҳо доктур 

Муҳаммадҳусайни Ямин ва аз олимони хориҷӣ Усмонҷон Обидов рӯйи 

таснифи лаҳҷаҳои забони дарӣ назариёти нисбии хешро додаанд. Ба 

назари мо таснифи лаҳҷаҳои забони дарӣ на танҳо аз назари мавқеияти 

ҷуғрофӣ, балки бо дар назардошти мансубияти этникӣ ва хусусиятҳои 

умдаи забонӣ аз қабили хусусиятҳои савтӣ, дастурӣ ва вожагонӣ мавриди 

баррасӣ ва тасниф қарор бигирад. Албатта, ногуфта намонад, ки ҳампаҳлу 

воқеъ шудани лаҳҷаҳо низ таъсироти мутақобила ба ҳамдигарро дорад.
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1.1.2. Таҳқиқи гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони 

Афғонистон

Дар асри XIX ҳангоми кӯшиши гурӯҳбандӣ намудани гӯйишҳо 

забоншиносон П. Мейер, Г. Шухардт ва Г. Парис мавҷудияти лаҳҷаҳоро 

зери суол мебаранд. Аз ҷумла П. Мейер дар шинохти лаҳҷаҳо мегӯяд: 

“Лаҳҷа танҳо консепсияи аз ҳар беасоси аҳли мо мебошад” [45, с.37]. 

Масъалаи баҳси мавҷудияти гӯйишҳо ва таснифоти онҳо дар Аврупо бо 

таҳияи нахустин харитаи лингвистӣ анҷом ёфт.

Омӯзиши таҳқиқи гӯйишҳои забони тоҷикӣ аз нимаи дуюми асри 

XIX оғоз ёфт, аммо дар Афғонистон низ солҳои тулонӣ байни 

донишмандони назар ва ақидаи нодурусте вуҷуд дошт, ки гӯё таҳқиқи 

гӯйишҳо кори нодуруст ва беҳуда аст ва шакли адабӣ ва навиштории забон 

бояд ҳифз гардад, на гунаҳои гӯйишӣ. Ин амр сабаб шуд, ки солҳои зиёд 

лаҳҷаҳои забони дарӣ мавриди пажуҳиш қарор нагиранд ва ин ақидаи 

нодуруст баъди навиштани асари таҳқиқии доктор Равон Фарҳодӣ 

“Дастури забони гуфтори кобулӣ” хотима ёфт. Агарчи калимаҳо ва луғоти 

омиёна дар давоми солҳо дар осори шоирону нависандагони маъруф чун 

Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, Мавлоно ва ғайра баррасӣ шуда буданд, вале 

пажуҳиши ҷудогонае дар арсаи гӯйишҳои маҳаллӣ анҷом нашуда буд. Бояд 

гуфт, ки дар осори асрҳои миёна ишора ба гӯйиши мардуми Хуросон ва аз 

ҷумла Балх шудааст, ки яке аз панҷ навъи забони эрониён ба қавли Ибни 

Муқаффаъ аст: “... ва аммо дарӣ забони шаҳрҳои Мадоин буд, дарбориён 

бад-он сухан мегуфтанд ва мансуб ба дарбор подшоҳӣ аст ва аз миёни 

забонҳои аҳли Хуросон ва Машриқ забони мардуми Балх дар он дасти 

болоро дорад...”.
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Дар бораи забони дарӣ ҷуғрофинависи асри Х Абӯабдуллоҳ 

Муҳаммад ибни Аҳмади Мақдисӣ дар китоби “Аҳсан-ут-тақосим фӣ 

маърифат-ул-ақолим” ишорае дорад: Сухани ин иқлимҳои ҳаштгона ба 

аҷамӣ аст, лекин бархе аз онҳо дарӣ ва бархи дигаре печида ва норавшан 

аст, вале ҳамаи онҳо форсӣ хонда мешаванд, ки гунаи балхӣ беҳтарини 

онҳост ва бо сабки дабирӣ ва номанависӣ ҳамоҳангӣ дорад.

Дар сарзамини Афғонистони муосир қавму миллатҳои гуногун 

зиндагӣ мекунанд, ки онҳо бештар бо 30 забону гӯйиш ҳарф мезананд, ки 

теъдоди зиёди онҳоро тоҷикон, паштунҳо, ӯзбекҳо, ҳазораҳо, туркманҳо, 

балуҷҳо, нуристониҳо, пашаиҳо ва ғайра ташкил медиҳанд, ки ҳар яке аз 

онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат саҳми 

арзанда доранд.

Чунонки қайд шуд, омӯзиши лаҳҷаҳои дарӣ аввалин бор аз сӯйи 

доктор Абдулғафур Равон Фарҳодӣ оғоз гардид. Мавсуф асари хешро 

таҳти унвони “Дастури забони гуфтории кобулӣ” навиштааст. Мавсуф дар 

Порис зиндагӣ мекард, аз ин рӯ китоби ӯ дар соли 1955 ба забонҳои 

англисӣ ва фаронсавӣ дар Аврупо ва дар соли 1974 дар Маскав ба забони 

русӣ тарҷума ва нашр шудаст. У. Обидов дар асари худ “Лаҳҷаи дарии 

Афғонистон” мегӯяд, ки Р. Фарҳодӣ дар ин асар шаклҳои гӯйиши забони 

дариро дар Афғонистон аз ҷиҳати луғавӣ ва сарфию наҳвӣ мавриди таҳқиқ 

қарор дода, шабоҳати лаҳҷаи кобулиро нисбат ба дигар лаҳҷаҳои дарӣ бо 

забони меъёрӣ ва навишторӣ қайд мекунад [103, с.11]. Арзиши ин китоб ба 

унвони аввалин асари нигошташуда дар мавриди гӯйиши кобулии забони 

дарӣ аз ду ҷиҳат хеле болост: 1) дар зимни баҳс перомуни гӯйиши кобулӣ 

онро аз ҷиҳати луғавӣ ва наҳвӣ мавриди мутолиа қарор додааст; 2) 

сарчашмаи асосии ташаккули илми лаҳҷашиносӣ ба таври расмӣ дар 

Афғонистон шудааст.
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“Афғон қомус” луғати сеҷилдаи дузабона, асари Абдуллоҳи 

Афғонинавис дар соли 1957 Кобул нашр шуд. Ин нахустин луғате аст, ки 

дар он калимаҳои муосири забони дарӣ бо тафсир ва тарҷумаи пашту ба 

миқдори зиёд пешниҳод мешавад. Нависанда дар баробари вожаҳои 

умумиистеъмол, инчунин воҳидҳои луғавиро тафсир ва тарҷума мекунад, 

ки хоси Осиёи Миёна буда, дар луғатҳои забони форсӣ қайд шудаанд. Дар 

“Афғон қомус” ҳам калимаҳои меъёрии адабӣ ва ҳам гӯйишии забони дарӣ 

бо вижагиҳои лаҳҷавиашон оварда шудаанд. Монанди сартамба ба маънии 

одами худрай, суханношунав; сарчарх (яъне касе, ки аз ҷояш мехезаду 

сараш чарх мезанад). Дар китоби мазкур шарҳи тамоми вожаҳо дар 

муқобилашон бо забони пашту оварда шудааст [142, с.2].

“Афғон қомус” аввалин асари лаҳҷавӣ ба тартиби ҳуруфи алифбо ва 

тафсири вожаҳои мутазаккира дар ин фарҳанг бо забони пашту аст, ки дар 

таърихи лаҳҷашиносии Афғонистон нигоштани ин гуна фарҳанги гӯйишӣ 

нав аст, аммо вожаҳо дар он шарҳу тафсири зиёд дода нашудаанд, фақат 

дар аксари маврид бо овардани маънии вожа иктифо шудааст. Мусаллам 

аст, ки дар гӯйиши мардумон ибораҳои гуногуни маҷозӣ зиёд истифода 

мешавад, нависанда ба ибораҳои рехта ва кинояҳо, ки дар шакли омиёна 

истеъмол мешаванд, низ таваҷҷуҳ намудааст.

“Луғати омиёнаи форсии Афғонистон” ҳам ба қалами Абдуллоҳи 

Афғонинавис тааллуқ дорад. Чопи аввали он дар соли 1957 ва чопи дуюми 

он дар соли 1958 ба такмили муҳаққиқ Ҳусайни Фараҳманд дар Академияи 

илмҳои Афғонистон сурат гирифт. Дар ин фарҳанг бештар воҳидҳои 

луғавии забони гуфтугӯйӣ мавриди эзоҳ ва тафсир қарор гирифтааст, У. 

Обидов дар бораи ин луғат мегӯяд, ки: “луғат ҳаҷман калон ва моҳиятан ба 

луғатҳои гуфтугӯйӣ шабоҳат дошта, 12 ҳазор луғатро ба тартиби алифбо 

дар худ ҷой додааст. Дар зимни сабти вожаҳои лаҳҷавӣ теъдоди зиёди 
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ибораҳои рехта ва маҷозӣ, ки дар лаҳҷаҳо роиҷ аст, сабт гардидааст, 

монанди омӯхтахӯр (касе, ки ба гирифтани пули бидуни заҳмат одат карда 

бошад); остин бар задан (кинояомез омода будан ба анҷоми коре). Вожаҳо 

дар ин асар дар шакли мухтасар оварда шуда, маънии онҳо дар фарҳангҳои 

дигар ҷустуҷӯ нагардидааст” [103, с.28].

“Луғати забони гуфтории Ҳирот” ба қалами Муҳаммад Осифи 

Фикрат соли 1976 дар Кобул ба чоп расид. У. Обидов дар мавриди 

аҳаммияти таҳқиқи лаҳҷаи Ҳирот мегӯяд, ки гӯйиши мазкур: “Чунон ки 

маълум аст, лаҳҷаҳои Ҳирот то ҳол ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст 

ва ҳол он ки лаҳҷаи мазкур чи аз бобати системаи фонетикӣ ва грамматикӣ 

ва чи аз лиҳози луғавӣ ҷолиб мебошад, зеро он бисёр хусусиятҳоро дорост, 

ки дар дигар лаҳҷаҳои дарӣ дида намешавад. Аз ин нуқтаи назар луғати 

номбурда на фақат нигоришҳои лексикология ва лексикография ба шумор 

меравад, балки дар омӯзиши хусусиятҳои фонетикии лаҳҷаи Ҳирот низ 

сарчашмаи муҳим ҳисоб хоҳад шуд” [28, с.12].

Умдатарин коре, ки М. Фикрат дар ин асар анҷом додааст, таваҷҷуҳ 

ба дастури забони гӯйиши ҳиротӣ, ки нисбат ба гӯйишҳои забони дарӣ 

бештар дучори таҳаввул гардидааст ва ҳамчунон дар ҷиҳати сабти вожаҳои 

хоси лаҳҷавӣ ва таваҷҷуҳи амиқи нависанда ба баррасии таърихӣ- 

муқоисавии вожаҳо ва сабти дигаргуниҳое, ки аз лиҳози дастури забон дар 

гӯйишҳо иттифоқ меафтад, нисбат ба “Луғоти омиёнаи форсии 

Афғонистон”-и Авғоннавис бартарӣ дорад. Воқеан, муаллиф бо диди 

амиқи илмӣ ба таҳқиқи мавзуи зикршуда пардохта, лаҳҷаи мардуми 

Ҳиротро аз рӯйи чор бахши умда таҳқиқ кардааст: 1) дастури забон; 2) 

вожанома (дар ин бахш рӯйи вожаҳое, ки дар лаҳҷаи Ҳирот аст ва дар 

забони дарии меъёрӣ ва лаҳҷаҳои дигари он маъмул нест, зиёд таваҷҷуҳ 
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шудааст, монанди худӣ ба маънии ҳамроҳ, истундан ба маънии ситондан); 

3) баррасии таърихии муқоисаи вожаҳо; 4) зарбулмасалҳо.

Асари “Қомуси лаҳҷаи дарӣ-ҳазорагӣ”-и асари Шоҳ Алиакбари 

Шаҳристонӣ (1980) воҳидҳои луғавии ҳазорагиро бо овошиносӣ пешкаш 

кардааст ва то ҳадде онҳоро бо забонҳои гурӯҳи туркиву муғулӣ (ӯзбекӣ, 

қирғизӣ, қазоқӣ, туркманӣ) муқоиса кардааст. Аз ин лиҳоз ин луғат ба 

мутахассисони соҳаи шевашиносӣ маводи фаровон ва муътамад дода 

метавонад.

Ба таври тахмин метавон гуфт, ки таркиби луғати лаҳҷаи ҳазорагиро 

то 80 % форсӣ, 10% муғулӣ ва 10% туркиву дигар забонҳо ташкил

медиҳанд. Лаҳҷа ва гӯйиши ҳазорагӣ ба далели мансубияти этникиаш аз 

гӯйишҳои дарии тоҷикзабон фарқ мекунад, аз ин рӯ асаргузории забонҳои 

туркӣ ва муғулӣ дар ин гӯйиш аз дигар гӯйишҳои забони дарӣ мутафовит 

аст. Дар мавриди забон ва гӯйиши ҳазорагӣ ду ҷанба бояд дар назар 

гирифта шавад: 1) робитаи байни гӯйиши ҳазорагӣ ва забонҳои муҳимме, 

ки ба он таъсир гузоштаанд; 2) вижагиҳои хос ва таркиби луғавии гӯйиши 

ҳазора. Мардуми ҳазора аз қадимулайём ба забони маъмулии дарӣ, яъне 

гӯйиши ҳазора гуфтугӯ мекардаанд.

Арзишмандии “Қомуси лаҳҷаи дарӣ-ҳазорагӣ”-и Шоҳ Алиакбари 

Шаҳристонӣ дар ин аст, ки лаҳҷаи ҳазорагиро ба таври васеъ бо забонҳои 

гурӯҳи туркӣ-муғулӣ муқоиса кардааст. Қабл аз ин А. Афғоннавис 

фарҳанги дузабона форсӣ-паштуро таҳия карда буд, ин равиши 

муқоисавии таҳқиқ дар он сурат нагирифта буд. Аз ин лиҳоз, луғати мазкур 

ба мутахассисони соҳаи шевашиносӣ маводи фаровон ва муътамад дода 

метавонад.

“Даромаде бар лаҳҷашиносӣ дар забони форсӣ-дарӣ” асари 

Муҳаммад Ҳусайни Ямин (1988) шомили ду бахш аст: бахши нахуст, 
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фарогири масоили марбут ба умумияти дониши лаҳҷашиносӣ буда, дар он 

чун таърихи лаҳҷашиносӣ, забони адабӣ, лаҳҷа ва шева, дониши лаҳҷа- 

шиносӣ ва вобастагии он ба забону адабиёт ва донишҳои дигар, шеваи 

таснифи лаҳҷаҳо (маълумоти умумӣ) ва лаҳҷаҳои забони дарӣ, усулҳои 

шинохт ва омӯзиши лаҳҷаҳо, омилҳои пайдо шудан ва зарурати сабти лаҳ- 

ҷаҳо ҳамчунон манбаи пажуҳиши забонҳо ва лаҳҷаҳои Афғонистон маври- 

ди баҳсу баррасӣ сурат гирифта, муҳаққиқи мазкур назариёти хешро бево- 

сита баён намудааст. Дар бахши дуюми ин асар тавзеҳи лаҳҷавожаҳои ҳав- 

заҳои ҳафтгона (марказӣ, шимолу шарқӣ, шимолу ғарбӣ, шимолу марказӣ, 

ҷанубу марказӣ, ғарбӣ ва шарқӣ) оварда шудааст, ҳамчунон ҳодисаҳои ди- 

гаргунии овоӣ, ҳамгуншавӣ ва ё ноҳамгуншавии овоҳо, аз ҷумла дар 

лаҳҷаи ҳазорагӣ ба монанди: палав, ки ба пилю ва бузғола ба шакли 

бузғила ва дар лаҳҷаи парвон калимаҳои фаровону хиромон ду ҳиҷои 

ҳамгуни аввали онҳо ноҳамгун шуда, чун: херемон ва феремон нишон- 

диҳандаи ноҳамгуни овоӣ мебошад баррасӣ гардида, инчунин афзоишу 

коҳиш дар лаҳҷаҳо, вожаҳои хоси лаҳҷагӣ бо овардани мисолҳо тавзеҳ 

дода шудааст. Дар асари номбурда М. Ямин намунаҳои зарбулмасалҳо, 

чистонҳо ва лаҳҷавожаҳоро оварда, шарҳу эзоҳи онҳоро додааст. Муҳим- 

тарин коре, ки дар ин асар сурат гирифтааст ин таснифоти лаҳҷаҳои дарӣ 

мебошад. Муаллиф дар ин замина зикр мекунад, ки “дар таснифи лаҳҷаҳо 

ва шеваҳо хусусиятҳои забонӣ (фонетикӣ-дастурӣ-вожагонӣ) нақши асосӣ 

дорад. То ҳол таснифот дар лаҳҷаҳои забони дарӣ аз рӯйи вижагиҳои забо- 

нӣ сурат нагирифтааст, бинобар ин ночор ба таснифоти лаҳҷа аз рӯйи мав- 

қеияти ҷуғрофӣ, ки аҳаммияти дараҷаи дуюмро дар таснифоти лаҳҷа до- 

рад, иктифо шудааст” [176, с.29].

“Фарҳанги омиёнаи тоҷикии Бадахшон” асари Иноятулло Шаҳронӣ 

соли 2008 дар Кобул чоп шудааст. Маънии вожаҳои дарҷшуда дар ин 
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фарҳанг аз фарҳангҳои “Луғати фурс”, “Бурҳони қотеъ”, “Ғиёс-ул-луғот” 

ва “Фарҳанги омиёнаи форсии Афғонистон” ҷустуҷӯй гардида, тамоми 

маъноҳои як вожа қайд шуда, аз осори/ашъори шоирони машҳур, аз ҷумла 

Бедил, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, Хоқонӣ ва ғайра мисолҳо овардааст. 

Ҳамчунон, муаллиф зикр менамояд, ки бахши бузурги ин фарҳанг бо номи 

“Луғоти мустаъмал дар лаҳҷаи дарии Бадахшон” 30 сол пеш дар маҷаллаи 

“Адаб” нашрияи Донишгоҳи Кобул ба чоп расидааст, “аммо бахши дигари 

он бо асари кудатои 1978 ва дигаргуниҳои ношӣ аз он, аз нашр боз монда 

буд ва инак хушбахтона пас аз 30 сол иқболи чоп ёфтааст. Вожаҳои 

мустаъмал, ки дар “Фарҳанги забони омиёнаи Бадахшон” омадааст аз 

манотиқи мухталифи Бадахшон ҷамъоварӣ шудааст. Ин вожаҳо ба ҳеҷ 

сурат дарбаргирандаи тамоми вожаҳои мустаъмал дар забони тоҷикии 

Бадахшон намебошад ва ба қавли муалллиф “ба масобаи мушт намунае аз 

хирвор хоҳад буд” ]160, с.1]. Арзишмандии ин асар нисбат ба “Фарҳанги 

омиёнаи Афғонистон” дар ин аст, ки вожаҳои лаҳҷавӣ дар осори шоирону 

нависандагон инчунин дигар фарҳангҳои забони адабӣ ҷустуҷӯй 

гардидааст.

“Вожаҳо ва решаҳо” асари Ҳумоюн Бохтариёнӣ дар бораи вожаҳо 

ва истилоҳоти гӯйишҳои мардуми Кобул дар шакли фарҳанги тафсирӣ 

мураттаб гардидааст. Масалан, воҳиди фразеологии аз рег рӯған кашидан 

дар лаҳҷаи мардуми Кобул киноя аз кори номумкинро мумкин сохтан ва ё 

кори бисёр сахтро анҷом додан аст. Бедил дар ин маврид чунин мегӯяд: 

Усули симу зар, яъне зи маъдан, 

Баровардан аст аз рег рӯған.

Муҳимтарин коре, ки дар ин асар сурат гирифтааст, таваҷҷуҳ ба 

решаёбии вожаҳо мебошад. Масалан, вожаи пиёва дар ин асар ба маънои: 

ғизои обакӣ монанди шӯрбост, ки аз об, равған ва ғулинг пазанд, баъзан 
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картошка ва тухми мурғ ба он илова намоянд шарҳ ёфтааст. Ин истилоҳи 

туркӣ аст, пия ба маънии равғани ҳайвон, чунон ки Бохтариёнӣ бо нақл аз 

китоби “Ҷоме-ул-ҳикматайн” овардааст: “агар пораи пияи паланг андар 

хона биниҳӣ, ҳар-ч бадон ҳаволӣ муш бошад, он ҷо ояд. Ҷузъи дувуми 

калима ова ҳам тағйир аз оба аст”[144, с.172]. Китоби “Вожаҳо ва решаҳо” 

агарчи теъдоди ками вожаҳо ва истилоҳоти омиёнаи гӯйиши мардуми 

Кобулро фаро мегирад, аммо дар он аввалин бор тамоми вожаҳои 

зикршуда, аз лиҳози мансубияти забонӣ таҳқиқ гаштааст. Ҳамчунон, 

арзиши дигари ин фарҳанг дар он аст, ки корбурди вожаҳои сода, ибораҳо 

дар осори хаттии ниёгон ва раванди дигаргунии вожаҳо нишон дода 

шудааст. Вожаи пиёва ҳам дар гӯйиши Фархор ва ҳам дар гӯйишҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб ба ҳамин шаклу маънӣ истифода мешавад.

Дар “Фарҳанги забони ҳазорагӣ тарҷума ба забони дарӣ” ба қалами 

Муҳаммад Эваз Набизода (2011) “таҳқиқоти густурдае аз нигоҳи 

овошиносӣ, забоншиносии таърихӣ ва фонема ба амал омадааст ва луғот 

аз лаҳҷаи ҳазора ба забони дарии адабӣ, фаронсавӣ ва арабӣ тарҷума” 

шудааст” ]176, с.3]. Дар ин асар реша ва асли 1488 вожаро, ки аз решаи 

куҳани забонҳои дарӣ, туркӣ, паштуанд, шарҳ ёфтаанд.

Муҳимтарин коре, ки дар ин китоб сурат гирифтаст ва қимати 

илмии онро афзун сохтаст, ин таваҷҷуҳ ба масъалаи овошиносӣ, 

забоншиносии таърихӣ ва фонемаҳои мавриди истифода дар гӯйиши 

ҳазорагӣ аст ва бе ҳеҷ шак дар баробари кори илмии Ш. Шаҳристонӣ дар 

лаҳҷашиносии Афғонистон саҳм гузоштаанд.

Дар Афғонистон аз забонҳои эронӣ: забони форсии дарӣ бо забони 

пашту теъдоди сухангӯёни зиёд дошта, қарнҳо канори ҳам инкишоф 

меёбанд ва таъсирпазирии онҳо аз ҳамдигар ногузир аст. Китоби 

“Баррасиии лаҳҷаи дарии Сурхрӯди Нангархор” (2012) навиштаи Ториқ 
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Зокир ба ҳамин масъала бахшида шудааст. Дар ин таҳқиқ таъсири забони 

пашту болои лаҳҷаи забони дарӣ ба андозаи кофӣ мавриди баҳс ва баррасӣ 

қарор гирифтааст. Теъдоде аз вожаҳои пашту, ки дар дастгоҳи ин лаҳҷа 

барои баррасӣ гирифта шудаанд, омилҳои гирифтани вожаҳои пашту дар 

ин лаҳҷа баён гардидааст [154, с.70]. Таҳқиқи Т. Зокир собит сохтааст, ки 

забони пашту бо сабаби ҳамҷаворӣ бо забони дарӣ, дар ин минтақа зери 

таъсири забони пашту зиёд мондааст, зеро дар дигар минтақаҳо 

таъсирпазирии гӯйишҳои дарӣ аз забони пашту хеле кам аст ва баръакс 

раванди таъсирпазирии забони пашту аз забони дарӣ хеле зиёд ба назар 
мерасад.

Дар асари Муҳаммад Осифи Фикрат “Лаҳҷаи Балх ва дарёфти 

сухани Мавлоно” (2013) ба лаҳҷавожаҳои забони дарӣ, ки дар аксари 

манотиқи даризабони Афғонистон ва ҳатто лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар 

Тоҷикистон роиҷанд бо калимаҳо ва истилоҳоти лаҳҷавии асарҳои 

пурбаҳои Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад Балхӣ-Румӣ ба кор бурда шуда, 

муқоиса гардидааст. Муаллиф дар ин асар мегӯяд: “Ҳар гоҳ гӯянда ва 

шунавандаи сухани Мавлоно бо лаҳҷаи кобулӣ ва балхӣ ошно бошад, 

таваҷҷуҳ хоҳад дошт, ки Мавлавӣ аз қоидаҳои арӯз ва қофия сари мӯй дур 

нарафтааст” [167, с.39]. Дар осори ниёгон вожагони асил ба таври устувор 

маҳфуз мемонанд. Омӯзиши ин раванди забонӣ дар таҳқиқоти муҳаққиқони 

афғон солҳои охир вусъат пайдо мекунад. Дар ин асар пайванди таърихӣ, 

фарҳангӣ ва забонии Афғонистон ва Тоҷикистон, хусусан дар бахши 

вожаҳои гӯйиши муштарак ба таври возеҳ баррасӣ шудааст.

Асари Шавкат Алӣ Муҳаммад Шорӣ “Дурри авестоӣ дар садафи 

лаҳҷаи ҳазорагӣ” дар соли 2013 ба чоп ороста шуд. Дар ин бора дар кори 

таҳқиқотии худ Ш. Шорӣ иртиботи байни забони авестоию дарӣ ва 

гӯйиши ҳазораро ба унвони яке аз гӯйишҳои забони дарӣ хуб арзёбӣ 

29



намудааст. Забони авестоиро нумуи забони таърихии забони дарӣ нишон 

медиҳад, аз ин рӯ муҳаққиқ раванди таҳаввули вожаҳоро дар забони дарӣ 

ва гӯйиши ҳазора аз лиҳози решаи муштараки онҳо ва пайвандашон байни 

ҳамдигар баррасӣ намудааст. Муаллиф чунин мегӯяд: “Дар ин асар талош 

шуда, то байни забони авестоӣ ва забони форсии дарӣ ва ба пайравии он 

гӯйиши ҳазорагӣ ва забони авестоиро аз назари решапайванд барқарор 

гардад. Дар бахши забон дастоварди ин таҳқиқро метавон дар ироаи 

мисолҳои зиёде байни лаҳҷаи ҳазорагӣ ва матни гаронсанги Авесто 

донист” [161, с.2].

Хусрави Назарӣ дар асари “Робитаи забон ва лаҳҷа” (2014) рӯйи 

масоили забон, нақш ва коркарди забон, робитаи забон ва лаҳҷа ва 

ҳамчунон аҳаммияти омӯзиши лаҳҷа дар зиндагии рӯзмарра пардохтааст. 

Кори Хусрави Назарӣ дар робита ба забони лаҳҷа як кори мукаммали 

таҳқиқотӣ буда, муаллиф барои собит намудани ҷанбаҳои муҳимми илмӣ 

зиёдтар ба осори дигарон такя намудааст. Аз ин таҳқиқот дар Афғонистон 

ба унвони як манбаи муътамад, бахусус, дар мавриди робитаи забон ва 

лаҳҷа метавон истифода кард.

“Фарҳанги Асир, анбанчаи гапи Ҳирот” шарҳи луғот ва истилоҳоти 

мардуми Ҳирот аст, ки Асири Ҳиравӣ онро дар соли 2014 ба чоп расонид. 

Ин фарҳанг шомили 12 ҳазор луғат аст, ки қисми зиёди вожаҳо ва 

истилоҳоти он танҳо дар лаҳҷаи Ҳирот қобили истифода буда ва дар дигар 

лаҳҷаҳои забони дарӣ истеъмол намешавад. Муаллиф дар ин асар луғот ва 

вожаҳои муродифи мардуми Ҳирот ва вожаву истилоҳоти соҳавиро ба 

монанди наҷҷорҳо, қассобҳо овардааст.

Асири Ҳиравӣ донишманди маъруфи афғон “Фарҳанги Асир, 

анбанчаи гапи Ҳирот” дар баробари китоби арзишманди М. Фикрат 
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мавқеи муҳимро дар омӯзиши масоили муҳимми гӯйиши Ҳирот касб 

менамояд.

“Фарҳанги гуфтории мардуми Бадахшон” асари Аҳмадқули Зиёзода 

дар соли 2015 ба чоп расид. Вожаҳои зикршуда дар ин фарҳанг бештар дар 

вулусволии (ноҳия) Баҳорак ва қисман дар Зардев, Сарғулом ва Файзободи 

Бадахшон истифода мегардад. Дар навиштани ин фарҳанг тартиби ҳуруфи 

алифбо риоят гардида, муаллиф мегӯяд: “Дар мавриди ду вожаи мустамал 

дар Бадахшон яке “уа” ба маъни “бобо” (падар) ва дигаре “ч!” ба маънои 

“бибӣ” ё “модаркалон” ба иллати набудани фонемаи “V” дар забони 

форсии дарӣ ин ду вожа дар системаи алифбоии ин луғат ҷой 

нагирифтааст. Дар фарҳанг вожаҳо ба шакли лаҳҷавишон шарҳ ёфтаанд, 

вале корбурди на ҳамаи онҳо дар намунаи ибора ва ҷумлаҳои гӯйишӣ 

оварда шудааст. Монанди “охӣ” ба маънии ба хотире ки, лафзест, ки ба 

манзури таъйид ва таъкиди далел гуфта мешавад. Мисол: Дина рӯз ба чӣ 

мактаб наёмадӣ. - Охӣ, дина мариз будум” [162, с.1].

Ин асар нисбат ба “Фарҳанги омиёнаи тоҷикии Бадахшон” ҳаҷман 

хурдтар буда, аммо дар он вожаҳои хоси мардуми Бадахшон ҷамъоварӣ 

шуда, дар паҳлуи вожагони гӯйишӣ сурати навиштории адабии онҳо низ 

зикр шудааст.

Бояд гуфт, ки дар илми лаҳҷашиносии Афғонистон таҳқиқ бештар 

дар атрофи гӯйиши дарии қавми ҳазора анҷом шудааст. “Гӯйиши 

ҳазорагӣ”-и (2015) асари Ҳафиз Шариатии Саҳар дар бораи овошиносиву 

вожашиносӣ, сарфу наҳв, китобшиносӣ ва гӯйишшиносии мардуми ҳазора 

маълумот медиҳад.

Аз таҳқиқҳои муқоисавии гӯйишҳо асари “Шеваи ғуриён дар гӯйиши 

ҳиротӣ”-и Яҳё Ҳусайнро (2017) метавон ном бурд, зеро дар он равиши 

муқоисавӣ рӯйи лаҳҷаи Ғуриён ва лаҳҷаи Ҳирот кор шудааст. Ғуриён 
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ноҳияест дар Ҳирот, ки гӯйиши мутафовут бо лаҳҷаи ҳиротӣ дорад ва ба 

ҳамин далел муаллиф хостааст, ки ин ду лаҳҷаро муқоиса кунад то 

дигаргуниҳо ва ҳаммонандиҳои онҳоро дарёбад. Дар ин асар рӯйи вожаҳо, 

таркибҳо, дигаргуниҳои овоӣ ва ҳамчунон дар бахши садонок ва 

мусаввитҳои мураккаб баҳси муфассал сурат гирифтааст.

Дар асари “Лаҳҷашиносӣ”-и Азима Маҷид (2019) рӯйи забон, 

аҳаммият ва корбурди он, лаҳҷа ва лаҳҷашиносии забони дарӣ, иртиботи 

лаҳҷа бо донишҳои дигар ва равиши пажуҳиши лаҳҷаҳо баҳсҳои муфассал 

сурат гирифтааст. Ҳамчунон аввалин бор ба гурӯҳҳои мавзуӣ таваҷҷуҳ 

сурат гирифта, вожаҳо радабандӣ шудаанд. Агарчӣ гурӯҳҳои мавзуии 

зикршуда, калимоти хоси лаҳҷавӣ нестанд, бо вуҷуди ин метавонад 

раҳнамои бисёр хубе барои пажуҳишгарони лаҳҷаҳо ва гурӯҳбандии 

мавзуӣ бошад. Ин асар баъд аз китоби “Даромаде ба лаҳҷашиносии забони 

форсии дарӣ”-и марҳум М. Ямин маводи дарсии бевосита дар бахши 

забоншиносӣ мебошад. Муаллиф дар ин асар бештар ба назариёти осори 

илмии мансуб ба лаҳҷашиносии марҳум Муҳаммад Ҳусайни Ямин такя 

карда, андешаҳои ӯ перомони ҷамъоварии маводи мансуби гӯйишҳои 

гуногуни дарӣ лоиқи дастгирист.

Аз таҳқиқи дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои забони дарии Афғонистон 

бармеояд, ки бо вуҷуди ҷанг ва нооромиҳои давомдор, олимони афғон, дар 

ҳадди тавон ба офариниши осори илмӣ дар арсаи гӯйишшиносӣ машғул 

шуданд. Агарчи вожагони гӯйишӣ дар осори шоирони бузурги забони 

форсӣ чун Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Саъдӣ ва дигарон зиёд дида мешавад, аммо 

ба шакли мушаххас, аввалин бор дар соли 1955 асари Равон Фарҳодӣ таҳти 

унвони “Дастури забони гуфтории кобулӣ” роҳро барои таҳқиқи олимони 

баъдӣ кушод, ки баъд аз он А. Афғоннавис, М. Фикрат, доктур 

Муҳаммадҳусайни Ямин ва дигарон асарҳои боарзиши илмиро дар бораи

32



гӯйишҳои забони дарӣ навиштанд, аммо бинобар ин ки таҳаввулот ва 

навгониҳои забони дарӣ монанди дигар забонҳо хеле зиёд аст, таҳқиқоти 

суратгирифта, ҳамаҷониба ва кофӣ намебошад, зеро аз як тараф асарҳои 

офаридашуда, ба шакли умумӣ таҳқиқ шуда, ба вижагиҳои маъноию савтӣ 

ва сарфию наҳвии забони дарӣ камтар тавзеҳ дода шудааст ва аз сӯйи 

дигар муштаракот ва тафовутҳои умдаи гӯйишҳои забони дарӣ то ҳанӯз ба 

шакли пурра мушаххас нашудааст. Ба ҳамин далел, мо то ҳанӯз шоҳиди 

гурӯҳбандӣ ва таснифи мушаххаси лаҳҷаҳои забони дарӣ нестем ва ин 

бузургтарин камбудӣ дар гӯйишшиносии забони дарӣ аст. Пас, бояд дар 

самти мушаххас кардани гурӯҳҳои лаҳҷавӣ ва таснифи онҳо таҳқиқоти 

илмӣ ва ҳамаҷонибаро роҳандозӣ кард, то гомҳои баъдӣ дар заминаи 

пажуҳиши илмии лаҳҷаҳои забони дарӣ бардошта шавад. Ҳамчунин 

соҳаҳои зиёде дар Афғонистон вуҷуд дорад, ки аз гӯйишҳои забони дарӣ 

истифода мекунанд, ки ҳеҷ гом ва амале барои сабт намудани лаҳҷаҳои 

онҳо бардошта нашудааст, дар ин самт ҳам таваҷҷуҳи олимони 

лаҳҷашинос зарур аст, то пажуҳишҳои тоза, монеи аз байн нарафтан ва 

нобудии лаҳҷаҳо шаванд.

1.1.3. Баррасии гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони Тоҷикистон

Донишмандони хориҷӣ ҳам дар мавриди лаҳҷаҳои забони дарӣ 

таҳқиқотҳо анҷом дода, асарҳои гаронбаҳоеро дар бораи лаҳҷаҳои забони 

дарӣ офаридаанд.

Забоншиносон ва муҳаққиқони кишвари дӯст - Тоҷикистон дар 

заминаи забони дарӣ ва гӯйишҳои он пажуҳишҳои зиёд анҷом додаанд. Аз 

ҷумла А. Л. Хромов, У. Обидов, Ғ. Ҷӯраев, О. Раҳмонов, Д. Саймиддинов 

ва дигарон дар таълифи мақолаҳо, рисолаҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ, 

ҳамчунон дар нашри осори мактубӣ ва шифоҳии мардуми Афғонистон 
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хидматҳои шоиста анҷом додаанд. Аз миёни ин шахсиятҳои зикрёфта 

забоншинос У. Обидов беҳтарин таҳқиқотро дар мавриди лаҳҷаҳои забони 

дарӣ анҷом додаанд.

У. Обидов дар китоби “Шеваи Ҷабал-ус-сироҷ” (1978) пажуҳише дар 

атрофи вижагиҳои фонетикӣ, морфологӣ, синтаксисӣ ва лексикии шеваи 

вилояти Парвон анҷом додааст, ки ин пажуҳиш натиҷаи заҳмати чорсолаи 

ӯ аст. Дар китоби мазкур 20 афсона, 49 латифа, бештар аз 20 нақлу ривоят 

ва қиссаҳо, дубайтиҳо ва 5000 луғат гирдоварӣ шудааст. Китоб аз ду қисм 

иборат буда, дар қисми аввали он вижагиҳои забонии гӯйиши мазкур ва 

дар қисми дувум луғоти гӯйишӣ бо шарҳи он омадааст. Дар қисми 

фонетика У. Обидов низоми фонологии гӯйиши Ҷабал-ус-сироҷ, ҳодисаҳои 

фонетикии дар вожагон ҷой дошта ва мавқеи задаи вожагонро нишон 

додааст. Дар боби якуми монография - морфология равиши ҷамъбандии 

исмҳо, “ифодаи ягонагию номуайянӣ ва муайянӣ дар исмҳо” шарҳу тавзеҳ 

ёфта, намуна аз гӯйиши мавриди назар оварда шудааст. Чунончи: “Гоҳо 

дар ифодаи номуайянӣ ва ягонагӣ шумораи уак бо аломати -е ҳамроҳ 

меояд: уаке ах гихо скакаг техаНеп” [28, с.170]. Дар боби дувум - ҳиссаҳои 

номии нутқ: сифат ва калимасозии он, ҷонишинҳо ва навъҳои он, исмҳои 

шахсӣ, бандакҷонишинҳо, ҷумлаҳои саволӣ, ишоратӣ, таъйинӣ, 

номуайянӣ, манфӣ инчунин шумора ва навъҳои он баррасӣ шудаанд. 

Қисмати бештари ин бобро таърифи феъл, замону сиғаҳои он ташкил 

медиҳад. Бояд гуфт, ки муаллифи китоб таҳлилу баррасии маводи гӯйишии 

забони дариро дар асоси назария ва таълимоти грамматикаи муосири 

забони тоҷикӣ ба роҳ мондааст. Нигаред ба тасрифи вожаи аст (ҳаст):

Шумораи танҳо: 1) аМит/аМат, 2) а$И, 3)аМ.

Шумораи ҷамъ: 1) аМет/азИт, 2) аМед/азИд/аМеп, 3) аМап/аМапН. 

]28, с.7].
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Ҳангоми баррасии ҳиссаҳои ёвари нутқ пешояндҳое омадаанд, ки 

хоси ҳамин гӯйишанд, чунончи: Лдт/Лат, зит.

Дар боби сеюм вижагиҳои наҳвии гӯйиши Ҷабал-ус-сироҷ аз қабили 

ҷумлаҳои содаву мураккаб ва навъҳои он бо зикри ҷумлаҳо ва таҳлили 

наҳвии онҳо ҷой доранд. Боби чаҳорум ба таҳлили луғавӣ ва баромади 

вожагон бахшида шудааст. Муҳаққиқ У. Обидов вожагони гӯйиширо ба се 

гурӯҳ ҷудо кардааст: а) калимаҳои аслии умумихалқӣ; б) калимаҳои 

шевагӣ; в) калимаҳои иқтибосӣ. Дар бахши вожагони иқтибосӣ вожаҳои 

забонҳои пашту (уггда), ҳиндӣ (ка1а, кМкт), туркӣ (диги!, дитск^п), русӣ 

(зоюе!, розриН), англисӣ (рока1, Ике1), немисӣ (Шпа1, тШаг) муайяну 

мушаххас шудаанд ]28, с.134[.

Бори нахуст роҷеъ ба савтиёт ва таркиби луғати лаҳҷаҳои дарии 

Афғонистон дар маҷмуъ пажуҳиши муфассалро У. Обидов анҷом дода, 

онро дар шакли васоити таълимӣ зери унвони “Лаҳҷаҳои дарии 

Афғонистон” соли 1993 интишор намудааст.

Муҳаққиқ У. Обидов вижагиҳои корбурдии садонокҳои мазкурро 

дар гӯйишҳои гуногуни дарӣ нишон додааст. Гузориши муфассале дар 

бораи консонантизмҳои гӯйишҳои дарӣ низ дар китоб омадааст. Бино бар 

ин таҳқиқи У. Обидов дар лаҳҷаҳои Кобул ва Ҳирот 23 ҳамсадо ва дар 

лаҳҷаҳои шимолу шарқӣ ва лаҳҷаи ҳазора 24 овози ҳамсадо мавҷуд аст. 

Инчунин ҳодисаҳои фонетикӣ дар вожагони гӯйишӣ аз қабили афтидани 

овозҳо, мувофиқати садонокҳо, афтидани ҳамсадоҳо, омехташавии 

ҳамсадоҳо, ҷойивазкунии овозҳо, мавқеи зада дар калимаҳо бо мисолҳои 

зиёде оварда шудаанд. Дар боби “Лексика” вожаҳо аз рӯйи доираи 

истеъмолашон, яъне калимаҳои умумихалқӣ, калимаҳои хоси шева, 

калимаҳои эрониасл, калимаҳои иқтибосии лаҳҷаҳои дарӣ гурӯҳбандӣ ва 

таҳлилу баррасӣ шудаанд. Вобаста ба калимаҳои умумихалқии таркиби 

35



вожагони гӯйишӣ муҳаққиқ менигорад: “Дар лаҳҷаҳои дарӣ низ теъдоди 

зиёди воҳидҳои луғавиеро мушоҳида мекунем, ки онҳо дар айни як шаклу 

маъно ҳам дар забони адабӣ ва ҳам дар лаҳҷаҳо ба тариқи мувозӣ таҳти 

истеъмол қарор гирифтаанд” ]28, с.6[. Дар мавриди шинохти вожагони 

гӯйишӣ “калимаҳое дар назар дошта мешаванд, ки ба системаи луғавии 

забони умумихалқӣ дохил намешаванд”. Зимни баррасии вожаҳои гӯйишӣ 

муаллифи китоб калимаҳоро аз рӯйи доираи истеъмол, мансубияти маъноӣ 

ҷудо кардааст. Инчунин У. Обидов калимаҳои эрониасл ва калимаҳои 

иқтибосии арабӣ, ҳиндиву туркӣ ва аврупоӣ - англисӣ, фаронсавӣ ва 

русиро муайян намуда, маъно ва азхудкунии фонетикии онҳоро нишон 

додааст. Муаллиф дар мақолаи “Баъзе пешояндҳои шеваи Ҷабал-ус-сироҷ 

дар Афғонистон” кӯшидааст, ки пешояндҳои гӯйишӣ дар лаҳҷаи минтақаи 

Ҷабал-ус-сироҷ мавриди корбурд қароргирифтаро тавзеҳ дода, шаклҳои 

гуногуни корбурди пешояндҳоро дар ҷумла нишон додааст. Дар мақолаи 

“Баъзе андешаҳо оид ба лаҳҷаи дарии Афғонистон” роҷеъ ба миллатҳои 

гуногуни Афғонистон, соҳаи паҳншавии лаҳҷаҳои забони дарӣ, ҳамчунин 

донишмандоне, ки то кунун дар бораи забони дарӣ ва лаҳҷаҳои он кор 

кардаанд, маълумот омадааст.

Диссертатсияи доктории У. Обидов дар мавзуи “Омӯзиши 

муқоисавии гӯйишҳои дарии Афғонистон” (Сравнительное изучение 

говоров языка дари Афганистана, 1995) буда, дорои лаҳҷаҳои мардуми 

Кобул, Мазори Шариф, Ҷабул-су-сироҷ, Тахор (Толиқон - маркази 

вилояти Тахор ва Чаёб, яке аз ноҳияҳои вилояти Тахор), Парвон, 

Бадахшон, Қундуз, Қандаҳор ва Фархорро ба равиши муқоисавӣ баррасӣ 

шуда, умумияту тафовути онҳо мушаххас шудааст ]27, с.64].

У. Обидов дар асараш “Лаҳҷаи дарии Афғонистон”, ки дар соли 

1993 дар шаҳри Душанбе нашр шуд, нахустин бор роҷеъ ба савтиёт ва 
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таркибҳои луғавӣ, лаҳҷаҳои забони дарии Афғонистон маълумоти 

муфассал додааст [103, с.56].

Забоншиноси маъруфи тоҷик профессор Ғаффор Ҷӯраев дар асараш 

“Очерки забони дарии Афғонистон” (2017) бори нахуст дар бораи сохтори 

сарфию наҳвӣ ва таркиби луғати забони дарӣ маълумоти муфассал 

додааст. Маводи пажуҳишии забони дариро осори насрии нависандагони 

даризабон ва рӯзномаҳои солҳои 80-уми Афғонистон ташкил додаанд. 

Китоб аз чаҳор боб иборат буда, боби аввали он дар бораи вазъи омӯзиш 

ва масоили сохтмони забони дарӣ, боби дуюм хусусиятҳои сарфии забони 

дарӣ, боби сеюм дар бораи қайдҳои мухтасар дар бораи наҳви забони дарӣ 

ва боби чорум дар бораи лексикаи забони дарӣ мебошад. Дар боби якум 

муҳаққиқ таҳқиқоти густардаеро доир ба омӯзиши забони дарӣ аз ҷониби 

муҳаққиқони рус, ғарб ва Афғонистон анҷом дода, ҳар яке аз онҳоро 

баҳогузорӣ намудааст. Дар боби дувум вижагиҳои луғавию грамматикии 

вожагон, категория ва навъҳои онҳо, сохтори вожагони забони дарӣ 

маълумот додааст. Боби сеюм масоили наҳвии забони дарӣ - ибора, 

ҷумлаҳои содаву мураккаб ва навъҳои онро баррасӣ мекунад. Дар боби 

чаҳорум роҳҳои ташаккул ва инкишофи таърихии таркиби луғати забони 

муосири дарӣ нишон дода шудааст, ки ду қабати асосии калимаҳо:

калимаҳои дарӣ ва иқтибосиро дар бар мегирад. Дар рисола муаллиф ба 

масоили гӯйишҳои забони дарӣ рӯ наовардааст, аммо пажуҳиши

ҳамаҷонибаи забони адабии дарӣ, замина ва назарияи арзишманди илмӣ 

барои пажуҳиши гӯйишҳо мебошад, зеро асосу бунёди гӯйишҳои дариро 

забони адабиву меъёрӣ ташкил медиҳад.

Аз таҳқиқоти донишмандони муътабари Тоҷикистон, ки дар атрофи 

гӯйишҳои забони дарӣ таҳқиқоти илмӣ, ба анҷом расонидаанд ба чунин 

хулоса метавон омад, ки ин муҳаққиқон назар ба ҳисси ҳамзабонӣ ва 
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илмпарварие, ки доштанд, бо вуҷуди офариниши осори гаронбаҳо дар 

бораи гӯйишҳои забони тоҷикӣ, гӯйишҳои забони дариро низ дар назар 

дошта, дар мавриди он таҳқиқоти густурда анҷом додаанд. Хусусан, 

муҳаққиқ Усмонҷон Обидов дар арсаи пажуҳиши лаҳҷаҳои забони дарӣ 

дар балантарин сатҳ қарор дошта ва то андозае ҷойи холии сабт ва 

омӯзиши гӯйишҳои дариро пур месозад. Бояд гуфт, ки бо сабаби васеъ 

будани соҳаи таҳқиқи гӯйишҳои забони дарӣ, метавон дар мавриди 

гӯйишҳое, ки то ҳанӯз ҳеҷ коре рӯйи онҳо сурат нагирифтааст, иқдом 

амалӣ намуд ва ин бори гаронро дар якҷоягӣ бо муҳаққиқони даризабони 

худ ба рӯйи шонаҳо ҳамл намуд ва ҳамчунин дар арсаи муқоисаи лаҷҳаҳои 

забони дарӣ бо забони тоҷикӣ корҳои таҳқиқотии бузурги илмиро ба роҳ 

андохт то бошад, ки дар ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ва муштараки 

фарҳангӣ, саҳми арзанда ба ҷо гузошта бошем.

1.1.4. Баррасии луғатҳои забони дарии дар Эрон таҳияшуда

Донишмандони хориҷӣ ҳам алоқамандии худро ба таҳқиқ дар 

мавриди лаҳҷаҳои забони дарӣ нишон доданд ва асарҳои гаронбаҳоеро дар 

бораи лаҳҷаҳои забони дарӣ офаридаанд. Муҳаққиқони Эрон гузашта аз 

баҳсу таҳқиқ перомуни забони дарӣ ва қавоиди он китобҳои мушаххасе 

роҷеъ ба лаҳҷаҳои ин забон навиштаанд. Дар заминаи забони шифоҳӣ 

“Фарҳанги форсии омиёна” аз ҷониби Абулҳасани Наҷафӣ дар соли 2008 

дар Теҳрон нашр шуд. Фарҳанги мазкур дарбаргирандаи истилоҳоти 

омиёнаи форсӣ бо ва мисолҳои аз матнҳои мухталиф ба вижа адабиёти 

достонии форсӣ аст. Аз вижагиҳои муҳимми ин фарҳанг риояи усули 

фарҳангнависӣ ва ҷомеъ будани он метавон ном бурд.

“Фарҳанги гӯйиши Хуросони бузург” навиштаи А. Шолчӣ аст, ки 

дар соли 1991 дар Теҳрон ба нашр расид. Ба гуфтаи муаллиф: “вожагони ин 
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фарҳанг омиёна ва гуфторианд ва ҳамчунон мансуб будани вожагон дар ин 

фарҳанг ба як ё чанд минтақаи Хуросон ба маънои ба кор нарафтани ҳат- 

мии онҳо дар дигар сарзаминҳои форсизабон нест, балки бояд донист, ки 

бисёре аз ин вожагон дар ҷойҳои дигари Эрон ва гоҳ дар миёни порсиза- 

бонҳои Кашмир, Ҳинд ва Покистон низ корбурд доранд” [156, с.2]. Аксари- 

яти вожаҳои истифодашуда дар ин фарҳанги гӯйишӣ имрӯз ҳам дар гӯйи- 

ши Фархори Афғонистон бидуни кадом тағйироти маъноӣ мавриди истеъ- 

мол қарор мегиранд.

“Фарҳанги форсии ношунида” фарҳанги вожагон ва истилоҳоти 

форсӣ-дарии Афғонистон аст, ки дар соли 2012 (1391 ҳ.) ба қалами Ҳасан 

Анӯша ва Ғуломризо Худобанда навишта шудааст. Муаллифон дар ниго- 

риш ва таҳияи ин фарҳанг 4 гурӯҳ аз луғот ва истилоҳотро дар назар дош- 

таанд: 1) вожа, таркибот ва истилоҳоти форсӣ, ки дар матнҳои назму насри 

қадим омадааст, ки имрӯз дар Эрон корбурд надоранд, аммо дар Афғонис- 

тон ҳамчунон дар истеъмоланд; 2) луғоте, ки дар Эрон ва Афғонистон ҳар 

ду корбурд доранд, аммо маънии онҳо мутафовит шудааст; 3) вожаҳои 

форсие, ки дар Афғонистон корбурд доранд, аммо дар Эрон ношинохтаанд 

ва дар матнҳои назму насри пешина ҳам корбурд надоранд; 4) вожаҳое, ки 

аз забонҳои дигар ба забони форсии дарии Афғонистон роҳ ёфтаанд ва ҳеҷ 

корбурд дар Эрон надоранд. Ҳамчунон дар ин фарҳанг барои нишон дода- 

ни талаффузи дурусти калимаҳо аз шеваи овознигории байналмилалӣ исти- 

фода шуда, мисолҳо аз матнҳои назмию насрӣ оварда шудааст. Бояд гуфт, 

ки як теъдод вожаҳои дарҷшудаи ин фарҳанг решашиносӣ нашудаанд.
“Фарҳанги луғоти омиёна” асари Муҳаммадалии Ҷамолзода дар соли 

2019 (1398 ҳ.) дар Теҳрон ба табъ расидааст. Дар ин фарҳанг дар паҳлуи вожаҳои 

омиёна маънии онҳо бо риояти тартиби алифбо дарҷ гардидааст.

Аз таҳқиқоти донишмандони Эрони имрӯза чунин хулосаро метавон 

баён кард, ки бидуни шак муҳаққиқони форсизабони Эрон бузургтарин 
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хидматро дар арсаи забони форсӣ анҷом доданд ва гаронбаҳотарин осори 

илмиро ба ҷаҳони илму фарҳанг тақдим доштаанд, аммо мутаассифона, 

дар мавриди гӯйишҳои забони дарии Афғонистон, муқоисаи онҳо ба 

гӯйишҳои форсӣ он чунон ки интизор мерафт таҳқиқоти чашмгире анҷом 

надодаанд. Аз ҷумла, корҳои умдае, ки дар мавриди гӯйишҳои забони дарӣ 

анҷом додаанд, метавон аз “Фарҳанги гӯйишии Хуросони бузург” ва 

“Форсии ношунида” ёдоварӣ намуд. Дар ин ду асар воқеан теъдоди зиёди 

вожаҳо ва истилоҳоти гӯйиши мардуми даризабони Афғонистон тавзеҳ 

дода шудааст. Дар самти роҳандозии таҳқиқоти густурда дар мавриди 

гӯйишҳои забони дарии Афғонистон, метавон то вижагиҳои хоси лаҳҷавии 

соҳоти мухталифи даризабони Афғонистонро пешниҳод намуд, то ки дар 

мавриди ҳар яки онҳо ба таври ҷудогона таҳқиқоти илмӣ ба анҷом бирасад 

ва умумияту тафовутҳои гӯйишии дарӣ ва форсӣ нишон дода шавад.

1.1.5. Баррасии гӯйишҳои дарӣ аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ

Омӯзиши забони дарии муосир ва лаҳҷаҳои он баъди солҳои 

бистуми асри ХХ шуруъ шудааст. Дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ нахустин 

мақола аз ҷониби Л. С. Месерианс “Афғонистон аз лиҳози забон” (1923) ба 

табъ расида, гурӯҳи лаҳҷаҳои Афғонистон - кобулӣ, ҳиротӣ, бадахшонӣ ва 

вижагиҳои забони миллатҳои қизилбошону ҳазораҳоро нишон додаанд. 

Чанде аз вожагон ва ифодаҳои гӯйиши яҳудиёни Афғонистон аз ҷониби И. 

И. Зарубин соли 1924 мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст ]72[. Профессор М. 

С. Андреев натиҷаи таҳқиқоти чормоҳаи худро дар Афғонистон дар шакли 

китобе бо номи “Роҷеъ ба этнологияи Афғонистон - водии Панҷшер” 

(1926) чоп намуда, дар китоб фолклори мардуми ноҳияи Панҷшер ва 

гӯйиши мардумӣ онро овардааст [1].
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Бори аввал дар натиҷаи пажуҳиши муфассал анҷомдодаи 

шарқшинос Л. Н. Дорофеева (1960) (Язык форси-кобули) дар бораи 

умумият ва тафовути забони форсии кобулӣ аз забонҳои форсиву тоҷикӣ 

сухан кардааст. Кори Л. Н. Дорофееваро Л. Н. Киселева идома дода, 

бунёди вожаҳои забони дариро баррасӣ намудааст ва эроншинос Т. Н. 

Пахалина хусусияти овозиву сарфии забони форсии Кобул ва лаҳҷаи 

Чоряккорро таҳқиқ кардааст.

Бояд гуфт, ки шарқшиносони шуравӣ ба омӯзиши забони омиёна ва 

гӯйишҳо таваҷҷуҳи хоса зоҳир мекарданд, аз ҷумла Л. Н. Киселёва мегӯяд: 

«Забони омиёна, ки воситаи асосии робитаи рӯзмарра аст, шакли забонии 

мустақил буда, аз забони адабӣ бараъло фарқ мекунад ва ҳамзамон пурра 

коркард шудааст. Ин гӯйиш дар асоси гӯйиши кобулӣ шакл гирифта, 

хусусияти забонии ин минтақаро инъикос мекунад» [80, с.16].

Пажуҳишҳои ҷудогонае дар атрофи бархе аз гӯйишҳои забони дарӣ 

аз ҷониби муҳаққиқони рус Н. А. Дворянков дар бораи лаҳҷаи тоҷикони 

кӯҳистони Қунар, В. А. Ефимов дар бораи лаҳҷаи ҳазора (1965-1966), 

Грюнберг дар бораи лаҳҷаи мунҷонӣ, Б. Я. Островский роҷеъ ба 

вижагиҳои лаҳҷаи кобулӣ анҷом шудаанд. Соли 1999 монографияи Ю. А. 

Иоаннесян зери унвони “Гӯйиши ҳиротии забони дарӣ” интишор ёфтааст. 

Монографияи мазкур аввалин тавсифи низоми фонетикӣ, грамматикӣ ва 

лексикии гӯйиши Ҳирот мебошад, ки муаллифи китоб пажуҳишҳои солҳои 

1979-1981 анҷомдодашро таҳлили дақиқи забоншиносӣ кардааст. Дар 

монография вижагиҳои фонетикӣ - низоми садоноку (8 вокал) ҳамсадоҳо, 

дифтонгҳо ва ҳодисаҳои фонетикӣ, ҳиссаҳои мустақили нутқ - исм, сифат, 

шумораву ҷонишинҳо, инчунин зарфу феълҳо ва ҳиссаҳои ёвари нутқ аз 

лиҳози луғавӣ ва нишонаҳои грамматикӣ, ҷумлаҳои сода ва мураккаб 
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баррасӣ шудаанд. Дар охири китоб асосҳои феъл ва намунае аз фолклори 

Ҳирот бо тарҷумаи русии матнҳо омадааст.

Монографияи Т. Н. Пахалина - “Масъалаи садонокҳои форсии 

кобулӣ” (Вокализм форси-кобули, 1963) дорои аҳаммияти махсус мебошад, 

зеро он натиҷаи мушоҳидоти ташхисӣ ба шумор меравад. Ҷолиби диққат 

аст, ки Пахалина мавҷудияти 8 овози садонокро дар забони дарӣ қайд 

мекунад. Ҳамчунин низоми фонологии забони форсии кобулӣ миқдори 

овозҳоро вобаста ба шароитҳои гуногуни фонетикӣ, вижагии овозӣ, 

хусусияти ҳиҷо ва задаро нишон медиҳад. Таҳқиқоти мазкур ҳангоми 

омӯзиши савтиёти забони дарӣ ҳамчун манбаи муътамад истифода хоҳад 

гардид. Илова бар ин Т. Н. Пахалина дар бораи фонетика ва морфологияи 

лаҳҷаи Кобул ва баъзе хусусиятҳои хоси фонетикии лаҳҷаи ноҳияи 

Чорикор мақолаи муфассал нигоштааст. Т. Н. Пахалина дар охирин 

мақолаи худ намунаи нутқи гуфтугӯйии сокинони даризабони Кобулро 

овардааст .

Масъалаи калимаҳои гӯйишии забони дарӣ ва вижагиҳои луғавию 

маъноӣ, фонетикиву грамматикии онҳо аз назари муҳаққиқони шуравӣ дур 

намондааст. Аз ҷамла, рисолаҳои Ҳ. Ҳошимбеков, В. Н. Загребелний ба 

таҳқиқи истилоҳоти иқтибосӣ ва Х. У. Уралов ба таҳқиқи истилоҳоти 

техникӣ-дарӣ дар муқоисаи забони тоҷикӣ бахшида шудаанд. Дар рисолаи 

илмии А. З. Шокиров хусусиятҳои лексикӣ-услубии маҷаллаи “Жувандун” 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [103 с.10].

Дар асари дигари Л. Н. Киселёва “Очеркҳо роҷеъ ба лексикологияи 

забони дарӣ” (Очерки по лексикологии языка дари, 1973) хусусиятҳои 

луғавии забони дарӣ ба андозаи зарурӣ ва аз нигоҳи муқоисавӣ мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст. Асари мазкур ҳам бо мундариҷа ва ҳам аз бобати 

гузоришҳои илмӣ мақоми хоса дорад. Ин нахустин тадқиқотест, ки умуман 
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дар бораи системаи лексикаи забони дарӣ маълумоти муфассал медиҳад 

]13[.

Китоби “Забони дарии Афғонистон” (“Язык дари Афганистана”)-и 

Л. Н. Киселёва (1985) доир ба монандии забонҳои Эрону Афғонистон ва 

Тоҷикистон, давраҳои таҳаввули онҳо маълумот додааст. Инчунин дар 

китоби мазкур дар бораи шакли хаттӣ ва гӯйишии забони дарӣ, манотиқи 

паҳншавии он, таъсири лаҳҷа ба забони навишторӣ, бахусус, ба забони 

рӯзномаҳо, радио ва телевизион бо гӯйиши мардумӣ сухан меравад [14 с.6].

Олимони аврупоӣ ва амрикоӣ пажуҳишҳои илмии арзишмандеро 

дар атрофи забони дарӣ ва гӯйишҳои он анҷом додаанд: Ж. Лазар [182], Р. 

Замородиана [187], Ж. В. Вариҳо (I. ЖМагуЬо) [186], Н. Ма§§е (Достони 

кӯтоҳ дар форсии машҳур, 1925), В. Иванов [181], Г. Моргенстерн (О. 

Могдепзйегпе) [184], В. Иванов [181], Л. Богданов [179], Ж. Лазар (О. 

^ахагф [183], Д. Н. Маккензӣ (^.^. МасКепае) (Фарҳанги мухтасари 

паҳлавӣ, 1971), Г. К. Дуллинг (О. К. ^иШпд) [180].

Аз таҳқиқ пиромуни дараҷаи омӯзиши забони дарӣ ва лаҳҷаҳои он 

аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ (шуравӣ, аврупоӣ ва амрикоӣ) дар мавриди 

забони дарӣ ва гӯйишҳои он ба чунин хулоса меоем, ки ғарбиҳо тақрибан 

32 сол пеш аз олимони афғон ба лаҳҷаҳои забони дарӣ таваҷҷуҳ кардаанд. 

Аввалин бор китоберо Месерианс таҳти унвони “Афғонистон аз лиҳози 

забон” дар соли 1923 ба чоп расонид ва дар он дар мавриди лаҳҷаҳои 

Кобул, Ҳирот, Бадахшон, вижагиҳои забонии қизилбошон ва ҳазораҳо 

баҳс ва таҳқиқ ба анҷом расонидааст ва баъд аз он донишмандони 

барҷастаи рус таҳқиқоти боарзиш ва чашмрасро дар мавриди гӯйишҳои 

забони дарӣ анҷом додаанд. Олимони аврупоӣ ва амрикоӣ низ таҳқиқоти 

зиёдеро дар мавриди лаҳҷаҳои забони дарӣ ба анҷом расониданд, ки аз 

нигоҳи илмӣ дар сатҳи хеле баланд қарор мегиранд. Бо вуҷуди ин таҳқиқ ва 
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пажуҳиш пиромуни лаҳҷаҳои забони дарӣ бо ҳама ҷузъиёти он ҳанӯз 

таҳқиқ нашудааст. Аз ҳама муҳимтар гӯйишҳои забони форсӣ, дарӣ ва 

тоҷикӣ ба унвони забонҳои ҳамреша бояд бештар мавриди таваҷҷуҳ ва 

таҳқиқ қарор бигиранд ва бахши дониши лаҳҷашиносии забони дарии 

Афғонистон чашминтизори донишмандон ва пажуҳандагони пуркори ин 

арса аст.

1.2. Таҳқиқи гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб

Гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, ки гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб шомили он мебошанд, диққати муҳаққиқони зиёдеро ба худ ҷалб 

намудааст. Барои дақиқ баён гардидани дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб зарурати бозгӯии дараҷаи омӯзиши 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ пеш меояд.

То солҳои 1960 забоншиносон лаҳҷаҳои тоҷикиро ба се гурӯҳ тасниф 

менамуданд: 1. гурӯҳи шимолӣ; 2. гурӯҳи марказӣ; 3. гурӯҳи лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ. Бо ибтикори бевоситаи забоншиноси маъруф В. С. Расторгуева 

вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ва хусусиятҳои овоӣ, сарфӣ ва наҳвӣ гӯйишҳои 

тоҷикиро ба чаҳор гурӯҳ тақсим намуданд, ки ин таснифот саҳеҳ ба назар 

мерасад: 1. гурӯҳи шимолӣ. 2. гурӯҳи марказӣ 3. гурӯҳи ҷанубӣ, яъне 

лаҳҷаҳои тоҷикии Бадахшон ва Кӯлоб. 4. гурӯҳи ҷануби шарқӣ, яъне 

лаҳҷаҳои Дарвоз.

Гӯйишиҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дар навбати худ ба чор гурӯҳ 

тақсим мешавад: 1. лаҳҷаи раштӣ. 2. лаҳҷаҳои кӯлобӣ. 3. лаҳҷаи роғӣ. 4. 

лаҳҷаҳои бадахшонӣ. Яке аз гурӯҳҳои калони гӯйишҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ гӯйишҳои кӯлобӣ ба ҳисоб рафта, он дар навбати худ ба чор гурӯҳ 

тасниф мешавад: а) гӯйишҳои шимолии Кӯлоб; б) гӯйишҳои ғарбии Кӯлоб; 

в) гӯйишҳои ҷанубии Кӯлоб; г) гӯйишҳои кӯлобии Ҳисор. Аз ин чор 
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гурӯҳи гӯйишҳои кӯлобӣ миёни гӯйишҳои ҷанубию шимолӣ ҳамгуниҳои 

забонии бештаре дида мешавад ва ин нуктаро лаҳҷашинос Р. Л. Неменова 

низ таъкид мекунад: “Баррасии муқоисавии гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

кӯлобӣ нишон медиҳад, ки онҳо як гурӯҳи гӯйишианд ва асосан як хелаанд 

ва нисбат ба фарқияту умумияти бештар доранд. Умумияти ин гурӯҳҳо 

имкон медиҳад, то онҳоро дар як гурӯҳи забонии кӯлобӣ муттаҳид намоем” 

[24, с.88].

Гӯйишҳои ҷанубии Кӯлоб дар қисми ҷануби шарқии минтақаи 

Кӯлоб (қисми ҷануби шарқии ноҳияи Муминобод), ноҳияи Шамсиддин 

Шоҳин (Шӯрообод) то ҷамоатҳои Саричашма ва Даштиҷум доман 

густурдааст. Гурӯҳи гӯйишҳои ҷанубии Кӯлоб фарогири маҳалҳои 

Анҷироб, Давлатобод, Доғистон, Ёл, Порвор, Сариғор, Учқул, Хирманҷо, 

Шаҳри Барбар, Шамсиддин Шоҳин мебошад.

Ба гурӯҳи гӯйишҳои шимолии Кӯлоб маҳалҳои Боймиш, Ғелот, Ғеш, 

Даҳана, Доробӣ, Дуоба, Ёхсу, Зелолак, Зиракӣ, Кӯлдара, Кишти Поён, 

Коррез, Қулаҳмад, Лағмон, Момандиён, Муминобод, Наврӯҳо, Сангдара, 

Сиёфарк, Токак, Ховалинг, Хонақо, Хӯҷахалил, Шарҳо, Шугнов ва 

Шехмизон дохил мешаванд.

Бояд қайд намоем, ки ин гурӯҳи гӯйишҳои кӯлобӣ асосан аз ҷониби 

забоншинос Н. Гадоев мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Соли 2009 таҳти 

унвони «Лексикаи лаҳҷаи Тагнов» рисолаи номзадии Н. Гадоев дифоъ 

гардид, ки дар он хусусиятҳои забонии ин гурӯҳи гӯйишҳои ҷанубии 

минтақаи Кӯлоб ба таври васеъ омӯхта шудааст. Дар силсиламақолаҳои ин 

муҳаққиқ гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ хусусиятҳои лексикаи феъл, 

роҳҳои пайдоиши омонимҳо, диалектизмҳои лексикии пурра ва нопурра, 

калимаҳои хешутаборӣ, сермаъноии вожагони гӯйиши Тагнов хуб баррасӣ 

шудааст. Соли 2012 монография Н. Гадоев “Лексикаи лаҳҷаи Тагнов 
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интишор ёфт, ки дар он таркиби луғавии лаҳҷаи Тагнов, калимаҳои 

умумитоҷикӣ, лаҳҷавӣ баррасӣ шуда, луғоти ин гӯйиш ба гурӯҳҳои маъноӣ 

ва категоряҳои луғавӣ-маъноӣ тасниф шудааст.

Инчунин дар охири китоб луғати вожагони гӯйиши Тагнов бо 

тафсирашон мураттаб гардидааст.

Баъдан, соли 2019 таҳти унвони “Хусусиятҳои луғавию семантикӣ ва 

сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

(минтақаи Кӯлоб)” забоншинос Н. Гадоев рисолаи доктории худро дифоъ 

намуд. Вобаста ба мавзуъ таъбирҳои синонимӣ, воҳидҳои фразеологии 

антонимӣ, омонимӣ ва сермаъноӣ, роҳҳои ташаккули воҳидҳои 

фразеологӣ, имконоти услубӣ ва бадеии воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаи 

ҷанубии Кӯлоб силсиламақолаҳои забоншинос Н. Гадоев ба табъ 

расидаанд, ки дар омӯзиши гӯйишҳои ҷанубии минтақаи Кӯлоб заминаи 

мусоид фароҳам меоранд.

Дар баррасии таърихи омӯзиши гӯйишҳои ҷанубии минтақаи Кӯлоб 

арзишмандии корҳои илмии З. Замоновро низ бояд зикр намуд, ки ба 

таҳқиқи гӯйишҳои шимоли Кӯлоб, гӯйишҳои Даштиҷум мансуб мебошад. 

Дар рисолаи номзадии З. Замонов таҳти унвони “Лексикаи лаҳҷаи 

Даштиҷум” таркиби луғати лаҳҷаи Даштиҷум ба таври васеъ бозгӯӣ шуда, 

мавқеи калимаҳои иқтибосӣ дар таркиби луғати он тасниф шудааст. Дар ин 

рисола калимаҳои хоси шева дар доираи диалектизмҳои лексикии пурра 

ва нопурра мавриди омӯзиш қарор гирифта, таснифоти тематикии (мавзуӣ) 

вожагони лаҳҷаи Даштиҷум дар доираи лексикаи соҳавӣ: кишоварзӣ, 

хешутаборӣ, меъморӣ, номи либосу ороишоти занона, урфу одат, 

мафҳумҳои даврони тифлӣ, хӯрокворӣ, нон ва анвои он, вожагони бахши 

шикор, намадрезӣ, номи гиёҳу растанӣ, бемориҳо ва ғайра дақиқ сурат 

гирифтааст. Дар ин таҳқиқот таснифи гурӯҳҳои семантикӣ-луғавии ин 
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лаҳҷа низ ба назар мерасад, ки барои таҳқиқи муқоисавии ин гурӯҳи 

гӯйишҳои шимолии Кӯлоб бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ва 

гӯйиши Фархори Афғонистон мусоидат менамояд.

Ба таҳқиқи гӯйишҳои шимолии Кӯлоб рисолаи илмии Ҷ. Саидовро 

таҳти унвони “Лексикаи лаҳҷаи Муминобод” метавон дохил кард, ки дар 

он таркиби луғати лаҳҷаи мазкур дар доираи калимаҳои умумихалқӣ ва 

шевагӣ ҷудо карда шуда, калимаҳои хоси шева вобаста ба шаклу мазмун 

боз ба ду гурӯҳ: калимаҳои пурра ва нопурраи хоси шева тасниф 

гардидаанд. Дар ин таҳқиқоти мукаммал луғати ин лаҳҷа дар доираи 

мавзуи зайл таҳқиқ шудааст: истилоҳоти ғалладорӣ, боғдорӣ, чорводорӣ, 

пиллапарварӣ, шикорчигӣ, номи дарахту растаниҳо, истилоҳоти бахши 

хӯрокворӣ, либос, вожагони ифодагари мафҳумҳои хешутаборӣ, сохтмони 

хонаву манзил, лексикаи ғайрипредметӣ - сифат, феъл ва зарф. 

Хусусиятҳои лексикӣ-семантикии луғати лаҳҷаҳои Муминобод дар ин 

рисола бори аввал ба таври илмӣ арзёбӣ гаштааст.

Дар забоншиносии тоҷик асару мақолаҳои зиёде ҳастанд, ки ба 

омӯзиши хусусиятҳои сарфиву наҳвии гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

бахшида шудаанд ва дар ин корҳои илмӣ хусусиятҳои забонии гӯйишҳои 

шимоливу ҷанубии минтақаи Кӯлоб, алоқамандии онҳо бо дигар гурӯҳу 

зергурӯҳи гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ва умуман шеваҳои дигар зикр 

ёфтаанд. Аз ин рӯ, баррасӣ ва бозгӯии ин таҳқиқот рӯшаниандозии бисёр 

масъалаҳои мубрам дар лаҳҷашиносии тоҷик ба шумор рафта, барои 

таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб бо гӯйиши Фархори 

Афғонистон мусоидат менамоянд.

Таҳқиқи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ собиқаи дерина дошта, шуруъ аз 

солҳои 30-уми садаи гузашта, муҳаққиқон ба таҳқиқи гӯйиши ҷанубӣ рӯ 

овардаанд. Ҳанӯз дар солҳои 30-юм профессор М. С. Андреев дар 
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пажуҳишаш “Шарҳи мухтасар дар бораи бархе аз хусусиятҳои гӯйишҳои 

забони тоҷикӣ (Краткий обзор некоторых особенностей таджикских 

говоров, 1930) маводи ҷамъовардашударо аз минтақаи Кӯлоби марказӣ ба 

риштаи таҳқиқ мекашад. Бархе аз маълумотро дар бораи фонетикаи 

гӯйишҳои навоҳии вилояти Кӯлоб дар монографияи Лутфулло Бузургзода 

“Фонетикаи забони тоҷикӣ” дидан мумкин аст.

Солҳои 1948 ва баъд аз он экспедитсия таҳти сарварии И. И. 

Зарубин ва В. С. Соколова дар муддати ду сол тамоми манотиқи Кӯлобро 

гашта, маводи гӯйишӣ ҷамъоварӣ намуданд. Натиҷаи кори гурӯҳи 

мазкурро дар мақолаи В. С. Соколова “Натиҷаи экспидитсияи 

шевашиносии Кӯлоб” мебинем. Маводи гирдоваришуда заминаи хубе 

барои шарҳу тавзеҳи илмии гӯйишҳои мазкур гардиданд ва забоншинос В. 

С. Богорад ба таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин мавод пардохтанд.

Шарқшиноси рус Р. Л. Неменова маҳз дар ҳамин солҳо шеваҳои 

тоҷикони Кӯлобро ба таври мухтасар таҳқиқ намудааст [24].

Забоншинос Р. А. Неменова дар монографияи худ “Гӯйишҳои 

кӯлобии забони тоҷикӣ [24] гӯйишҳои шимолии кӯлобро бар асоси маводи 

гирдоваринамудаи экспедитсияи соли 1948 бо роҳбарии И. И. Зарубин ва 

В. С. Соколова таъсис ёфта, ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Муҳаққиқ Р. Л. 

Неменова низоми фонологии гӯйишҳои шимолии Кӯлоб - системаи 

вокализм ва консонантизм, инчунин бархе аз ҳодисаҳои фонетикиро амиқу 

дақиқ таҳлил намудааст.

Вижагиҳои луғавӣ ва нишонаҳои грамматикии ҳиссаҳои нутқ - исм, 

сифат, ҷонишин, шумора, феълу зарф ва ҳиссаҳои ёвари нутқро бо 

унсурҳои наҳв - ҷумлаҳои сода ва мураккабро дар асоси назарияҳои 

грамматикаи забони тоҷикӣ ҳаллу фасл намудааст. Дар поёни китоб луғати 

гӯйишҳои мазкур ба тарҷумаи русиашон нигошта шудааст.
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Саҳми олимони рус дар ин ҷода назаррас мебошад. З. А. Розенфелд 

дар таҳқиқи лаҳҷаҳои Қаротегин асари арзишмандеро таҳия намудааст [36]. 

Осори эроншинос В. С. Расторгуева “Таҷрибаи омӯзиши муқоисавии 

гӯйишҳои тоҷикӣ”-ро (Опыт сравнительного изучения таджикских 

говоров, 1964) метавон арзишманд арзёбӣ кард, зеро дар илми 

лаҳҷашиносии тоҷик бори аввал гӯйишҳои забони тоҷикӣ ба равиши 

муқоисавӣ баррасӣ шудаанд. Тамоми вижагиҳои фонологии гӯйишҳои 

забони тоҷикӣ, воҳидҳои морфологӣ, хусусан феълҳо, тафовутҳои луғавӣ 

дар гӯйишҳо бисёр муфассал барррасӣ ва баҳогузорӣ шудаанд.

Дар охири солҳои шастум ва ибтидои солҳои ҳафтодум шуъбаи 

лаҳҷашиносии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ 

Тоҷикистон таҳқиқи ҳамаҷонибаи шеваи ҷанубии забони тоҷикиро ба 

нақша гирифт, ки дар ин замина корҳои илмии зиёде амалӣ гардиданд.

Дар ҳамин давра лаҳҷаҳои Бадахшон мавриди таҳқиқ қарор 

гирифта [35], муҳаққиқон ба омӯзиши фарҳангу забони маҳалҳои ҷанубӣ 

ва ҷанубию шарқии Тоҷикистон рағбат зоҳир намуданд [37; 38]. Муҳаққиқи 

тоҷик З. Зайниддинова дар мақолаи худ истилоҳоти хешутабориро дар 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ бозгӯйӣ намудааст [68].

Омӯзиши ҳиссаҳои нутқ дар асоси маводи гӯйишҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ дар корҳои А. Л. Хромов [120], Ҷ. Мурватов [22], О. Ҷалолов [122], 

Р. Неменова [101] дар лаҳҷашиносии тоҷик поягузории мустаҳкам ба 

шумор меравад.

Бояд қайд намоем, ки масъалаҳои мубрами сарфу наҳв низ дар асоси 

маводи гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дар солҳои 70-ум ҷараёни тоза 

касб намуд. Забоншинос Р. Ғаффоров ба омӯзиши синтаксиси ҷумлаҳои 

сода ва ибораҳои исмии гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ корҳои илмии 
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худро бахшидааст, ки дар онҳо қолабҳои ин воҳидҳои наҳвӣ ба таври дақиқ 

баррасӣ шудаанд [65; 66].

Дар ин давра иқтибосоти арабӣ ва калимаҳои архаистӣ низ дар 

таркиби луғати гӯйишҳои ҷанубӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифт, ки воқеан 

маҳфуз мондани унсурҳои архаистӣ ба гӯйишҳои забони тоҷикӣ бештар 

хос мебошанд [18; 63].

Солҳои 70-ум дар таҳқиқи хусусиятҳои забонии гӯйишҳои ҷанубии 

забони тоҷикӣ иқдомҳои бузург роҳандозӣ гардидааст. Як қатор олимон 

масъалаҳои савтиёт [101], лексика [124], морфология [5; 22] ва таснифоти 

лаҳҷаҳои мавриди назарро [99] ба сомон расонидаанд, ки арзиши илмии ин 

корҳо ҳамоно пойбарҷост.

Ҳангоми баррасии масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, бахусус 

лаҳҷашиносии тоҷик аз сабаби набудани луғатномаҳои мукаммали 

мансуби лаҳҷаҳо оид ба ҳудуди интишор ва ифодаи маъноии воҳидҳои 

луғавӣ дар гӯйишҳо қотеона ҳукми илмӣ баровардан ғайриимкон 

мегардад. Таҳияи луғати шеваи ҷанубӣ аз ҷониби муҳаққиқон М. 

Маҳмудов ва Ғ. Ҷӯраев равияи наверо дар таҳияи луғатномаҳо роҳандозӣ 

намуд [16; 18].

Аз таҳқиқи асарҳои илмии мансуб ба гӯйишҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ бармеояд, ки дар солҳои 80-ум масъалаҳои муносибати шеваи 

ҷанубӣ бо забони миллӣ [64], хусусиятҳои овоӣ, сарфӣ ва наҳвии он [2; 25; 

47] баррасӣ гардида, инчунин такмил ва тасҳеҳи силсилакитобҳои “Шеваи 

ҷанубии забони тоҷикӣ” [5; 22; 25; 47] амалӣ гаштааст.

Баъди соҳибистиқлолии Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба омӯзиши забони 

зиндаи халқ бештар гардид. Омӯзиши қабатҳои луғати лаҳҷаҳои тоҷикӣ, 

бахусус гӯйиши ҷанубии забони тоҷикӣ ниёз ба таҳқиқотҳои мукаммал 

дошта, маҳз дар ҳамин поя таснифоти воҳидҳои луғавӣ ва шаклгириҳои 
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қолабҳои сарфиву наҳвӣ дақиқ баррасӣ мегардад. Забони зиндаи халқ дар 

нигоҳдошти асолати забони модарӣ мавқеи муҳим дошта, ҳангоми тадқиқи 

масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ба инобат гирифтани далелҳои забонии 

лаҳҷаҳо муҳим ба шумор меравад. Маҳз ҳамин нукоти муҳимми илмӣ дар 

ду даҳсолаи охир дар таҳқиқотҳои арзишманди муҳаққиқони гӯйишҳои 

ҷанубӣ акси худро пайдо карда истодааст.

Омӯзиши хусусиятҳои забонии гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

ба таври силсилавӣ идома пайдо карда, корҳои дар ин бахш анҷомёфтаро 

вобаста ба мавзуъ гуногун метавон арзёбӣ намуд. Дар даҳсолаи охир 

раванди таҳқиқи лаҳҷаҳои алоҳидаи гӯйиши ҷанубии забони тоҷикӣ вусъат 

пайдо кардааст. Дар гузашта зарурати омӯзиши гӯйишҳои ҷанубии забони 

тоҷикиро муҳаққиқон чунин арзёбӣ намуда буданд, ки он то ҳол арзиши 

илмии худро нигоҳ доштааст: “Шеваи ҷанубӣ яке аз шеваҳои қадимаи 

забони тоҷикӣ ба шумор рафта, дар таркиби луғати худ миқдори зиёди 

калима ва воҳидҳои фразеологии қадимиро маҳфуз дорад. Агар луғоти ин 

шева сари вақт ҷамъоварӣ нашавад, аз эҳтимол дур нест, ки қисме аз 

калимаҳои нодири қадимӣ бо таъсири забони адабӣ ва шеваҳои дигар 

тадриҷан аз байн раванд. Таҳаввулоти зиндагӣ, махсусан муҳоҷир шудани 

мардум ба заминҳои навкорам, мутамарказ ва муттаҳид кардани маҳалҳои 

хурд ва ғайра боиси тағйироти ҷиддии таркиби луғати шеваи мазкур 

мегардад” [19, с.10].

Вобаста ба чор лаҳҷаи гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, таҳқиқоти 

аз ҷониби олимони ватанӣ басомонрасидаро мухтасаран чунин метавон 

арзёбӣ намуд:

1. Дар омӯзиши лаҳҷаи раштӣ корҳои илмии профессор Ш. 

Исмоилов раҳнамои муҳаққиқон буда, асарҳои ӯ фарогири масъалаҳои 

мубрами забоншиносӣ дар асоси маводи ин гурӯҳи лаҳҷаҳо ба ҳисоб 
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меравад. Дар силсиламақолаҳои ӯ муносибати таърихии лексикаи шеваҳои 

Қаротегин бо забони адабӣ, ифодаи тобишҳои маъноии вожаҳои алоҳида 

дар гӯйишҳо, хусусиятҳои лексикии феъл, зарф, таснифоти қабатҳои 

лексикӣ семантикӣ ба таври саҳеҳ бозгӯйӣ шудаанд [73, с.95; 74; 75; 76; 77, 

с.20 ва ғ.]. Соли 2018 асари арзишманди ин забоншиноси маъруф таҳти 

унвони “Лексикаи лаҳҷаи водии Рашт ” аз чоп баромад, ки дар он ба таври 

системавӣ хусусиятҳои лексикии ин минтақа ба таври возеҳ баррасӣ 

шудааст [12].

2. Омӯзиши лаҳҷаҳои кӯлобӣ то андозае мукаммал ба назар 

мерасад, яъне дар ин самт корҳои таҳқиқотӣ бештар сурат гирифтаанд. 

Муҳаққиқони шинохта М. Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев соли соли 

2012 “Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ”дар ҳаҷми 945 саҳифа 

ба нашр расониданд, ки он аз ҷиҳати сохтор ва фарогирии луғот дар бахши 

лаҳҷашиносии тоҷик беназир мебошад. Муаллифони ин китоб дуруст қайд 

менамоянд, ки “Воқеан, дар байни садҳо фарҳангҳои пешин, ки ганҷинаи 

бузурги илмию фарҳангиро ташкил дода, ҷараёни бештар аз ҳазорсолаи 

таҳаввули таърихии забонамонро акс намудаанд, луғатеро наметавон 

пайдо кард, ки сарвати луғавии лаҳҷаеро махсус дарбар гирифта бошад. 

Дуруст аст, ки дар аксари фарҳангҳои гузашта баъзе калимаҳои хоси ягон 

мавзеъ бо ишораҳои махсус тафсир ёфтаанд, аммо чоп намудани луғатҳои 

махсуси шева мувофиқи равиши муайян ба зиммаи муҳаққиқони имрӯза 

афтид, ки ин, пеш аз ҳама, ду сабаб дорад: аввалан, ташаккул ва ривоҷи 

лаҳҷашиносии тоҷик дар шароити имрӯза; баъдан, инкишоф ва серсоҳа 

гаштани амалияи луғатсозӣ” [19, с.8].

Профессор Ғ. Ҷӯраев садҳо китобу мақола оид ба хусусиятҳои савтӣ, 

сарфӣ ва наҳвии гӯйишҳои ҷанубӣ таълиф намудааст. Соли 2017 асари ӯ 

зери унвони “Системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ” аз чоп баромад

52



ки дар он масъалаҳои муайян кардани муносибати шеваи ҷанубӣ бо забони 

адабӣ бозгӯйӣ шуда, тасвири сохтории захираи луғавии лаҳҷаҳо, роҳҳои 

ташаккул ва инкишофи таърихии таркиби луғати лаҳҷа, таснифоти

қабатҳои лексикию семантикии калимаҳо дар таркиби луғати лаҳҷа, 

инчунин нишон додани ҳудуди паҳншавии калима дар доираи шеаваи 

ҷанубӣ ва дар ҳамин асос муайян кардани умумият ва фарқи лаҳҷаҳои 

ҷанубӣ тавсифи илмии худро пайдо кардаанд [43].

Дар мақолаву асарҳои илмии забоншинос Н. Гадоев масъалаҳои 

мубрами бахши лексикология, морфология, ташаккули воҳидҳои 

фразеологӣ дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, асосан лаҳҷаҳои 

кӯлобӣ, таҳқиқ шудаанд [4; 58-62; 130; 131]. Ду даҳсолаи охир хусусиятҳои 

забонии лаҳҷаҳои кӯлобии забони тоҷикӣ аз ҷониби олимон З. Замонов 

[69-71; 133 ва ғ.], Ҷ. Саидов [110-111; 136 ва ғ.] ва дигарон мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтааст.

3. Даҳсолаҳои охир ба омӯзиши лаҳҷаҳои бадахшонӣ, бахусус 

гӯйиши тоҷикони Бадахшон, таваҷҷуҳ бештар гардидааст [89]. Соли 2021 

С. Муминова дар мавзуи “Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон” 

кори номзадӣ дифоъ намуд, ки муаллиф хусусиятҳои лексикаи лаҳҷаи 

тоҷикзабонони водии Вахонро дар муқоиса ба лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳи он 

(ишкошимӣ, ғоронӣ ва мунҷонӣ) бозгӯӣ намуда, умумияти лексикаи 

лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон бо забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва 

ба қайд гирифтани аломатҳои хоси лексикаи лаҳҷаи мазкур дар қиёс бо 

забони адабӣ ва дигар лаҳҷаҳои ҳамсоя низ аз ҳадафҳои ин таҳқиқот 

мебошад.

4. Таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ бо дигар 

шеваҳои забони тоҷикӣ низ мавқеи муҳимро касб намуда истодааст, ки 

маҳз дар ҳамин замина умумият ва фарқи лаҳҷаҳо дар савтиёт, сарф ва 
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наҳв, инчунин ҳудуди интишори вожаҳо муайян карда мешавад. Дар ин 

самт таҳқиқоти забоншинос С. Раҳматуллозода назаррас мебошад. Таҳқиқи 

муқоисавии қисмати калимасозии исм, инчунин таснифоти тематикии 

қабатҳои луғавии гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дар як қатор асару 

мақолаҳои ӯ баррасӣ шудаанд [30; 31; 32; 33; 34; 107; 108; 109; 140 ва ғ.].

Соли 2019 монографияи С. Раҳматуллозода “Калимасозии исм (дар 

асоси маводи шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ)” ба нашр 

расид, ки дар он роҳҳои калимасозӣ дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ 

ба таври васеъ нишон дода шудаанд. Муаллиф дар таҳқиқи пасвандҳо 

усули дар алоҳидагӣ нишон додани хосиятҳои калимасозии онҳоро пеш 

гирифта, ташаккули таърихии пасвандҳоро нишон додааст, ки он тибқи 

осори тадқиқотии мансуб ба таърихи забон анҷом гирифтааст. Дар ин асар 

зимни таҳлил қолабҳои морфологии воҳидҳои луғавӣ муайян шуда, 

фаъолию сермаҳсулӣ, каммаҳсулию бемаҳсулӣ, синоморфемашавию 

омоморфемашавӣ, муштараквазифагӣ, шаклсозию калимасозии унсурҳои 

грамматикӣ ва луғавӣ нишон дода мешавад, ки ин тарзи таҳқиқ дар муайян 

намудани шаклгириҳои морфологӣ дар гӯйишҳои дигари забони тоҷикӣ 

раҳнамо ба шумор меравад [30].

Китоби “Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзуии таркиби луғати 

лаҳҷа” соли 2014 нашр гардида, ин асар ба таҳқиқи лингвистии 

хусусиятҳои луғавию семантикӣ ва сохтории гурӯҳҳои мавзуии таркиби 

луғати шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ бахшида шудааст. Дар он 9 

гурӯҳи мавзуӣ (воҳидҳои луғавии марбут ба хешутабор, истилоҳоти 

ифодакунандаи ҷашни арӯсӣ, истилоҳоти марбут ба ҳавлӣ, хона ва 

хонасозӣ, анвои хӯрок ва масолеҳи хӯрокворӣ, зарфҳои марбут ба 

хӯрокворӣ ва тарзи пухту паз, калимаву истилоҳоти марбут ба узвҳои 

бадан, калимаву истилоҳоти марбут ба ҳайвонот, марбут ба парандаҳо, 
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марбут ба дарахтони мевадор ва бемева, номи анвои зироатҳои полезию 

ғалладона, анвои алафу гиёҳ ва буттаҳо, анвои ҳашарот ва хазанда ва 

ғайра) баррасӣ шуда, хусусиятҳои луғавӣ ва грамматикии вожаҳои марбут 

ба ин гурӯҳҳо матраҳ гардидаанд [31].

Таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ дар 

даҳсолаи охир вусъат пайдо кард. Забоншинос С. Юсупова хусусиятҳои 

луғавӣ-семантикӣ ва сохтории воҳидҳои луғавии марбут ба наботот дар 

шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикиро дар як қатор асару 

мақолаҳо баррасӣ намудааст, ки онҳо арзиши зиёд доранд [51; 127; 128; 129; 

ва ғ.]. Дар рисолаи номзадии ӯ, бори аввал ба таври нисбатан мукаммал, 

маводи марбут ба наботот дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқии забони 

тоҷикӣ ҷамъоварӣ, тасниф ва таҳқиқи илмӣ шуда, нақши воҳидҳои луғавии 

мансуб ба растаниҳои мевадор, бемева ва гулу гиёҳҳо баррасӣ гардида, ҷойгоҳи 

калимаҳои сода, сохта, мураккаб ва калима-ибораҳо дар ташаккули лексемаҳои 

марбут ба растаниҳо муайян гардидааст [51].

Дар як қатор мақолаҳои муҳаққиқ С. Қурбонов ба таври муқоисавӣ 

хусусиятҳои калимаҳои хоси шева дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ва 

лаҳҷаҳои тоҷикони ҳавзаи Сурхондарёи Ӯзбекистон бозгӯйӣ шудааст [82; 

83; 84; 85; 86 ва ғ.]

Бояд қайд намоем, ки дар таҳияи луғатнигории муқоисавӣ низ 

иқдомҳои зиёд ба назар мерасад, ки дар асоси муқоиса шакл ва маънои 

вожагони забони зиндаи халқро маънидод намудаанд. Ба таври мисол, 

соли 2017 «Луғати мунтахаби калимаҳои хоси шева» бо таҳияи М. 

Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, С. Қурбонов бо фарогирии вожагони хоси гӯйишҳо 

аз чоп баромад. Дар китоби «Луғати мунтахаби калимаҳои хоси шева» 

бори аввал ба ҳадди имкон калимаҳои хоси шеваи забони тоҷикӣ дар 

мисоли лаҳҷаҳои ҷануб ва вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
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(ноҳияҳои Бойсун, Деҳнав, Сариосиё, Узун) ҷамъоварӣ шудааст. Ба 

андешаи таҳиягарон муайян намудани меъёри диалектизмҳои лексикӣ ва 

ҳудуди интишори онҳо баҳсталаб мебошад. Дақиқ муайян кардани ҳудуди 

диалектизмҳои лексикӣ ва тобиши услубии онҳо фақат дар сурати 

ҷамъоварӣ ва тадвини луғатҳои ҳамаи шеваҳои забони тоҷикӣ имконпазир 

мегардад, ки ин аз вазифаҳои дурнамои лаҳҷашиносон ба шумор меравад.

Аз таҳқиқи дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

бармеояд, ки бо вуҷуди дастовардҳои зиёд дар омӯзиши хусусиятҳои 

савтию сарфӣ ва наҳвии гӯйиши мазкур, инчунин тадвини луғатномаҳои 

фарогири вожагони хос, масъалаҳои мубрами таҳқиқталаб дар ин самт зиёд 

ба назар мерасанд. Ба таври мисол, омӯзиши лаҳҷаҳои роғӣ ба таври бояду 

шояд сурат нагирифта, дар баъзе асару мақолаҳо маводи мансуби ин гурӯҳ 

ба таври умумӣ баррасӣ шудааст. Дар самти таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои 

ҷанубии забони тоҷикӣ бо дигар шеваҳои забони тоҷикӣ, инчунин 

гӯйишҳои форсиву дарӣ иқдомҳои бузурги илмиро метавон роҳандозӣ 

намуд. Аз омӯзиши адабиёти мавҷудаи илмӣ бармеояд, ки олимони тоҷик 

то андозае ба омӯзиши забони дарӣ ва гӯйишҳои он таваҷҷуҳ намудаанд 

[119; 125; 12, с.18]. Мусаллам аст, ки маҳз дар заминаи таҳқиқи муқоисавии 

забонҳои форсиву дариву тоҷикӣ ва гӯйишҳои ин забонҳо раванди 

таърихии забони форсиву дарӣ ва тоҷикӣ, инчунин арзи ҳастӣ намудани 

навгониҳои забонӣ дар онҳо бозгӯйӣ шуда, ҳудуди интишори вожагони 

алоҳида ва тағйироти шакливу маъноии онҳо дар забони зиндаи халқ 

муайян карда мешавад.
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БОБИ 2

ТАСНИФОТИ МАВЗУИИ ВОЖАГОНИ ГӮЙИШИ ФАРХОРИ 

АФҒОНИСТОН ВА ГӮЙИШҲОИ ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ КӮЛОБ

Барои баррасии мукаммали луғати гӯйишҳо зарурати таснифоти 

мавзуии (тематикии) он пеш меояд. Дар муқоиса ба лаҳҷашиносии тоҷикӣ 

дар доираи мавзуӣ таҳқиқи луғати гӯйишҳои дарӣ ниёз ба омӯзиши 

мукаммал дорад. Таснифоти мавзуии луғати гӯйиши Фархори Афғонистон 

бори аввал ба таври илмӣ тасниф гардида, дар ин замина умумият ва 

фарқҳои ин қабати луғавӣ бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоббозгӯйӣ 

мешавад. Дар забоншиносии тоҷик ба таснифоти мавзуии луғати лаҳҷаҳо 

диққати махсус додаанд. Ин масъала дар таҳқиқоти Т. Мақсудов аввалин 

маротиба ба таври барҷаста баррасӣ шуда [17], муҳаққиқ дар як боби 

рисолааш хусусиятҳои лексикии лаҳҷаҳои ноҳияи Исфараро арзёбӣ 

намуда, ба таснифоти мавзуии он низ дахл намудааст. Баъди солҳои 80-уми 

асри XX ба таснифтои мавзуии луғати лаҳҷаҳо олимони тоҷик Г. В. 

Набиева, Ш. Исмоилов, Ҳ. Бурҳонова бевосита рӯ овардаанд [96; 12; 55].

Дар даҳсолаи охир ба таҳқиқи хусусиятҳои луғавии гӯйишҳои 

ҷанубӣ забоншиносон С. Раҳматуллозода, С. Юсупова, С. Қурбонов ва 

дигарон асарҳои илмии худро бахшидаанд [108; 51; 82].

Бояд зикр намоем, ки таснифоти тематикии гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб дар асару мақолаҳои забоншиносон Н. Гадоев, З. Замонов 

ва З. З. Саидов сурат гирифта, муҳаққиқон баъзе гурӯҳҳои луғавиро ба 

таври васеъ низ тадқиқ намудаанд [136; 69; 4].

Дар силсиламақолаҳо ва рисолаи номзадии худ забоншинос Ҷ. 

Саидов хусусиятҳои истилоҳоти хешутаборӣ, истилоҳоти соҳаи чорводорӣ, 

истилоҳоти сохтмонӣ, вожаҳои марбут ба сару либос, асбобҳои рӯзгор, 
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вожагони сифатию феълӣ, дар лексикаи лаҳҷаи Муминобод баррасӣ 

намудааст, ки он барои таҳқиқи гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб заминаи мусоиди илмӣ фароҳам хоҳад овард 

[110; 111; 136]. Соли 2009 лаҳҷашинос З. И. Замонов пажуҳишро дар атрофи 

гӯйиши Даштиҷум (гӯйиши шимолии Кӯлоб) анҷом дода, диссертатсияи 

номзадиро дар мавзуи “Лексикаи лаҳҷаи Даштиҷум” бо муваффақият 

дифоъ намуд. Дар боби 2-юми рисола - “Лексикаи соҳавӣ ва мавзуии 

лаҳҷаи Даштиҷум” луғоти мавриди таҳқиқро ба 24 гурӯҳи мавзуӣ ҷудо 

карда, муфассал шарҳу тавзеҳ додааст, ки дар пажуҳишҳои дигар доир ба 

гӯйишҳои Кӯлоб чунин гурӯҳҳои мавзуии вожагон камтар таваҷҷуҳ 

шудааст. Чунончи: вожаҳои ифодагари урфу одат; номи асбобу анҷоми 

саёдӣ, вожаҳои соҳаи намадрезӣ, номи бемориҳо ва ғайра [133].

Лаҳҷашинос Н. Гадоев зимни таснифи вожаҳои гӯйиши Тагнов 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб) 34 гурӯҳи мавзуии вожаҳоро муайян 

кардааст. Аз ҷумла вожаҳои ифодагари ҳодисаҳои табиат, номи 

арғамчинҳо, номи асбобу анҷоми кӯдак ва гаҳвора, номи осиёб ва 

қисматҳои он ва ғ. [4].

Ба бисёр масъалаҳои баҳсталаби таснифоти мавзуии таркиби 

луғавии гӯйишҳо рисолаи С. Раҳматуллозода рӯшаниандоз мебошад, ки 

дар он қабатҳои лексикии лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқии забони 

тоҷикӣ мукаммал баррасӣ шудаанд [31, с.5].

Албатта, ҳангоми таснифоти мавзуии таркиби луғати гӯйиши 

Фархори Афғонистон ба асару мақолаҳои олимони тоҷик бевосита такя 

намуда, дар боби рисола ба хусусиятҳои барҷастаи ин қабати луғавӣ 

диққати хешро равона месозем.

Луғати гӯйиши Фархори Афғонистонро ба таври шартӣ ба чунин 

гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст: вожагони марбут ба навъҳои хӯрданиҳо;
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вожагони марбут ба исми ҳайвонот; вожагони марбут ба ашёи рӯзгор; 

вожагони марбути соҳаи хешутаборӣ; вожагони марбути сару либос; 

вожагони марбути узви бадан; вожагони марбуи ба анҷоми амал; вожагони 

ифодагари хислатҳои инсонӣ; вожагони марбут ба исмҳои макон ва ғайра.

2.1. Вожаҳои марбут ба исмҳои макон, хонасозӣ ва ашёи дохили хона

Дар гӯйиши Фархор лексикаи ифодагари исмҳои макон ва хонаву 

ашёи дохили он сермаҳсул ба назар мерасанд, ки таҳқиқи муқоисавии онҳо 

бо таркиби луғати гӯйишҳои ҷанубиву шимолии Кӯлоб муҳим мебошад. 

Ин қабати мавзуиро вобаста ба вазифа ва ифодаи маъноӣ дар ду гурӯҳ 

тасниф намудан ба мақсад мувофиқ мебошад:

а) вожагони марбут ба исмҳои макон;

б) вожагони марбут ба хонасозӣ ва ашёи дохили хона.

Аз омӯзиши сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки Фархори 

Афғонистон макони таърихист ва бо ин далел дар ташаккули исмҳои 

макони ин мавзеъ зарурати мадди назар гирифтани хусусиятҳои таърихии 

забон пеш меояд.

а) Вожагони марбут ба исмҳои макон. Дар “Назҳат-ул-қулуб” 

омадааст, ки Фархор мамлакате аст, пас аз иқлими шашум, вилоятҳои зиёд 

дорад ва бошандагони он ба зебоӣ машҳуранд [177, с.130]. Ба андешаи 

муҳаққиқон вожаи Фархор аз решаи санскрит (улЬага-уПааг) ба маънои 

маъбади бутпарастон, бутхона гирифта шудааст [6, с.257].

Бо вуҷуди он ки Хоразмӣ вожаи виҳор // виҳороро вобаста ба 

макони корбаст маъбади бутҳои ҳиндувон ва бутҳои чиниҳову суғдиён 

медонад [177, с.130]. Аммо дар асос ҳар ду якеанд, яъне Фархор бо виҳор 

решаи муштарак доранд, чунон ки дар “Ҳудуд-ул-олам” маъбади 

бутпарастон Тебет ба номи Фархор ёд шудааст: Гарсонг аз Тебет ва андар 

вай бутхонаҳои бузург аст ва онро Фархори бузург хонанд [177, с.130].
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Дар гӯйишҳои мардуми Фархор вожагони аслан форсии дарӣ 

корбаст шуда, бархе аз ин луғот танҳо хоси гуфтори мардуми ин маҳал 

мебошанд ва гурӯҳи дигари ин вожаҳо дар доираи васеъ истифода шуда, бо 

таркиби луғати лаҳҷаҳои тоҷикӣ, бахусус гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии 

Кӯлоб умумият доранд. Аз таҳқиқи муқоисавии вожаҳои баёнкунандаи 

исмҳои макон дар гӯйиши Фархори Афғонистон ва дар лаҳҷаи ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб бармеояд, ки аксарияти вожаҳои маконӣ бо ҳам корбурди 

яксон доранд ва ин умумият баёнгари фарҳанг ва таърихи ягонаи ин 

миллат аст. Ин гуфтаи боло моро муътақид месозад, ки фарҳанги асили 

эронӣ имрӯз ҳам байни ақвоми сокини ду тарафи дарёи Ому ҳифз шудааст. 

Бо гузашти вақт ва ҳудуди интишори забонҳои тоҷикиву дарӣ тафовути 

шакливу маъноӣ дар ин қабати мавзуӣ дида мешавад, омӯзиши онҳо 

дархӯри аҳаммияти илмӣ мебошад.

Забон падидаи иҷтимоӣ буда, пайдоишу шаклгирии калимаҳо ба 

таъриху фарҳанг ва тарзи зисти мардум вобастагӣ дорад. Бо гузашти вақт 

дар шакл ва маънои як қатор вожаҳои ифодагари исми макон дар гӯйиши 

Фархори Афғонистон тағйирот ба амал омадааст.

Исмҳои ифодагари макони гӯйиши Фархорро дар асоси муносибат 

бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба ин гурӯҳҳо тасниф менамоем:

а) вожаҳои ба гӯйиши Фархор хос;

б) вожаҳои барои гӯйишҳои таҳқиқшаванда умумиистеъмолӣ.

Вожаҳои ифодагари исми макон, ки хоси гӯйиши Фархори 

Афғонистон мебошанд, зиёд ба назар расида, баррасии хусусиятҳои 

луғавию дараҷаи корбасти онҳо муҳим арзёбӣ мегардад.

Вожаи чагурдӣ (чоҳгурдак) ба маънои манқали заминӣ омада, дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба ҳамин монанд вожаи чагдон // 

чагдун // чакдоиро - танӯр истифода мекунанд.
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Вожаи чақул дар гӯйиши Фархор ба маънои замини домани кӯҳ 

меояд, ки маъмул аз сангу рег бошад. Ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоби Тоҷикистон корбурд надошта, муродифоти лаҳҷавии он 

калимаҳои калп, калф, калфакӣ мебошанд. Дар гӯйиши Фархор ба таври 

умум домани кӯҳро чақал намегӯянд, балки ба ҳамон домани кӯҳ, ки пур аз 

сангу рег бошад, чақал мегӯянд: Дар ин замини чақал гашта пом ғилов кад 

(Дар ин замини регзор гаштам, пойҳоям обила кард).

Вожаи ифодагари макони марбути гӯйиши Фархор даманук - мӯрии 

танур дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ бо вожаҳои аловмонак, 

бодкаш, дуда, карнай, мурӣ, мурин ифода мешавад. Ба андешаи профессор 

Ғ. Ҷӯраев “Вобаста ба терминологияи боми хонаҳои истиқоматӣ қайд 

кардани муносибати калимаҳои рӯзан, харӯзан ва харкиштан // харпушта 

айни муддао мебошад. Аз онҳо аввалӣ, яъне рӯзанӣ ҳамчун унсури 

мувофиқи маводи умумихалқӣ барои ҳамаи лаҳҷаҳои ҷанубӣ хос бошад, 

мувофиқи маводи ҷамъовардаи мо ва маълумоти муаллифони китоби 

«Таджики Каратегина и Дарваза» [38, с.29-53] харӯзан // харкиштан // 

харпуштак, хоси гурӯҳи шеваи Қаротегин аст. Калимаҳои мазкур исми 

сарпӯшҳои махсусанд, ки барои ба даруни хона нарехтани барфу борон аз 

болои равзан ва дӯконҳо мегузоранд. Ин предметҳо шаклан бо собатчаҳои 

махсус шабоҳат дошта, аз чӯбҳои хурду борик бештар ба тарзи конусшакл 

сохта мешаванд” [44, с.120].

Дар ифодаи анбор дар гӯйиши Фархор вожаи паскутаҳ истифода 

гашта, дар гӯйиши ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб ганҷурхона // 

ганҷулхона ба ҷойи он истифода мешаванд. Як хусусияти барҷастаи забони 

зиндаи халқ маҳфуз нигоҳ доштани хусусиятҳои таърихии забон мебошад. 

Ҳоло дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб калимаи 

классикии ганҷур ба чашм мерасад. Забоншиносон ин хусусияти барҷастаи 
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лаҳҷаҳоро ба таври алоҳида зикр намуда, зарурати омӯзиши ин қабил 

калимаҳои адабии китобӣ ва корбасти онҳо дар гӯйишҳои алоҳидаро 

махсусан таъкид намудаанд [49, с.95]. Ин калимаи асили тоҷикӣ ба шакли 

ганҷур дар адабиёти классикӣ бештар ҳамчун исми шахс дар ифодаи 

маънои «хазинадор, хазиначӣ» меояд [40, с.253].

Вожаи бомбутӣ ба маънои боми хурде, ки ба сари роҳзинаи бом 

месозанд, корбаст мешавад ва он дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

муродифи бевосита надошта, калимаи кемък дар Вахиё ва къмък дар 

гуфтори тоҷикони Бадахшон ба маънои бом меояд. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ 

ва шимолии Кӯлоб калимаи бунг дар ифодаи боми лойин корбаст мешавад.

Вобаста ба маҳалли истифода вожаҳо сермаъно мегарданд. Вожаи 

қут ба маънои чуқурии кӯчаки доирашакл дар замин ба андозаи нисфи як 

себ барои бозии кӯдакон, ки ин бозӣ ба номи қуттакон ёд мешавад. Тибқи 

маълумоти муҳаққиқ Бохтариёнӣ ин вожа дар шакли гуд дар “Тазкират-ул- 

шуаро”-и Самарқандӣ омадааст: Кӯдак чанд чормағз андохт аз ҷумла ҳафт 

донаи он ( ба гуд) афтид.

Ҳамчунин дар назм низ корбаст шудааст:

Ғалтон-ғалтон ҳамеравад то лаби гуд [144, с.102].

Вожаи канороб ба маънои ташноб исми таркибии хоси лаҳҷа аст. 

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб он бо калимаҳаи коон, бадраф 

(Ховалинг) ифода гашта, дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб бо 

калимаи мабраз ифода мешавад.

Дар ифодаи макон калимаи иқтибосии баранда ба маъноии 

баландии замин, ё суфа, баъзан бидуни доштани сақф гӯянд ва он бо 

девори хона васл аст. Дар инглисӣ онро (^егапда) гӯянд, ки суфаи 

сақфдорро маъно медиҳад. Ин истилоҳ аз ҳиндӣ дар қарни Х^Ш-и мелодӣ 

вориди забони инглисӣ шудааст, ин вожа дар забони ҳиндӣ ва урду ба
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шакли баромада талаффуз мегардад, ки сохтмони бидуни дарвоза беруни 

манзилро гӯянд [144, с.14]. Ин вожаро ба ҳамин маъно дар фарҳангҳои 

форсӣ пайдо карда натавонистем, шояд ин вожа дар гузаштаи дур дар 

забони дарӣ вуҷуд дошта бошад, ки то ҳанӯз дар гӯйиши Фархор ҳифз 

шудааст: Биё да найи тайи баранда бишинему қисса кунем (Биё дар зери ин 

баранда бинишинему қисса кунем).

Вожаи вахмин ба маънои замини васиятшуда аз тарафи шахсе, ки 

вафот карда бошад, барои сохтани бино, роҳ ва ғайра. Дар лаҳҷаи ҷанубӣ 

ва шимолии минтақаи Кӯлоб замини падарӣ ва ё меросӣ мегӯянд, ки 

мафҳуми вожаи замини вахминро ифода намекунад. Вожаи реғазамин - 

замине, ки хоки он регу санг дошта бошад. Дар қарияи Урдешон Фархор 

регазаминро санглох гӯянд.

Дар маҳалҳои алоҳидаи ҷануби забони тоҷикӣ барои ифодаи бом 

вожаҳои бънг // бунг // бонг истифода шуда, дар атрофи шаҳри Кӯлоб 

вожаи чъптора // чувтора истифода мешавад [24, 99]. Дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон вожаи чубтора ба маънои суфаест, ки дар васати ҳавлӣ сохта 

шуда ва болояш ба василаи дастак пӯшонида шуда бошад, ки аз ин макон 

дар гармои тобистон барои нишастан истифода мекунанд: Чубтора-мон-а 

ҷур кадум ба хотири тобистон шинӣ (Суфаро омода кардам ҷиҳати 

нишастан дар ҳавои гарми тобистон).

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб вожаи шола маънои 

макони нигоҳдории бузу гӯсфанд дар фасли гармои тобистон буда, болояш 

кушода аст. Дар Фархори Афғонистон шола ҷойи нигаҳдошти ҳайвонот 

аст, ки болои онро мепӯшонанд, ки як тарафаш девор ва се тарафи дигари 

он боз аст.

Дар гӯйиши Фархори Афғонистон калимаи чапар дар шакли чапарӣ 

ба маънои хонаи хурде, ки аз най месозанд, корбаст мешавад. Ба андешаи 

муҳаққиқон асли ин вожа аз забони ҳиндӣ аст, дар форсӣ низ онро хонаи 
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найин гӯянд [144, с.48] ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб калимаи 

чапар // чапарък ба маънои девор ё даре, ки аз шоху навдаи дарахтон ва 

анвои он гирди боғу ҳавлӣ сохта мешавад// (Тагнов) [4, с.194]; кърт - ҷойе, 

ки дар як қитъаи замини хурд, ки нӯшпиёз (нешпиёз), гашниз ва ё дигар 

кабудиҳоро мекоранд. Дар аксари лаҳҷаҳои Кӯлоб ба ҷойи кърт калимаи 

пал ва ҷӯякро истифода мебаранд. Дар гӯйиши Фархор пал ба порчазамине, 

ки ҳаҷми он аз кърт бузургтар бошад, гуфта мешавад: пали шолӣ, пали 

гандум ва ғайра; пештоқ - “долон, даҳлез, пешайвон”. Ин вожа қадимӣ 

буда, дар “Бурҳони Қотеъ”, ба маънии тоқ, равоқ, болои меҳроб, шакли 

дарвоза; чапгандӣ - “муродифи пештоқ”. Дар гӯйиши Фархор аз чавгандӣ 

сирф ба хотири мондани сӯзишворӣ, ки чор поя дораду болояш пӯшида 

буда, як тарафаш девор аст. Дар гӯйиши ҷанубиву шимолии Кӯлоб 

муродифи пештоқ будааст [4, с.48].

Дар хусуси вожаи чухт метавон гуфт, ки он дар гӯйиши Фархор ҳам 

ба маънои рост ва ҳам ба маънои сақфи хона меояд: Чухти хонамон-ро 

мусатта кадем, ки хушрӯй шава (Сақфи хонаамонро мусатта кардем, то 

зебо шавад). Барои ифодаи сақфи хона дар аксарияти маҳалҳои ҷанубӣ 

истифодаи калимаи кос зикр шуда, дар лаҳҷаҳои Бадахшон бо вожаи чухт 

// чихт ифода ёфтани онро забошинос А. З. Розенфелд қайд менамояд [35, 

с.9-90]. Дар қишлоқи Ғеши Муминобод ин маъно бо вожаи сархона низ 

ифода мешавад; мағоқ - “гӯрхона”. Дар лаҳҷаҳои Фархор ба маънии хонаи 

вайрона истеъмол мешавад, ки имкони зиндагӣ дар он набошад. Дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба маънии хонаи пастаки назарногир 

ба кор меравад; ғор - “сӯрох дар кӯҳ”. Дар гӯйиши Фархор калимаи ғорро 

ба ҳар он ҷое, ки чуқур бошад корбаст мешавад.

Бояд зикр намуд, ки исмҳои макони қушхона - “меҳмонхона”;

қишлоқ - “русто, деҳа”; қутан - “ҷойи хобидани чорво”; ҳезумхона;
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пиллапоя - “роҳзина”; охур - “чуқурии косамонанд барои хӯроки

ҳайвонот”; алавхона - “ошпазхона”; теға - “нуқтаи баланди кӯҳ”; чакдон - 

“танӯр”; шола - “ҷойи нигаҳдошти ҳайвонот” ва ғ. барои лаҳҷаҳои 

тадқиқшаванда хусусияти умумиистеъмолӣ доранд.

Ба тағйироти савтӣ дучор шудани исмҳои ифодагари маконро 

мушоҳида менамоем. Исми макони ота // ойта (Тагнов) (иҳота) - боғча, дар 

забони адабӣ макони чор тарафаш деворшударо гӯянд. Дар гӯйиши 

Фархор маҳдудияти маъноӣ пайдо карда, дар ифодаи боғи хурд итлоқ 

мегардад, вале дар гӯйишҳои кӯлобӣ ин вожа маънои замини 

наздиҳавлигиро дорад. Вожаи эйчук - хонаи мурғ. Дар лаҳҷаи гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба шакли ҳелча // элча мурғхонаро (катак ва ё 

элчаи мурғ) мегӯянд.

б) Вожагони марбут ба хонасозӣ ва ашёи дохили хона

Дар забоншиносии тоҷик диққати муҳаққиқони зиёдеро истилоҳоти 

мансуб ба макони зист, хонаву хонасозӣ ҳанӯз аз асрҳои гузашта ба худ 

ҷалб намуда буд [52; 38; 7 ва ғ].

Калимаи хона ва хонасозӣ бахши муҳимми зиндагии рӯзмараи 

мардуми Фархорро ташкил медиҳад. Барои ифодаи хона калимаҳои кулба, 

кулбаи вайрона, чордеволӣ, сарпаноҳ, кулухдевол низ ба маънии маҷозӣ 

истифода мешаванд.

Вожагони марбут ба хонасозӣ (девор ва лойкорӣ). Ин қабил вожаҳо 

ва истилоҳоти хонасозӣ дар гӯйиши Фархор хеле инкишоф ёфтааст. Барои 

ифодаи мафҳуми таҳдеворӣ (тахдоб // пойдевор) дар Фархор вожаҳои 

таҳдав // тадав // таҳдоб корбаст шуда, қисмати ибтидоии хонаро гӯянд, ки 

ҷиҳати сангкорӣ заминро мекананд дар дохили он сангро ҳамроҳи семент 

мечинанд, то ибтидои девори хона мустаҳкам шавад. Баробари ин вожа 
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дар забони тоҷикӣ пойдевол // подевол, таҳдеволӣ (Кӯлоб), бълуна 

(Порвор), сарнахач (Ҳиҷборак) ва ғ. мавриди истеъмол қарор дорад. 

Масолеҳи хонасозӣ ва амалҳои марбути он бо шакл ва тобишҳои маъноӣ 

дар гӯйиши Фархор дорои баъзе хусусиятҳост: поштък - чӯби арча, ки дар 

болои дастаки хона андохта мешавад; панҷакаш - гилмолаи ибитидоие, ки 

дар рӯйи девори хонаҳо мекунанд; тахтапушт - васа (тахтаҳои зич 

часпидашудаи бом). Дар фарҳангҳои форсӣ ба маънои асо ва ҷӯбдаста 

омадааст, ки маъхуз аз форсии бостон уа^а мебошад. Рафак - девори 

пасте, ки аз девори хона дар назди девори асосӣ барои мондани чизҳои 

зарурӣ сохта шудааст, дар ҳар ду гӯйиши Фархор ва ҷанубиву шимолии 

Кӯлоб ба ҳамин маънӣ истеъмол мешавад; навшор // новаи бом - дар 

лаҳҷаи ҷанубӣ онро тарнов гӯянд. Дар гӯйиши Фархор ва дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб калимаи сарпечала - сари девор, ки ба шакли 
моил бино сохтан, истифода шудааст. Ба андешаи Р. Л. Неменова вожаи 

лумбаз нисбат ба сафил ва сарпъчала аз ҷиҳати тарзи сохта шуданаш андак 

тафовут дорад, ҳарчанд ки аз рӯйи вазифа ба онҳо муштарак аст [24, с.99, 

162, 169].

Дар гӯйиши Фархор вожаҳои кулухдевол // қулухдевол, деволи 

пахсаӣ, чимдевол, пахсадевол хосияти умумихалқӣ дошта, ин шаклҳо дар 

тамоми гӯйишҳои дарӣ мавриди истеъмол қарор мегиранд, ки ин 

умимиятро дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб низ мушоҳида 

менамоем. Дар бахши сохтани девори хона мафҳуми деволгар истифода 

мешавад ва дар гӯйиши Фархор ба ҷойи лойкорӣ аз вожаи гилкорӣ 

истифода мекунанд. Вожаи лойкорӣ низ дар лаҳҷаи ҷанубию шимолии 

Кӯлоб истифода мешавад. Ибораи изофии сингли девол хоси гӯйиши 

Фархор буда, масолеҳеро барои ҳамвор шудани девор аз регу хок, лойи 

нарм омода мекунанд ва ба девор мезананд, ки ба номи сингъли девол ёд 
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мешавад; сийягъл - лойе, ки пеш аз рег задани девор ва танӯр мезананд ва 

дар ҳар ду гӯйиш истифода мешавад.

Воҳидҳои луғавии марбут ба чӯбкории хона: рав, сътум (сутун), 

дастак, чӯб, хас, тахта, бурё, дарвоза ва ғ. мебошад, ки истилоҳоти махсус 

низ чун ғунча, пуш, кулкин дар ин бахш ба назар мерасанд. Мафҳуми 

кулкини хона - ба маънои тирезае, ки дар девори хона ҷой ба ҷой шуда 

бошад ва аз он ба дохили хона рӯшноӣ дарояд. Кулкин аз чӯб сохта 

мешавад, баъзан дар гӯйиши Фархор кулкинро даана (даҳана) мегӯянд 

(Сингон).

Истилоҳоти хонасозӣ доираи васеъ дорад: ходачӯб - вожаи ходачӯб 

мураккаб аст он аз ҷузъи хода - “чӯби дароз” ва чӯб, ки ҳар ду ҷузъи ин 

вожа дар гӯйишҳои забони тоҷикӣ умумистеъмоланд; пуш - буттаи хушке, 

ки баъзеҳо баъд аз дастакдавонии боми хона пушро дар рӯйи дастакҳо 

мегузоранд ва ин вожа дар гӯйиши ҷанубӣ ва шарқии Кӯлоб мустаъмал 

аст; дъстакпуш - замоне, ки хишткории деволи хона тамом мешавад, 

навбати пӯшонидани боми хона ба василаи дастак мерасад; хаспуш - 

“боми хасин”. Дар гӯйиши Фархор, баъди андохтани дастаки хона, баъзан 

бар ивази тахта болои дастак хас меандозанд, ки онро хаспӯш мегӯянд. 

Ҳамчунин ин калима ба маънии маҷозӣ пуши нодуруст ва мустаҳкам 

набудани боми хона ҳам истеъмол мегардад; тахтапуш - “боми тахтапӯш” 

ва ғ. Амалҳои хаспуш кардан ва тахтапуш кардани боми хона аз луғати 

умумиистеъмол дар гӯйишҳои ҷанубӣ маҳсуб меёбанд; овдав - болопӯши 

хона, ки моил сохта мешавад, то ки об дар бом ҷамъ нашавад ва дар ҳар ду 

гӯйиши таҳқиқшаванда, ба ҳамин маъно мавқеи истеъмол дорад.

Ташаккули вожагон бо калимаи дар дар гӯйиши Фархор сермаҳсул 

ба назар мерасад: дъстаи дар, дъстгираки дар, қулфаки дар, таҳдарӣ, 

болодарӣ, дари дарун, дари берун, дари ҳавлӣ, дари хона, дами дар, паси 
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дар, дарвоза, дари чувӣ, эрганак (дари хурд), дари дупалаӣ, лавдарӣ, 

занҷири дар, турбики дар (чӯбе, ки дар поёни дар ба кор рафта бошад). 

Баъзеҳо турбики дарро лухуки дар ҳам мегӯянд, дари якпалаӣ, дари 

дупалаӣ, дари чорпалоқ ба маънои дарвозае, ки пурра боз бошад. Тамба - 

пояи дар аз дарун ва берун, ҷиҳати маҳкам кардани дар. Дар гӯйиши 

Тагнов ин калима сирф ба маънии пояи дар аз даруни хона мавриди 

истеъмол қарор дорад [4, с.49].

Истилоҳоти хосаи марбут ба хонаву хонасозӣ ва масолеҳи он дар 

Фархори Афғонистон серистеъмол мебошад: ропилла // патапоя // роҳзина - 

шакли адабии ин вожа пилапоя аст; гулмола - як чизи оҳанини ҳамвор, ки 

дастаи чӯбӣ дорад ва аз он ҷиҳати ҳамвор сохтани сари бом истифода 

мешавад; мусата - порчае, ки ба василаи он сақфи хона (болои хона)-ро 

мепӯшонанд, то ҳам зебо маълум шавад ва ҳам аз афтидани хазандагон 

ҳифз намояд; руҷоӣ - порчаи сафед ва калоне, ки дар бистари хоб кашида 

мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дар шакли рӯйкаш, 

болокаш бар ивази простини иқтибосии русӣ корбаст мешавад; сартушакӣ 

- қолинчаҳои хурде, ки дар рӯйи кӯрпача меандозанд; лавдарӣ // лабдарӣ - 

қолинчае, ки дар пеши рӯйи дари хона андохта мешавад; буғҷома - 

“бистарапеч” дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб бо калимаҳои 

борпечак, буғбанд, буғчапечун ва ғ. ифода мешавад; пандакӣ // пандак - 

порчае, ки дар дохили он либосҳоро мегузоранд; кампал - навъи кӯрпа; 

хум - зарфи бисёр калон барои гирифтани обу ширу мост. Ин зарф дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобсирф барои гирифтани шир ва ҷурғот 

истифода мешавад; тавар (табар), калимаҳои табар, фона, зоғнул (асбоби 

оҳанини нӯгтез, ки ба василаи он заминро мекананд), дар гӯйиши Фархор 

ва ҷанубу шимоли Кӯлоб корбурди яксон доранд; чойҷушак - зарфи хурди 

немисӣ, ки барои ҷӯшонидани об ҷиҳати дам кардани чой дар ҳар ду гӯйиш 
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истифода мешавад; ташт - дар ҷанубию шимолии Кӯлоб тағора мегӯянд ва 

дар гӯйиши Фархор баъзан вожаи тағораро истифода мекунанд ва ғ.

Баррасии исмҳои макон ва вожаҳои марбут ба хонаву хонасозӣ ва 

масолеҳи он дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки дар 

баробари калимаҳои умумиистеъмолӣ калимаҳои хос низ дар ифодаи ин 

маъноҳо корбаст шудаанд. Бо вуҷуди ин умумияти гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб бо гӯйиши Фархори Афғонистон бармало мушоҳида 

мешавад. Бо гузашти вақт дар ифодаи маъно ва сохтори овозии ин қабати 

луғавӣ тағйирот ба амал омада, вобаста ба ҳудуди интишор бозгӯйии онҳо 

аз вазифаҳои муҳим ба шумор меравад.

2.2. Вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ

Калима ва истилоҳи хешутаборӣ як ҷузъи муҳимми вожагони 

гӯйиши Фархорро ташкил медиҳад. Аз қадим воҳидҳои луғавии марбут ба 

хешовандӣ ба унвони вожаҳои зарурии ҳаёти мардуми эронитабор ва бархе 

аз онҳо вожаҳои муштарак байни хонадони забонҳои ҳиндуаврупоӣ дар 

тӯли таърих ҳамвора ташаккул меёбанд. Дар асоси гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии минтақаи Кӯлоб ин қабати мавзуӣ хуб омӯхта шудааст [68; 4; 

110]. Ин масъала дар таҳқиқоти забоншинос С. Раҳматуллозода саҳеҳ ба 

назар мерасад [33]. Ба ин масъала дар заминаи гӯйишҳои дигар низ корҳои 

илмӣ ба анҷом расонида шудааст [91, 22; 78 ва ғ.].

Ташаккули ин бахши луғавӣ аз бунёд идомаи таърихии гуфтори 

мардум дар ҳавзаи хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ буда, оҳиста-оҳиста 

дар ҳамнишинӣ бо дигар қавму миллатҳо ва ҳодисаҳои сиёсию-иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ такмил ёфта, синонимҳои зиёдеро низ пайдо кардаанд. Калима ва 

истилоҳҳои хешутабории забони дарӣ ва аз ҷумла калима ва истилоҳоти 
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хешутабории гӯйиши Фархор то ба имрӯз мавриди таҳқиқи мушаххас 

қарор нагирифтааст.

Муаллифони китоби “Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ” Р. Неменова 

ва Ғ. Ҷӯраев истилоҳоти хешовандиро ба ду гурӯҳи калон: ҳамхун ва 

ғайриҳамхун тақсим кардаанд [24; 25; 123]. Ин гуна табақабандӣ дар

таҳқиқи номҳои хешутабории забони форсии миёна низ сурат гирифтааст 

[112].

Таснифоти ин қабати луғавӣ дар се гурӯҳ: воҳидҳои луғавии 

хешутаборӣ мансуб ба ҷинси зан; мансуб ба ҷинси мард ва воҳидҳои луғавии 

умумиҷинс мувофиқи матлаб аст.

а) Воҳидҳои луғавии хешутаборӣ мансуб ба ҷинси зан. Калимаҳои 

хешовандӣ марбут ба ҷинси зан ва шакли вожаҳои гуногуни морфологӣ 

дар гӯйиши Фархор корбурди фаровон дорад. Вожаи апа - хоҳари бузург, 

ки дар гӯйиши Фархор ба ду маънӣ истифода мешавад, ба маънии хоҳари 

бузург ва баъзан ба маънии модар, лекин дар лаҳҷаи Бадахшони 

Афғонистон фақат ба маънии хоҳари бузург истифода мешавад. Вожаи ҷия 

- модар. Ин вожа дар ноҳияи Вурсач, ки дар наздикии ноҳияи Фархор 

мавқеият дорад ва аз лиҳози лаҳҷа ҳам муштаракоти зиёд доранд, умуман 

модарро ҷия хитоб мекунанд. Дар гӯйишҳои Кӯлоб ба модар оча ва ма 

(Тагнов) гуфта муроҷиат мекунанд. Вожаи мома - ба маънии бибӣ дар 

гӯйиши Фархор ба шакли мураккаби момазол ба маънои зани бисёр 

найрангбоз ва золим истифода мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб калимаи момаро ба ҳамин маънӣ истифода мебаранд; аврат - “зан”. 

Ин вожа дар гӯйиши Фархор ҳам ба маънии зан ва ҳам ба маънии узвҳои 

бадани зан, ки пӯшондани он болои зан фарз аст истеъмол мешавад. Дар 

гӯйишҳои Кӯлоб аврат ба маънии зан // заиф кор фармуда мешавад 

(Порвор). Вожаи заиф дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шакли 
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киноя мавриди истеъмол қарор мегирад, ки мурод аз он зан мебошад. 

Ҳамчунон вожаҳои мушти пар, сиёсар, оҷиза ва паршикаста маҷозан ба 

маънии зан низ мавриди истеъмол қарор мегирад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб нисбат ба зан қънғол, ахта // ауъхта, авратина, бъна, 

кахоза, кайбону, бева, бапича мегуфтанд, зеро “дар гузашта аз рӯйи 

анъанаи шариат номи занро гирифтани шавҳар мамнуъ буд” [4, с.59]. Аз 

ҷамъи вожаҳои зикршуда вожаи сиёсар махсуси гӯйиши Фархор аст ва дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ин вожа истеъмол намегардад. 

Боқимондаи вожаҳои зикршуда, дар ҳар ду гӯйиши таҳқиқшаванда 

истеъмол мешаванд. Вожаи духтар - чун мавсуф бар сифати духтар дар 

чандин ибораҳо омадааст: духтари арӯсишуда, духтари хонадор, духтари 

хона, духтари бешу, духтари ката, духтари калон, духтари майда, духтари 

қадрас, духтари хидматгор ва ғ.

Ҳамаи ин ибораҳо ба таври муштарак дар гӯйиши Фархор ва 

лаҳҷаҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб истеъмол мегардад, аммо духтари 

қинғола дар гӯйиши Фархори Афғонистон ба маънии духтари номзод 

мавриди истеъмол қарор мегирад, дар лаҳҷаҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

духтари қънғола // қинғола ба маънии духтари қадрас (Ховалинг), 

арӯсшаванда (Тагнов) қънғол мавриди истеъмол дорад. Барои ифодаи 

мафҳумҳои хешутаборӣ қолабҳои устувори забонӣ низ корбаст мешаванд: 

духтари савобӣ - духтаре, ки аз овони тифлӣ ба шакли фарзандӣ гирифта, 

калон карда шавад; хоҳари қиёматӣ - касе, ки нисбати хунӣ надошта 

бошад - хоҳархонда // дугона; модари авлодо - очаи кӯдакон; духтари 

нимча - духтаре, ки тоза ҷавон шуда бошад ва ғ.

Калимаҳои иқтибосӣ низ дар ин гурӯҳ мустаъмаланд: келин - 

ҳамсари писар; қайсингл - хоҳари хонум. Дар гӯйиши Фархор ва ҳам 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб хоҳари занро қайсангул мегӯянд; яна 
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(Шугнов) - хоҳари шавҳар, дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ин 

вожаҳо истифода мешавад, баъзан дар гӯйишҳои ҷанубии Кӯлоб хоҳари 

шавҳарро яна истифода мешавад. Дар гӯйиши Фархор ин калимаро эна 

мегӯянд. Хушдоман - модари шавҳар ва ё зан. Дар ҳар ду гӯйиши 

мутаззакира корбаст мешавад.

Б) Вожагони хешутаборӣ марбут ба ҷинси мардона. Дар шакли 

ихтисор омадани мафҳумҳои хешутаборӣ барои гӯйишҳои таҳқиқшаванда 

хос аст: Да - “падар” (Порвор, Ёл, Сариғор): Дам ай шаҳр омад-ест-а 

(Фархор).

Барои ифодаи бародари калон калимаи ака дар ҳар ду гӯйиш 

истифода мешавад. Бо вуҷуди маънои умумӣ баъзе вожаҳо тобишҳои нави 

маъноӣ мегиранд: вожаи бача ба фарзанд ишора намуда, дар маҷмуъ ба 

маънии фарзандоне, ки хурд бошанд, гуфта мешавад: Ҷангшон наку, бача- 

стан, ҳичира намефаман. Дар ин ҷумла вожаи бача ба маънии ом ба кор 

рафтааст.

Муйсафед - пир, шахси солхӯрда. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ҳам 

ба маънии пирамард ва ҳам ба маънии одами муътабар ва саршинос 

мавриди истеъмол қарор мегирад. Дар гӯйишҳои тоҷикӣ ба ҷойи ин вожа 

калимаи туркии оқсақол бештар ба кор бурда мешавад. Ҳамчунон вожаи 

оқсақол дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб тобишҳои маъноии 

гуногун дорад: калонсол, хостгор, маҳмадоно ва ғ; биёдари ширхура - 

бародари ризоӣ, касе, ки дар давраи тифлият аз як модар шир хӯрда 

бошанд; хъсърбра - бародари зан. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

хъсурбурда мегӯяндэ Дар ифодаи мафҳумҳои хешутаборӣ баъзе вожаҳо 

тағйири маъно кардаанд. Калимаи момо дар “Фарҳанги решашинохти 

забони форсӣ” ба маънии модар омадааст ва решаи онро муштақ аз 

забонҳои ҳиндуаврупоӣ медонанд, вале вожаи момо ба маънии модар 
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имрӯз дар забони форсӣ-дарии Афғонистон истифода намешавад, балки 

он дар ифодаи бародари модар ба кор меравад. Вожаи таға (тағо) ба 

маънии момо омада, дар лаҳҷаи Тахор низ ба ҳамин маъно мавриди 

истеъмол қарор дорад. Дар гӯйиши Фархор ҳам бародари модарро таға 

мегӯянд; падарандар ё пияндар ба маънии падаре, ки аслӣ набошад; 

Калимаи сохтаи мардака ба ду маънӣ истеъмол мегардад: 1. ҷавон қавӣ; 2. 

нисбат ба шавҳар низ истифода мегардад: Ҳоли мардака шида, дига мора 

писанд намекна. Дар ин ҷо мардака ба маънии калон ва бузург омадааст: Ай 

мардаката, иқа гап назан, сарма гаранг кадӣ. Дар инҷо вожаи мардака 

бамаънои шавҳар омадааст. Вожаи туркии буйдоқ // буйдоғ ба маънои 

писари ҷавону наврасе, ки ҳаваси зан гирифтан дошта бошад. Ин вожа дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бештар ба маънои муҷаррад меояд. 

Дар Фархори Афғонистон вожаи додар ба маънии бародари хурд меояд, ки 

бо гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб умумият дорад; биродаргарӣ // 

биёръкгарӣ ба маънии фидокории бародарона.

Дар ифодаи маъноии вожаҳои ата - падар; бово / буво / боба - 

падаркалон ва ғ. умумиятро миёни гӯйишҳои мавриди назар мушоҳида 

менамоем. Дар баробари ин, дар гӯйиши Фархор вожагони хоса корбаст 

мешаванд: бобагаг - дар “Фарҳанги гӯйишҳои Хуросони бузург” ба маънои 

одами пир ва ришсафед [156, с.37] омада, дар гӯйиши Фархор ҳам ба 

маънии пир ва ҳам ба маънии сафокорре, ки дар идораҳои давлатӣ кор 

мекунанд: Им пага новахт мактаб рафтум, бобагаг дари мактаба эла 

накад. Дар ифодаи маънои мазкур вожагони афтода, варъш, миёнакол, дақ, 
мафлук дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ва ғ. истифода мегарданд. 

Вожаи амък // коко дар забони арабӣ ам аст, ки маънои кокоро медиҳад. 

Дар забони форсии Эрон аму ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 
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онро амак гӯянд. Ҳамчунон дар гӯйиши Фархор бачаи амъкикардан ба 

маънии рашку бахилӣ кардан мавриди истеъмол қарор мегиранд.

в) Вожагони хешутабории умумиҷинс. Аз муқоисаи гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда бармеояд, ки вожагони хешутабории умумиҷинс дар 

гӯйиши Фархор дар доираи маҳдуд воқеъ мегарданд. Дар забони тоҷикӣ ин 

гурӯҳи мавзуӣ ба таври дақиқ бозгӯйӣ шудааст [34], ки дар заминаи он бо 

баёни вожагони фарқкунандаи гӯйиши Фархор иктифо менамоем.

Дар гӯйиши Фархор калимаи чурпа ба маънои маҷозӣ дар ифодаи 

тифлҳои хурд ва бетарбия корбаст мешавад. Ин вожа маънои манфӣ 

дошта, дар вақти қаҳру ғазаб ба фарзандҳои шуху беадаби касе гуфта 

мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб низ чурпа - кӯдаки 

беодобу шухро ифода мекунад; хъсър - падари зан ва шавҳарро гӯянд; 

биёдарзода (бародарзода) - фарзанди бародар; хуварзода (хоҳарзода) - 

фарзанди хоҳар. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб хоҳарзодаро 

хорзо ва бародарзодаро биярзо мегӯянд. Таркиби отаву бобо ба маънии 

ниёгон ва гузаштагон; падардор ба маънии касе, ки одами хуб ва посдори 
номи хонаводааш бошад, баръакси ин вожаи бепадар ба маънии касе, ки 

дағал ва маккор бошад мавриди истеъмол қарор мегирад; бачагӣ ба 

маънии сабуксарӣ ва беақлӣ меоянд.

Вожаҳои кунда // пушт // реша // тухм ҳама ба як маънӣ, яъне аз зот 

ва фарзандон дар ҳар ду гӯйиши таҳқиқшаванда мавриди истеъмол қарор 

мегирад. Вожаи авлод дар гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоб ба маънии 

хешу қавми наздики падар ва ё модар мавриди истеъмол қарор дорад, аммо 

дар Фархори Афғонистон он бештар ба маънии фарзанд кор фармуда 

мешавад. Вожаи була - писар ва ё духтари хола, фарзандҳои духтар ва ё 

писари холаро ифода намуда, онро булагӣ мегӯянд. Ин вожа дар лаҳҷаҳои 

шимолу шарқии Афғонистон бахусус Тахор, Бадахшон ва Фархор 
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корбурди зиёд дорад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ин вожа ба 

қайд гирифта нашуд. Вожаи хосаи ниник - хоҳар ё бародари хурд, дар 

гӯйиши Фархор корбурди васеъ дошта, умуман мардуми Фархор хоҳар ва 

бародари хурди худро ниник мегӯянд. Ин калима дар гӯйиши ҷанубию 

шимолии Кӯлоб низ ба ҳамин маънӣ корбаст мешавад.

Баъзе вожаҳои мафҳуми хешутаборидошта сермаъноянд, масалан 

қинғол - ба маънии номзод, писар ва ё духтаре, ки бо ҳам номзад шуда 

бошанд истифода мешавад. Иноятуллои Шаҳронӣ вожаи қинғоларо ба 

маънии ширинихурӣ (фотиҳагӣ) овардааст [159, с.409]. Аммо дар гӯйиши 

Фархор ҳам қинғол ва ҳам қинғоларо ба маънии номзад аст.

Таркиби беху буна ба маънои хешованд меояд. Амири Шолчӣ ин 

вожаро ба маънии асбоб ва лавозими хона овардааст [156, с.52]. Аммо дар 

гӯйиши Фархор танҳо ба маънои хешовандон истифода мешавад. Ин 

шакл бо таркиби зоту зириёт ҳам ифода меёбад.

Дар ифодаи мафҳуми набера вожаи навоса // нувоса истифода шуда, 

ин вожаро дар ноҳияи Фархор нувоса, вале дар шаҳри Тахор навоса ва дар 

гӯйиши Тагнови Кӯлоб нъваса мегӯянд; набера - ин вожа ба маънии 

фарзанди фарзанд омада, решаи онро паҳлавӣ медонанд. Ин вожа 

ҳамчунон дар забони ҳозираи дарии Афғонистон ба ҳамин маъно ба кор 

меравад. Дар бархе аз гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб навосаро набера низ 

хитоб мекунанд. Дар лаҳҷаҳои забони дарии Афғонистон фарзанди 

набераро кавоса мегӯянд. Ин вожа дар “Фарҳанги гӯйишии Хуросони 

бузург” навосаи духтар ва ё писар омадааст [156, с.246]. Пас, пушти сеюми 

инсон ба номи кавоса дар лаҳҷаҳои забони дарии Афғонистон дуруст ба 

назар мерасад. Фарзанди кавосаро дар гӯйиши Фархор куни коса гӯянд. 

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб дар ифодаи мафҳумҳои набера, 

абера ва чабера вожаҳои навоса, ҳевара ъивера ва ғ. корбаст мешаванд.
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Бояд қайд намоем, ки дар ташаккули ин қабати мавзуӣ вожаҳои 

иқтибосӣ низ нақш доранд. Вожаҳои олишбадал - замоне, ки духтарони 

худро ба писарони якдигар доданро гӯянд, ки баъзан ин ҳолатро қарчиқудо 

ҳам мегӯянд. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб қарчиқудо мегӯянд; 

ақориб - хешу қавм, ин вожа дар шакли ибораи хеш ва ақориб мавриди 

истифода қарор мегирад ва ба маънии хешовандони наздик мебошад; қуда 

/қудо - падар ва модари домод ва ё падар ва модари арӯсро қуда ё қудо 

мегӯянд ва вожаи мураккаби қарчиқудо ё қарчиқуда ҳам ба маънои дӯстӣ 

ва хешовандии дуҷониба ба кор меравад.

Дар Фархори Афғонистон вожагони ифодагари мафҳумҳои 

хешутаборӣ бо вуҷуди умумият бо гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб, 

дорои фарқ низ буда, қисми зиёди ин қабати луғавӣ манша аз давраи 

бостон мегирад, ҳамчунин, бо таъсири омилҳои гуногун вожагони нав дар 

ин самт арзи ҳастӣ намудаанд ва таъсири калимаҳои бегоназабонро низ 

дар ташаккули онҳо нодида гирифтан хатост.

2.3. Вожаҳои марбут ба сару либос ва зебу зиннат

Либос ва ойини либосдӯзиву либоспӯшии ҳар як халқ аз фарҳанги он 

гувоҳӣ медиҳад. Ба навъи либоспӯшии мардуми тоҷик дар охирҳои садаи 

XIX забоншиносони рус таваҷҷуҳ зоҳир намуда буданд [52, с.1883]. Дар 

адабиёти хаттӣ низ мафҳумҳои ифодагари либосро шоирон ба кор 

бурдаанд [97].

Дар асоси маводи гӯйишҳои шимолии забони тоҷикӣ мавзуи 

мавриди назар ба таври мукаммал таҳқиқ шудааст [121, с157; 42].

Профессор Ғ. Ҷӯраев як зербоби таҳқиқоти мукаммали худро, ки ба 

омӯзиши системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ марбут мебошад, ба 

ин мавзуъ бахшидааст. Инчунин лаҳҷашиносон Н. Гадоев (лаҳҷаи Тагнов) 
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ва З. И. Замонов (лаҳҷаи Даштиҷум) фасле аз рисолаҳои номзадии худро ба 

баррасиии вожаҳои марбут ба либосу ороиш бахшидаанд. Ба андешаи Ғ. 

Ҷӯраев “Либоси бошандагони маҳалли Кӯлоб ва водии Ҳисор махсус 

таҳқиқ нашуда бошад ҳам, дар ин бобат бисёр ҷиҳатҳои умумиеро бо 

Қаротегину Дарвоз мушоҳида кардан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, дар ин 

қабил калима-терминҳо ҳам байни лаҳҷаҳои ҷанубӣ баробари умумият 

тафовутҳои намоён низ ҷой доранд” [44, с.165].

Дар гӯйиши Фархор низ ин қабати луғавӣ бою ғанӣ буда, таҳқиқи он 

аз назари олимони соҳа дур мондааст. Дар ин зербоб ба таври мухтасар 

оид ба либосҳои мардона, занона ва кӯдакона маълумот медиҳем, ки барои 

таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои мавриди назар дархӯри аҳаммият мебошад.

Навъҳои курта дар гӯйиши Фархор: куртаи камарчин - навъе аз 

пираҳан, ки дар қисмати камар чинҳои зиёд дорад; куртаи болотанадор - 

пираҳане, ки аз қисмати камар ҷудо шуда, ба қисмати поинии курта дӯхта 

шавад; куртаи шомӣ - куртае, ки ҳамранги куртаҳои миллии тоҷикӣ дӯхта 

мешавад, яъне аз қисмати камар ҷудо намегардад ва ба таври яклухт дӯхта 

мешавад; куртаи панҷобӣ - навъе аз либос, ки ду тарафи он чок дорад ва бо 

эзор ва рӯймоли якранг пӯшида мешавад; сарпатлунӣ - навъе аз куртае, ки 

нисбат ба дигар куртаҳо кӯтоҳтар аст; куртаи шалшалӣ - навъе аз пираҳан; 

куртидоман - навъи куртае, ки дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб 

кастюму нимдоман (юбка) мегӯянд; шалвору булуз - навъе аз либос, ки 

пероҳани кӯтоҳ, ки бо шалвор пӯшида мешавад; куртаи ӯзбекӣ; куртаи 

тирездор; патлун (шим); куртаи гълдӯзӣ, куртаи яклухт, ки дар гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб куртаи бепешак мегӯянд (прямой), куртаи 

балучӣ, навъе аз куртае, ки балуҷҳо гулдӯзӣ мекунанд ва мепӯшанд; 

соридоман - навъе аз пироҳани ҳиндӣ, ки порчаи дарози онро гирди худ 

77



мепечанд; булуздоман - пироҳани нимтанаи ҷудогона, ки ҳамроҳи доман 

пӯшида мешавад, куртаи уреб ва ғ.

Барои ифодаи либос дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии минтақаи 

Кӯлоб вожагони зиёд корбаст мешаванд: буғма // бъғма - зеркуртаи 

занонаи гиребонаш танги орододашуда; чаканӣ - як навъи куртаи занона, 

ки гиребон, остин ва атрофи доманаш гулдӯзӣ карда мешавад; чилак - як 

навъи курта; саркътфӣ - куртаи махсуси бегиребони қадимаи мардона ва ғ. 

Умуман дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб мафҳумҳои ифодагари 

курта зиёданд: арақчинак зеркурта, таҳкуртаи занона; чилак - як навъи 

курта; куйнак - куртаи мардона ва ғ.

Бисёр калимаву истилоҳоте мавҷуданд, ки танҳо ба сару либоси 

занона хосанд. Воҳидҳои луғавии вобастаи куртаи занон ҷолиби диққат 

аст. Дар ифодаи умумии курта калимаи умумихалқии кърта дар гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб зиёд ба шакли тафсилӣ истифода мегардад. 

Навъҳои он гуногун тавсиф меёбад: кърта /курта, пероҳан; къртайи 

авратина - куртаи занона; къртайи буғак зеркуртаи занонаи гиребонаш 

танги орододашуда; къртайи баҷойӣ - куртаи тозаи меҳмонипӯшӣ; къртайи 

вақат - куртаи занона, ки батамом гулдузӣ карда шудааст; къртайи 

лабгардун - як навъи куртаи кӯдаконаи гиребонаш қатшуда; къртайи 

лавдуман - куртаи занонаи доманаш гулдӯзӣ кардашуда; къртайи май - 

куртаи аз матои нафис дӯхташуда; къртайи мардона - куртаи мардона; 

къртайи нахшин - куртаи занонаи гиребону остинаш гулдӯзӣ кардашуда; 

къртайи ови равун - куртаи занонае, ки аз газвори оби равон дӯхта 

шудааст; къртайи пар-пар - куртаи занонаи гиребонаш пар-парзадашуда 

(дӯхташуда); къртайи пешчокак - куртаи пешкушоди гиребондори занона; 

къртайи саростин - куртаи занона, ки фақат нӯги остинҳояш гулдӯзӣ карда 

шудааст; къртайи сатрангӣ - як навъи куртаи занона; къртайи сечъкӣ - 
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куртаи карбосии сурхчатоб; къртайи сон - куртаи аз матои суф дӯхташуда; 

къртайи таҳтъра - куртаи тагпӯши занона, ки аз суф ва карбос дӯхта 

шудааст; къртайи узбакӣ - куртаи занона, ки ба тарзи ӯзбекӣ дӯхта 

шудааст; къртаи фарғона - куртаи гиребондори аврупоишакл; къратайи 

харкандоз - навъи куртаи кӯдакона; къртайи хитойӣ - як навъи куртаи 

доманаш дарози мардона; къртайи чакан - куртаи остину гиребону 

доманаш гулдӯзӣ кардашудаи занона; къртайи чакани нахшинӣ - куртаи 

бегиребони бо гулҳои гуногун ороишдодашудаи занона; къртайи 

чапгиребон - як навъи куртаи кӯдакона; къртайи чилагӣ - куртаи чиллагии 

кӯдаки навзод, ки аз пораи матоъҳои пахтагин, одатан аз сони сафед дӯхта 

мешавад ва барои озор наёфтани бадани кӯдак дарзҳои он аз беруни курта 

дӯхта мешавад; къртайи шом-у съҳар - як навъи куртаи атлас; къртайи 

вешилкагӣ - куртаи гиребону остинҳояш гулдӯзӣ кардашуда: Йа къртайи 

вешилкагӣ доръм; къртайи гарданакдор - куртаи гиребондори кӯдакона; 

къртайи гардӣ - куртаи занонаи аз газвори гардӣ дӯхташуда; къртайи 

гиребон - куртаи гиребондори мардона; къртайи гълӣ - як навъ куртаи 

гиребонаш гулдӯзӣ кардашуда; барҷуст - навъе аз эзори кашдор; къртайи 

зебораъно - як навъи куртаи занона; къртайи йақагардон - куртаи 

гиребондор; къртайи кътифак - куртаи гиребонаш шерозадори кӯдаконаву 

мардонаи қадима, ки бештар муллову муллобачагон мепӯшиданд; шалвор - 

“эзори почакалон”, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ҷалвар мегӯянд 

ва ғ.

Вожаи доман дар Фархор навъе аз либос аст, ки аз камар ба поин 

пӯшида мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб онро теп 

(Ғорон) гӯянд. Дар аксари гӯйишҳои Кӯлоб сару либосро лоқу пар 

мегӯянд.
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Барои ифодаи сару либоси мардона дар гӯйиши Фархор вожагони 

хос низ корбаст мешаванд: дастмоли назмӣ - навъе аз дастмоли чоргӯша ва 

калон, ки мардон онро сари китф меандозанд; перантунбон - навъе аз 

либоси мардона, ки аз порчаи якранг дӯхта мешавад; кулоҳи пикдор - 

кулоҳи соябондор; ҷелак - ҷомаи беастар ва пахтаин, дар ҳар ду гӯйиш ба 

ҳамин маънӣ истифода мешавад; чапан - ҷома, ҷомаи пахтаии дӯхташуда, 

махсуси фасли зимистон; чакмани беқасаб - ҷомаи махсус аз матои аъло 

бофташуда; қадифа - порчаи калоне, ки мардон онро дар даври худ 

мепечанд ва умуман тунук мебошад; воскат - “камзӯл”. Бояд қайд намоем, 

ки ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шаклҳои васкат 

(Муминобод, Тагнов) ва дар Бадахшон воскат - ба маънои камзӯлчаи 

беостини абраву астардор меояд. Дар ифодаи ин мафҳум дар гӯйишҳои 

дигари ҷанубию шимолии Кӯлоб канзӯл (Тагнов) вожаҳои гупчак, гуппича 

- камзӯли пахтадори беостин; калтача - камзӯли абра-астардори баостини 

пахтанок. Аммо вожаи гӯпича дар гӯйиши Фархор ба навъи либоси 

пахтадор, ки дорои остин ва почаи пахтадор аст, гуфта мешавад. Пас, аз 

навъи гупичае, ки дар Кӯлоб истифода мешавад, фарқ мекунад; кърти - 

камзӯлча, костюм; мийончин номи ҷузъи куртаи занона, ки ба маънои 

камзӯлчаи пероҳан низ истифода мешавад; Вожаи пат - чунин либос аз 

порчаи пашмӣ ва ғафсдӯхта мешавад ва ба фасли замистон мардон онро 

дар даври худ мепечанд ва ғ.

Дар гӯйишҳои кӯлобӣ чунин номҳои анвои либоси мардона корбаст 

мешаванд: тоқӣ, ҷуман ҷома, ҷелак, чакман, калтача, чолвор ва ғ. [4, с.53].

Либосҳои муштараки занон, мардон ва кӯдакон: зерпиронӣ 

(зерпироҳанӣ) - навъе аз либос, ки аз зери пираҳан ҷиҳати гирифтани арақ 

мепӯшанд; камарбанд - навъе аз пӯшидание, ки онро дар камар мебанданд;
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яханқоқ - навъи либос, ки даври гардани он гиребон дорад; ҷокат - навъи 

либос пашми ва гарм чун нимтана ва ғ.

Дар ифодаи пойафзор низ бо вуҷуди умумият баъзан фарқро дар 

гӯйиши Фархор мушоҳида мекунем: бут - навъи пойафзол, ки дар лаҳҷаи 

ҷанубӣ онро туфлӣ мегӯянд; кирмич - кетӣ ва ё красовкӣ; ҷуроб - наскӣ, 

ҷӯраб; калавш - калӯш; чаблӣ - дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб 

онро шлопкӣ гӯянд.

2.3. Вожаҳои ифодагари зебу зиннат ва сару либоси занона. 

Мафҳумҳои марбут ба ороиш ва зебу зиннат дар гӯйиши Фархор 

серистеъмоланд, ки ин нуктаро дар корбасти рӯзмарраи ин мафҳумҳо 

метавон арзёбӣ намуд. Ин қабати луғавӣ дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб низ бо рангорангӣ фарқ дорад. Ба таври мисол, бо мафҳуми гул дар 

шаклҳои гуногун калимаву таркибҳо омада, маъниофаринии ин қабил 

вожаҳо ниёз ба таҳқиқоти мукаммал дорад: гъл задан - нақш, рангҳои 

гуногун; гъл-да умадан - ба қиём омадан; гъл задани алов - як навъи нақши 

тоқӣ, ки ба забонаи оташмонанд аст; гъли газита - тарзи дӯхти кӯрпача аз 

порчаҳои гуногуни матоъ; гъли гирд - тарзи дӯхти кӯрпача, ки аз порчаҳои 

гуногун дӯхта мешавад; гъли дафтар - тарзи дӯхти кӯрпача ба шакли 

катакча (гулҳои қуроқинаш); гъли замин - нақши гулдӯзӣ дар сӯзанӣ, 

чойхалта; гъли чандгула - тарзи дӯхти кӯрпача, ки аз порчаҳои гуногун 

дӯхта шудааст; гъли чорхона - тарзи дӯхти кӯрпача аз порчаҳои гуногун ба 

шакли мураббаъ (катакча, чорхона) ва ғайра.

Бо ҳамин доираи калимасозии вожаи мазкур маҳдуд намегардад. Бо 

ин калима дар лаҳҷаҳо садҳо калимаи дигар сохта мешаванд, ки 

маъниофаринии онҳо ниёз ба тадқиқ дорад. Ба таври мисол, гълакдузӣ - 

гулдӯзӣ, ба ҳам васл кардани қуроқ (пораҳои ҳаргуна матоъ); гълбаст - 

навъе рӯйсарии нафиси гулдӯзӣ; гъли ғуза - як тарзи (навъи) дӯхти 
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кӯрпачаи қуроқин ба шакли ғӯза; гъл кардан - гул кашидан, нақш кашидан; 

гъл кандан - гул буридан; гъли нос - гарди нос; гъли каҳ - гарди коҳ, 

коҳмайда ва ғ.

Инсон ҳамеша ба ороишот ва зебу зиннат ниёз дорад. Муҳаққиқи 

рус З.А. Широков ҳанӯз дар соли 1956 ба ин қабати луғавӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

намуда буд [48]. Дар корҳои таҳқиқотии забоншиносон М. Бобомуродова 

ва Н. Гадоев мавзуи мазкур ба таври васеъ омӯхта шудааст [54; 3].

Баъзе вожагони хоса ифодагари мафҳумҳои зебу зиннатро ба таври 

мухтасар бозгӯйӣ менамоем: чилик - ангуштар, баъзан ангушти дастро низ 

чилик мегӯянд, ки дар лаҳҷаи ҷанубӣ онро чала низ гӯянд, вале чала дар 

забони дарӣ навъе аз ангуштарии касонеро мегӯянд, ки номзад шудаанд ва 

ё арӯсӣ кардаанд; тавқ - гарданбанд, он чи ки занон дар гардан овезон 

мекунанд. Вожаи тавқ дар гӯйиши Фархор бо вожаҳо ва пасвандҳои дигар 

ҳам маъноҳои нав сохтааст: тавқи тилло, тавқи нуқра, тавқи занона, тавқи 

духтарона, тавқи арӯс, тавқи бозорӣ - тавқе, ки аз тилло ва нуқра сохта 

нашуда бошад. Вожаи чамкалӣ навъи дигаре аз гулӯбанд аст, ки аз 

тангаҳои нуқра ба ашколи мухталиф сохта мешавад ва ҳамроҳ бо пироҳан 

(курта), яъне бо ганди афғонӣ - либоси миллии мардуми Афғонистон 

пӯшида мешавад; шалшала - навъи дигари гулӯбанд аст, ки аз нуқра ба 

шакли ҳалқаҳои занҷир сохта мешавад ва теъдоди ин ҳалқаҳо дар 

шалшалаҳо фарқ мекунад ва дар ин ҳалқаҳои занҷирмонанд ҷавоҳироти 

мухталиф низ ба кор бурда мешавад; лабсирин // лабширин - дар гӯйиши 

Фархор чизе, ки ба лаб ҳамчун ороиш мемоланд ва ранг мекунанд. Дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб дар шакли лабсурхкунак (губношка, 

памада) истифода мешавад; хати чашм // хати абрӯ - қаламҳои махсуси 

ороишӣ; сояи чашм - навъи пудраҳои ранга; қайтак - мӯйчинак; даствона // 

дасвона - дастбанд. Дар гӯйиши Фархор дастбанд ва дар гӯйишҳои 
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ҷанубию шимолии Кӯлоб онро дастмона // дъстмона // дъсмуна (Ёл, 

Порвор) гӯянд; чурӣ - навъи дигаре аз дастмона, ки дар гӯйиши Фархор 

чӯрӣ мегӯянд; пудар - хокаи махсуси сафедкунандаи рӯйи занҳо (пудра); 

холи бинӣ - нигине, ки занҳо онро бар бинии хеш мугузоранд; сурхӣ - 

хокаи сурхе, ки занҳо дар ду тарафи рӯй мемоланд; пайзор - навъи 

занҷирае, ки духтарон дар пой мебанданд; бозубанд - ороиши 

дастпонамонанде, ки дар бозуи занҳо баста мешавад; камарбанд - навъи 

камарбанде (тасма), ки гирди миён банданд; қайтак - навъи муйқапак 

(заколка); гирои мӯй - навъи муйқапак (зажим); сихак - навъи муйқапак; 

чакии муй - ороиши мӯй, ки дар болои сари арусон мӯйҳоро гул барин 

месозанд; хина кардан - ҳино бастан ва ғайра.

Ҳамин тавр, дар ифодаи либос ва мафҳумҳои ороишотӣ дар гӯйиши 

Фархор вожагони зиёд корбаст шуда, доираи маъниофаринии ин вожаҳо 

вобаста ба маҳал ва анвои ин ашёҳо гуногун ба назар мерасад. Ин навъи 

вожаҳои ҳаётан муҳим бо вуҷуди умумият дар ифодаи маънӣ ва шаклҳои 

сарфиву наҳвӣ дар гӯйишҳои мавриди назар аз якдигар фарқ ҳам мекунанд.

2.4. Вожаҳои мансуби узвҳои бадани инсон ва олами ҳайвонот

Дар забон мавқеи калимаҳои решагӣ ҳамеша устувор буда, 

вожагони ифодагари узвҳои инсон дар ин қабати луғавӣ мавқеи хос 

доранд, ки “дар таркиби луғати лаҳҷаҳои ҷанубӣ силсилаи калимаи 

решагиеро мебинем, ки аз давраҳои ниҳоят қадим ибтидо гирифта, боиси 

ба вуҷуд омадани ҳазорон калима ва ибораҳои нав гардидаанд ва имрӯз 

моли забони умумихалқӣ ҳисоб меёбанд” [44, с.77]. Дар асоси гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб вожагони ифодагари узви инсон ва ҳайвон то 

андозае таҳқиқ шудаанд [115; 133; 4; 31 ва диг.].
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Бояд қайд намоем, ки аз такрори таҳқиқи вожагони

умумиистеъмолии ин қабати мавзуӣ дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда сарфи 

назар намуда, хусусиятҳои муҳим ва фарқкунандаи онҳоро мавриди 

омӯзиш қарор медиҳем.

Вожаҳои ифодагари узвҳои инсон. Вожаи кума ба маънои ду тарафи 

рӯй омада, ин вожа дар фарҳанги Деҳхудо ба маънои тӯдаи хоки баланд 

бардошташуда омадааст [153, с.382]. Ҳоло хусусияти сермаъноӣ пайдо 

кардани калимаи мазкурро мебинем, яъне дар заминаи мушобеҳии байни 

баландии хоки теппа ва ду қисмати рухсора, ки аз дигар нуқоти рӯй 

баландтар аст, шояд вожаи кума ин маъниро соҳиб гашта бошад. Ин вожа 

дар аксарияти лаҳҷаҳои забони дарӣ, аз ҷумла Фархор, Кобул, Мазор, 

Қундуз, Тахор корбурд дорад.

Вожаи лафч маънои лабҳои бисёр калон, дурушт ва бадшаклро 

дорад. Аслан он чун вожаи асил дар осори гузаштагон корбаст дорад. 

Фирдавсӣ гӯяд:

Хурӯшон ба Кобул ҳамерафт зол, 

Фуруҳишта лафчу бароварда ёл.

Вале имрӯз ин вожа дар забони адабии дарӣ корбурд надошта, 

танҳо дар гӯйиши Фархор мавриди истеъмол қарор мегирад. Ин вожа ба 

шаклҳои лафшӣ // лафчӣ нисбат ба касе гуфта мешавад, ки даҳанаш боз 

буда, оби даҳанаш ба берун мерезад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии 

Кӯлоб ин калима ба назар нарасида, вожаи каҷӣ дар дигар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ҷойи андак ба поён моили лаби поёниро ифода 
менамояд.

Барои ифодаи кафи даст вожаи чак ба кор бурда мешавад ва дар 

шакли таркибии чак задан ба маънои силӣ задан омадааст, аммо ин шакли 

вожаҳо дар гӯйиши Фархор танҳо ба маънои даст истеъмол мешавад. Дар 

гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб чак - кафи даст, 
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чак задан - қарсак заданро гӯянд. Вожаҳои зайл дар робита ба ангушт ба 

шаклу маънии яксон истифода мешаванд: вожаҳои мънҷъкакӣ ва татум 

(Ёл); чак дар ифодаи кафи даст ва ё даст ба кор бурда мешаванд. Дар 

ифодаи ангушт вожаи чилик ба кор бурда мешавад. Дар гӯйишҳои 

мавриди таҳқиқи мафҳумҳои зиёд ба ангуштони инсон далолат мекунанд: 

байнагӣ (Ёл) - ангушти ишоратӣ; дъмчък (Ҳакимӣ) - ангушт; кофърӣ (Ёл, 

Порвор) - ангушти сеюми даст; лик - ангушти хурди дасти инсон; ваҷаб - 

ченаки дарозӣ, ки бо ёрии ангуштони даст иҷро карда мешавад; нарангъшт 

- сарангушт; шаст (Даштиҷум) - сарангушт; шаша (Кишти Поён) -

ангушти зиёдатии дасту пой ва ғ.

Дар ифодаи дасту пой мафҳумҳои зерин дар гӯйиши Фархор ба кор 

бурда мешаванд: панҷол - ишора ба ангуштони даст ва дар ифодаи нохун 

низ корбаст мегардад; курии по - ба маънои сумб ва ё қисмати интиҳои 

пойро гӯянд; чамбък // чамба - кафи даст; чорбанд - ин вожа дар “Фарҳанги 

Муин” ба маънои ду устухони оринҷи даст ва ду устухони зону омадааст, 

аммо имрӯз ба ин маъниҳо ба кор намеравад, балки он ифодагари тамоми 

аъзои бадани инсон аст; қадкашак - қисмати болои рон, дар лаҳҷаи 

Бадахшони Афғонистон, қаткашак як навъ бемориест, ки аз зону ба боло 

дард мекунад ва рагҳоро мекашад ва ғ.

Вожагони умумиистеъмолии ифодагари узвҳои бадани инсон: 

пичасафед - ишора ба зани мӯяш сафед, ки дар ҳар ду гӯйиши 

таҳқиқшаванда истеъмол мегардад; миён - камар, ин вожа дар таркиб ба 

вожаҳои дигар низ ба кор меравад, монанди миёндард, бемиён (касе, ки 

қуввати корро надошта бошад), миёнбанд, бамиён дар гӯйиши Фархор ҳам ба 

маъ марди боқувват ва ҳам ба маънии ҷокат истифода мешавад; пълк - 

мижгон; пастана - қисмати поини камар аз қафо, ҳамчунон ин вожа ба 
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вожаи кашол ба шакли вожаи сохтаи пастанакашол ба одами бесалиқа ҳам 

гуфта мешавад.

Вожагони иқтибосии туркӣ ва арабӣ низ дар ифодаи узвҳои инсонӣ 

ба мушоҳида мерасанд, ки баъзан унсурҳои калимасозиро қабул кардаанд: 

белак - банди даст; дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб тефък ба 

маънои банди даст ва китф (дар якҷоягӣ); тутак - дар ифодаи банди даст 

меоянд, аммо тутък дар гӯйиши Фархор ба маънии гулӯ меояд: бачам мариз 

шуда, тутъкш гръфтагӣ, садош намеброя; қъртъқ // қълтъғ - бағал; қабоқ // 

қабоғ - ҷабин, пешонӣ. Ин вожа бо вожаҳо ва ибораҳои дигар дар гӯйиши 

Фархор мавриди истеъмол қарор мегирад, монанди қабоқғела (одами 

хушхӯй), қабоқтръш (одами бадхуй), қабоқкушода - одами хушхӯй; талоқ 

- фарқи сар: Талоқи сарма офтов сӯзонд.

Вожагони хосаи ифодагари узвҳои инсон дар гӯйиши Фархор: пуз - ба 

маънии фук, устухони занах, вожаи пуз дар ибораи пузу пакал дар гӯйиши 

Фархор ба маънии фук ва атрофи даҳан ба кор меравад. Бояд гуфт, ки 

вожаи пуз вожаи аслили форсӣ буда, гирди даҳони ҳайвонотро ифода 

мекунад ва имрӯз дар таркиби вожаи пузбанд - даҳонбандии ҳайвонот 

корбаст мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб барои ифодаи 

мафҳуми фук вожаҳои нул, нулчънг - нӯлдароз, фукдароз; тумшуқ 

(Муминобод) ба кор мераванд; қонқуртак - баромадагии себмонанде, ки 

дар гулӯ вуҷуд дорад; чочак - забонча; бурбай - соқи пой; сағрӣ - гӯштҳои 

изофие, ки дар болои думба пайдо мешавад ва ғ.

Дар ифодаи мафҳумҳои марбут ба олами ҳайвонот низ корбасти 

вожаҳо ниёз ба таҳқиқ доранд. Ба андешаи С. Раҳматуллозода “Таркиби 

луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ тавассути 

калимаҳои ифодакунандаи анвои ҳайвонот ва парандагон хеле бою рангин 

шудааст. Ин калимаҳо баробари ҳаёти мардумон умр доранд ва аксарияти 
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онҳо ба фонди асосии луғати забони меъёр ва шеваҳо дохиланд. Зиндагии 

мардумон бо ҳайвонот зич алоқаманд аст ва дар ҳаёти ҳаррӯзаашон бо 

онҳо сару кор доранд. Ин аст, ки истилоҳоти ин гурӯҳ яке аз қабатҳои 

асосии лексикаи шеваро фаро гирифтааст” [31, с.134]. Зикраш бамаврид 

аст, ки вожаҳои ифодагари ин қабати мавзуӣ аксаран дар забони адабии 

дарӣ вуҷуд надоранд, яъне онҳо танҳо дар гӯйишҳо мустаъмаланд. 

Вожагони ин гурӯҳро дар гӯйишҳои кӯлобӣ З. И. Замонов ва Н. Гадоев 

гирдоварӣ ва ба риштаи таҳқиқ кашидаанд.

Барои гӯйишҳои ҷанубию ва шимолии Кӯлоб ва гӯйиши Фархор 

вожаҳои зиёде дар ин қисмат хусусияти умумиистеъмолӣ доранд: кара // 

къра - бачаи навзоди асп ва ё хар. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

вожагони зиёде ба ин мафҳум умумияти маъноӣ доранд: хартойик - 

тойхар, харкурра. Вожаи хотък дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

хутик хари яксола ва ё дусоларо гӯянд. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб, вожаи върсък (Лахш) ба маънои дар пӯсти гӯсола ё курраи мурда 

ҷой кардани коҳ меояд.

Бо шакл ва маъно вожаҳои зиёд дар ин гӯйишҳо умумият доранд: 

барра; баррагак - киноя аз хурдии барра; бузғола - бузи майда, бузича; 
бъзбозӣ - киноя аз баҳонаҳои бемаврид ва макру ҳила: Бра гум ша, бисё 

бъзбозӣ накъ; чапъш // чапъшак - бузғолаи яксола; ҷувона - гови ҷавон ва 

нар; турпӣ - гӯсолаи яксола; кучук - бачаи саг; меш - гӯсфанди модаи 

рангаш моил ба қаҳваии камранг; мокук // мок - мурғи мода; кафтар - 

кабӯтар; шишак - буз ва гӯсфанди дусола; така - бузи нари 3-4-сола; 

қушқор - гӯсфанди наринаи ду-сесола. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб буқагов, барзагови бузургҷусса гӯянд. Вожаи барзагов дар гӯйиши 

Фархор ба гови наре, ки ба василаи он заминро шудгор (ҷуфт) мекунанд, 

гуфта мешавад; гови қисир - гови нозоянда; мокък - мурғи модина, хурус - 
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мурғи нарина; чуча - бачаи мурғ; байтал - аспи мода. Ин панҷ вожаи 

зикршуда дар ҳар ду гӯйиш мавриди корбасти якхела доранд ва ғ.

Дар ифодаи ҳайвонот вожагони хос низ дар гӯйиши Фархор 

истифода мешавад: хажгов - гови бисёр калонҷусса, ки аз Покистон 

меоранд. Ин говҳо шири зиёд медиҳад ва ба маънои маҷозӣ нисбат ба 

занони сершир низ ба кор бурда мешавад.. Вожаи шағолро дар гӯйиши 

Фархор баъзан бо шакли шағър ҳам истеъмол мекунанд; номгум - каждум; 

думдароз - мор; бажки - бачаи пишак. Махсуси гӯйиши Фархор ва ғ.

Доираи корбасти вожагони мансуб ба инсон ва олами ҳайвон дар 

гӯйиши Фархор зиёд ба назар расида, қисмати зиёди онҳо бо забони адабӣ 

ва гӯйишҳои дариву тоҷикӣ умумияти маъноӣ пайдо мекунанд, ки зикри 

онҳоро нолозим шумурдем. Дар ифодаи мафҳумҳои мансуби ҳайвонот 

нисбат ба дигар гурӯҳҳои луғавӣ ифодаи маъноҳои маҷозӣ назаррас буда, 

ин омил ба зиндагии инсонҳо алоқамандии бевосита доштани онҳоро 

мефаҳмонад.

2.5. Вожаҳои марбут ба анвои гиёҳҳои доруӣ ва сабзиҷот

Дар забоншиносии тоҷик баррасии лингвистии номи анвои 

растаниҳо, калимаҳои куҳани ифодагари анвои гиёҳу растанӣ ва сохти 

морфологии мафҳумҳои ифодагари растаниҳо дар таҳқиқоти як қатор 

олимон сурат гирифта, [133, с.93; 131, с.91; 126, с.84; 78, с.31; 128, с.34 ва 

диг.], таснифоти тематикии қабатҳои луғавии лаҳҷаҳо ба шакли мукаммал 

идома дорад [82].

Албатта, таснифоти ин қабати тематикӣ дар забони дарӣ ниёз ба 

таҳқиқи мукаммал дорад.

Дар гӯйиши Фархори Афғонистон номи растаниҳо дар муносибат ба 

забони адабии тоҷикӣ ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб он бо вуҷуди
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умумият дорои фарқи назаррас низ мебошад. Калимаи ибрӣ - растании 

кӯҳиест, ки онро мехӯранд, монанди равош буда, соқаҳои борик ва 

баландтар аз равош ва мазаи чукрӣ аз он турштар аст [159, с.20]. Ин 

растанӣ дар фасли баҳор, дар кӯҳҳои Фархор бисёр мерӯяд. Тозаи он ба 

сурати хом хӯрда мешавад: Ат-ам ай кӯҳ ибрӣ овърд-а, биёр-м мехрӣӣ.. Ин 

шаклро дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дучор нашудем.

Вожаи арамтутиё дар чаманзорҳо рӯйида, растаниест, ки аз 

гирдбаргҳояш дар дарди чашм истифода кунанд. Баргҳояш аз сатҳи замин 

баланд намешавад. Ин вожа дар зимни маънии аслӣ, ҳамчунон дар гӯйиши 

Фархор ба шакли тутиё, киноя ба маънии як чизи камёб низ истифода 

мешавад: Ай хуварк! Иқа чака-м бъте, тутиё-ку нест, иқа ба қадр-ш кадӣ 

(Ай хоҳар! Камтар чака бароям бидеҳ, як чизи бисёр камёб нест, ки ба ин 

андоза ба қадр бошад).

Растании бомия чун гиёҳи бо баргҳои паҳн ва панҷамонанд ва навъи 

шириние, ки аз нашоиста, шакар, равған ва мост омода мекунанд, дар 

фарҳангҳо зикр шудааст [171, с.469]. Дар забони дарӣ ва лаҳҷаҳои он ба 

маънои аввалин мавриди истифода қарор мегирад ва маънои дувумини он 

ноошно аст. Дар Афғонистон деҳқонон заминро ба шакли ҷӯйчаҳо омода 

мекунанд ва тухми ин гиёҳро мекоранд ва дар тӯли сол чанд бор ҳосил 

медиҳад, аммо кишти ин гиёҳ дар Тоҷикистон маъмул нест; буган - гиёҳе 

аст, ки тоза хӯрда мешавад, ба шакли сир буда, он гиёҳро ба хотири паст 

шудани фишори хун истифода мекунанд, корбаст мешаванд, ки дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб онро бештар бо муодили адабӣ, яъне 

бугинакро бо калимаи сир ифода менамоянд. Бугинак / дастанбул / 

дастанбӯй - “самаре бошад кӯчактар аз харбуза ва дар форсӣ дастанбул 

гӯянд, бӯйидани он димоғро гарм кунад”. Растании испағул // ипоғул 

барои беморон, бахусус барои касоне, ки заъфе доранд, бисёр муфид аст 

[159, с.29] ; сичук - гиёҳе аст кӯҳӣ ва вахшӣ, ки каму беш шабоҳат ба 
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гандано дорад, вале аз нигоҳи тул ба маротиб кӯтоҳтар аз гандано буда, аз 

5-7 см зиёд намешавад ва мардуми маҳал аз он дар таҳияи ош ва баъзе 

ғизоҳои дигар истифода мекунанд [162, с.122].

Вожаҳои шӯрак (наботест, ки баргҳои гирд, хурд ва лашм 

(лағжонак) дорад, алафи худрӯй мебошад. Дар гӯйишҳои Кӯлоб ин алафро 

шура мегӯянд) [19, с.930]; Гиёҳи испалоқ // испалоғ - полаки даштӣ ба 

сурати худрӯй мерӯяд, дорои баргҳои калон ва соқаҳои кӯтоҳ мебошад. 

Дар “Фарҳанги Деҳхудо” болак ба маънии исфаноҷ омадааст [149, с.120] ва 

исфаноҷ сабзии ошро гӯянд, ки бар асари таҳаввулоти савтӣ дар гӯйиши 

Фархор болак ба шакли полак (б ба п) табдил шудааст. Ин сабзиро дар 

Тоҷикистон ба номи испалоқ мешиносанд, аммо дар гӯйиши Фархор навъи 

кӯҳии онро испалоқ ва навъи дигари онро, ки кишт мешавад, полак 

мегӯянд; чигор - лафзи адабии он саморуғ буда, дар фасли баҳор бо 

боридани борон мерӯяд; буғмака - навъе аз растаниест, ки онро зирк ҳам 

мегӯянд. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ин гиёҳ ба маънии як 

рустании бисёр талх омадааст [19, с.118]; зирешк - дарахти кӯҳӣ аст, ки 

меваҳои он бисёр майда-майда ва ба ранги сурх монанд мебошад ва ғ. 

калимаи чигор дар гӯйиши Фархор бештар мустаъмал буда, дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб вобаста ба навъҳои он ба шаклҳои кузақарнӣ, 

замқорч, қарақузнӣ, қорч, қорҷова, қузақандӣ, самарӯғ, тандур, телпак, 

турч, ҳоч, чағора, ҷигор ва ғ. истифода мешаванд.

Дар гӯйиши Фархор гиёҳҳои табобатие чун шикастабанд - як навъ 

гиёҳест, ки барои дармони шикастагии устухон бисёр муфид аст. Ҳамчунон 

калимаи шикастабанд ба шахсе, ки устухони шикасташуда ва беҷошударо 

мебандад низ гуфта мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба 

маънии шахсе, ки шуғли шикастабандӣ дорад, истифода мебаранд;

90



Дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда калимаҳои зиёде хусусияти 

умумиистеъмолӣ доранд. Калимаҳои испанд (растание, ки аз он барои 

дафъи захми чашм кор гиранд ва дуди муаттар дорад - дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳазориспанд гӯянд; ширинбӯя - “решаи алафи 

суст”, ки дар Кобул буя ва дар Бадахшони Афғонистон биятанбур гӯянд”. 

Мардуми Фархор ширинбӯяро барои беҳтар шудани дарди меъда истеъмол 

мекунанд ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба айни ҳамин шаклу 

маънӣ вуҷуд дорад [19, с.92]; пудина - гиёҳест бо соқаҳои бисёр кӯтоҳ, 

дорои баргҳои монанди наъно, дар канори наҳрҳо мерӯяд ва хӯрданӣ аст; 

нушпиёз // нешпиёз - пиёз худ гиёҳи хӯрданӣ, дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб пиёзак ва ё пиёзча меноманд); нозбӯ - гиёҳи хушбӯй; 

шулха - алафи сабзи хӯрданӣ дар фасли баҳор дар канори ҷӯйбор мерӯяд. 

Дар гӯйишҳои чанубию шимолии Кӯлоб ҳам ин калима шинохта шудааст; 

коҳу - гиёҳи яксола аст, ки дорои баргҳои калон буда ва ба сурати хом 

хӯрда мешавад, ки онро дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб капусти 

хитоӣ гӯянд; бодинҷон // бодумҷон - сабзавот аст ва бо ҳамин шакл ва 

маъно дар Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

мувофиқати умумӣ доранд. Дар гӯйиши Фархор онро боимҷони сиёҳ ҳам 

мегӯянд.

Бо вуҷуди умумият дар ташаккули савтӣ ва маъноии баъзе анвои 

меваҷот фарқро дар ин гӯйишҳо мушоҳида менамоем. Вожаи помидори 

русӣ дар Фархор шакли памадър меояд; лолек исми гиёҳест, ки решаи он 

мисли пиёз буда, хӯрданӣ аст ва мардуми Фархор аз нашоистаи он хӯрок 

тайёр мекунанд. Вожаи турб ба шакли мильӣ омада, баъзе анвои хӯрданиҳо 

номи хос доранд, масалан картошка - качолу; гандана // гандану сабзии 

хӯрдание, ки баргҳои наймонанд ва дароз дорад; таратезак - ин ҳам сабзии 

хӯрданӣ буда, мазаи нисбатан тез дорад.
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Барои ифодаи вожаҳои марбути растаниҳои шифобахш доираи 

васеи калимаҳо корбаст шуда, дар гӯйиши Фархори Афғонистон нисбат ба 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб муродифоти луғавии ин қабил вожаҳо 

серистеъмол нест. Аз таҳлили ҳамаҷониба бармеояд, ки вобаста ба ҳудуди 

интишори худ тафовутҳои шаклӣ миёни ин гӯйишҳо бештар назаррас 

мебошанд.

2.6. Вожаҳои марбут ба анвои хӯрок ва масолеҳи хӯрокворӣ

Дар забоншиносии тоҷик ба масъалаи омӯзиши вожагони 

ифодагари мафҳумҳои хӯрданиҳо баъзе корҳои илмӣ ба назар мерасанд [38; 

7; 126, с.28 ва ғ]. Барой Нишон додн муносибати гӯйиши Фархори 

Афғонистон бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб рӯшаниандози баъзе 

масъалаҳои марбути таснифоти мавзуии қабатҳои луғавии лаҳҷаҳо 

мебошад. Дар таҳқиқоти таркиби луғавии гӯйишҳо профессор Ғ. Ҷӯраев як 

зербандро ба баррасии номи хӯрокҳо бахшидааст [44, с.148]. Дар рисолаи 

профессор С. Раҳматуллозода як боби алоҳида таҳти унвони “Номи анвои 

хӯрок ва масолеҳи хӯрокворӣ” [31], З. И, Замонов “Номи анвои хӯроворӣ” 

[133, с.73], Н. Гадоев “Номи хӯроку хӯроквориҳо” [4, с.56] ба омӯзиши ин 

қабати мавзуии гӯйишҳои ҷанубиву шарқии забони тоҷикӣ бахшида 

шудааст [31].

Таҳқиқи вожаҳои марбут ба анвои хӯрданиҳоро дар се гурӯҳ 

муносиб медонем: а) анвои хӯрданиҳо; б) анвои нонҳо; в) вожагони марбут 

ба пухтупаз ва ашёи хӯрокпазӣ.

а) Вожагони марбут ба анвои хӯрок ва хӯрданиҳо. Дар гӯйишҳои 

кӯлобӣ, аз ҷумла гӯйиши Тагнов, бисёре аз вожаҳое, ки дар ифодаи номи 

хӯрокҳо мавқеи истеъмолӣ доранд, дар лаҳҷаи номбурда қадимианд [4, 

с.56]. Аз таҳқиқи анвои хӯрок ва хӯрданиҳои мардуми Фархори
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Афғонистон бармеояд, ки дар ин қабати луғавӣ бо вуҷуди умумият фарқҳо 

низ кам нестанд. Дар ин маҳал ош ғизоест, ки аз хамир, об, донагӣ ва анвои 

сабзиҷот хӯрданӣ тайёр карда мешавад: Ай савзӣ ҷанбилик да ош-ат 

партофтӣ?

Баъзе аз анвои хӯрданиҳо хоси ин минтақаи Фархор мебошанд: 

бурронӣ аз бодимҷони сиёҳ тайёр мешавад ва он хоси хӯрокҳои 

Афғонистон аст. Аввал бодимҷони сиёҳро пора-пора дар дохили равған 

бирён мекунанд, баъд бо изофа кардани пиёз, помидор, сир ва чакка ин 

ғизо тайёр мешавад; шӯлаи ширин - ин ғазо аз биринҷ, шакар, ҳел ва 

кишмиш (мавиз) тайёр мешавад; зарсарков - ин ғизо аз зарсарак, орд ва 

алафҳои доруӣ омода мегардад; қобилӣ - ғизои маъруфи афғонӣ аст, ки аз 

биринҷ, гӯшт, пиёз, помидор, кишмиш, сабзӣ ва зира палав мепазанд ва 

онро қобилипалав мегӯянд, лекин мардум ба шакли кӯтоҳшуда ин ғизоро 

қобилӣ мегӯянд; дошӣ - ин ғазо ҳам ба шакли дупиёза тайёр мешавад ва 

фарқаш аз дупиёза ин аст, ки дар дохили дупиёза помидор андохта 

намешавад, вале дар дохили дошӣ онро меандозанд; кичириқурут - дар 

қадами аввал шавлаи мошӣ мепазанд ва баъд қурути соидашударо дар 

рӯйи он меандозанд; чакнӣ - навъи хӯрдании туршмазза аст, ки аз помидор 

ва ё хомсир (чиснок), мурч ва намак омода мегардад ва ҳамроҳи ғизоҳои 

дигар истифода мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб таркагӣ 

хӯрданиест, ки аз пиёз, гашнич, шибит, намак ва қаламфур тайёр карда 

мешавад ва то андозае шабеҳи чакнии афғонӣ бошад; сабзӣ навъи ғизоест, 

ки аз сабзии маъруфи дар Афғонистон ба номи полак омода мегардад ва 

баъзе аз сабзиҳои худрӯй ва дастӣ ҳам ба хотири пухтани ин ғизо истифода 

мешавад: Як боло полака чин додум, ки савзӣ бипазам, пухтум намуқе кук 

шид (Полаки зиёдеро чинда будам, ки сабзӣ бипазам, баъд аз пухтан бисёр 

кам шуд).
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Навъи дигари ғизоҳои хӯрданӣ ин қурма буда, он аз пиёзу гӯшт, 

помидор ва картошка омода мегардад, ки монанди шӯрбо обдор нест, 

балки оби он луобдор ва ғафс аст. Ҳамчунон, ин навъ ғизо аз нахӯд, лубиё 

ва картошка низ омода мегардад ;мошшула - навъе аз шавла, ки дар 

дохили он мош меандозанд;дар Фархори Афғонистон хӯроки махсус бо 

номи дупиёза маъруф буда, онро аз гӯшт, думба, пиёз ва зарчӯба омода 

месозанд; ошак - ин ғизо аз алафи гандана ва хамир ба андозаи як манту 

омода мешавад ва дар дохили оби ҷӯш онро мепазанд.

Ғизое аз хамир, гандано ва мурч омода карда мешавад, ки онро 

булонӣ гӯянд. Ин навъи ғизо аз сабзавотҳои дигар монанди картошка, каду 

ва мош низ тайёр карда мешавад. Ин ғизои маъруфи афғонӣ дар тамоми 

лаҳҷаҳои забони дарӣ ба ҳамин ном машҳур аст. Онро ҳам дар дохили тоба 

бо изофа кардани равған мепазанд ва ҳамчунон дар дохили танур пухта 

мешавад ва онро булонии танӯрин мегӯянд. Муодили онро дар гӯйишҳои 

тоҷикӣ мушоҳида накардем. Аз анвои хӯрокаи хосаи мардуми ин минтақа 

чойнакӣ бошад, ки онро бо об, гӯшт, пиёз, помидор ва мурч дар дохили 

чойникҳои мисин бар рӯйи оташи танӯр мепазанд. Анвои дигари хӯрдании 

мардуми Фархор фирнӣ / фурнӣ буда, онро чун ҳалво аз шир, орду биринҷ 

ва шакар омода месозанд. Дар ифодаи хурданиҳо калимаи туркии қатиқ 

(ҷурғот) дар шакли қатиқе омадааст, ки онро аз хамир, равған, қатиғ (чака) 

ва маска тайёр мекунанд; қурутбатук - ин навъи ғизо аз қурути соидашуда, 

орду равған тайёр мекунанд; дегча - ин навъи ғизо исми назр ва хайрот аст 

ва ба шакли ширбиринҷ ва ғ.

Дар гӯйиши Фархор калимаҳои муракаб низ дар ифодаи анвои 

хӯрданиҳо корбаст мешаванд: шакарписта - навъи дигаре аз талқон, ки ба 

ҷойи чормағз пистаро ҳамроҳи тут мекӯбанд; гурқанд - гулқандро гӯянд; 

чова - навъе аз нӯшиданӣ, ки мизоҷи он гарм мебошад; талқон - навъе аз 
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хӯрданӣ, ки аз тути кӯфтшуда бо чормағз омода мегардад; қоқи харбуза - 

харбузаи хушкардашуда ва ғ.

Бояд қайд намоем, ки хӯрокҳои маъмулии муштарак дар ҳар ду 

гӯйишҳои таҳқиқшаванда ӯмоч, ширчой, нашоиста, ҳалво, пиёва, ҷазук, 

ширравған, далда - таоме, ки аз гандуми майдашуда, нахӯд ва лӯбиё ва 

анвои сабзиҷот пухта мешавад. Бо калимаи шир анвои хӯрокҳое чун 

ширумоч - навъе аз умоч бо шир; ширруған - навъе аз хӯрданӣ, ки аз шир 

ва равғани маска ва шакар омода мегардад. Ин хӯрок дар гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб низ маъмул аст. Дар Тоҷикистон вобаста ба 

навъҳои он гандумдалда ва нахӯддалда маъруфият доранд. Дар шакли 

ифода, бо гӯйишҳои тоҷикӣ умумият дорад. Ҳамзамон, анвои хосаи 

хӯрданиҳо низ мавҷуданд; Калимаи атала // оталаро дар ноҳияи Фархор ба 

номи сусов ва тосав истифода мебаранд. Дар гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 

онро вобаста ба навъҳояш бо номҳои бат, гарсӯз, зириков, зичбат, кочӣ, 

тухмбат, ҳавлотилтак, ҳадир ва ғ. ифода менамоянд. Дар Фархори 

Афғонистон дилмъл гандуми нимрасида ва ё ҷавории нимрасидаро гӯянд, 

ки дар миёни оташ гузоранд ва бирён кунанд. Дар минтақаи Кӯлоб он ба 

шаклҳои дулмул // дълмъл, дъмбъл ба маънои ғалла ё меваи нимпаз ояд; 

кундегӣ // берндък / дерндък - ба маънои кундегӣ, ки дар гӯйиши Фархор 

корбурди зиёд дорад ва замоне, ки палавро мепазанд, таги дег мечаспад, 

аммо намесӯзад, ки онро кундегӣ ҳам мегӯянд ва дар гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда умумият пайдо менамоянд.

б. Анвои нон. Барои ифодаи мафҳуми нон дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон калимаҳои зиёдеро дучор меоем, ки бо гӯйишҳои форсиву 

тоҷикӣ умумияти зиёд доранд. Ба андешаи забоншиносон “калима ва 

терминҳои хӯрокворӣ дар системаи лексикаи хоси шеваи ҷанубӣ ҷойи 

муҳимро ишғол менамоянд ва дар байни лексикаи хӯрокиҳои ордӣ ва 
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ғалладонагӣ истилоҳоте, ки ба навъҳои нон далолат менамоянд, ҳам аз 

ҷиҳати адад ва ҳам аз ҷиҳати таркибҳои лексикӣ-морфологӣ ҷойи махсусро 

ишғол менамоянд [25, с.136]. Яке аз ғизоҳои асосӣ ва муҳим дар тамоми 

дунё нон аст. Тарзи пухти нон дар ҳама ҷо тақрибан мутафовит аст. Дар 

ноҳияи Фархор, ки тарзи пухтани нон бо ноҳияҳои дигар, агарчӣ умумият 

дошта бошанд ҳам, тафовут низ доранд. Ба андешаи профессор С. 

Раҳматуллозода “Мусаллам аст, ки хӯрокҳои аз гандум ва маҳсулоти 

лӯбиёӣ таҳияшуда, дар таомули мардумон даромадааст. Ин аст, ки 

аксарияти калимаҳои ин соҳа барои шеваҳои забони тоҷикӣ умумианд” [31, 

с.83]. Дар гӯйиши мавриди назар дар шакли ибора навъҳои нон тавсиф 

ёфтаанд: нони ӯзбекӣ - нони гирд ва калон, ки зиёд тунук набошад; нони 

равғанин - дар хамири ин навъ равған меандозанд ва мепазанд; нони 

панҷакаш - ин навъ нон дар рӯйи даст тунук мешавад, баъд аз он ки дар 

дохили танӯр андохта мешавад, ҳамон лаҳза бо нӯги ангуштон рӯйи нон 

кашида мешавад; нони чаппотӣ - хамири ин навъи нонро нарм мегиранд ва 

дар рӯйи рафида тунук мекунанд ва мепазанд; нони гурда - ин навъи нон 

зиёдтар дар нонвойхонаҳои шаҳр пухта мешаванд; нони хоса - ин навъи 

нон ба шакли тухм ва тунук пухта мешавад ва рӯйи онро холкӯбӣ 

мекунанд; нони суманак - дар ин навъи нон шираи гандуми суманакро бо 

орд якҷо хамир мекунанд ва ғ.

Барои ифодаи маҳсулоти хамирӣ вожаҳои қаракулча - кулчае, ки аз 

ширинии тарбуз (мураббо) мепазанд; хаҷур - дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб бо номи орзуқ корбаст мешавад, ки таҳқиқи мукаммали 

онҳо дар оянда аз вазифаҳои муҳим ба шумор рафта, муқоисаи анвои 

хӯроку хӯрданиҳо дар гӯйиши Фархори Афғонистон бо вуҷуди умумиятҳои 

зиёд бо гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб фарқҳои хосаро низ бозгӯйӣ 

менамояд.
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в. Вожагони марбут ба пухтупаз ва ашёи хӯрокпазӣ. Омӯзиши 

истилоҳоти соҳаи таомпазӣ дар забоншиносии тоҷик аз солҳои 1970 оғоз 

гардида [95, с.26], донишмандони тоҷик дар шакли луғатнома мафҳумҳои 

марбути соҳаро мураттаб сохтаанд [90]. Дар асоси маводи гӯйишҳои 

шимолии забони тоҷикӣ муҳаққиқ Р. Сангинова, Вожаҳои марбут ба 

пазандагиро бозгӯйӣ намудааст [113].

Дар гӯйишҳои мардуми Фархор вожагони асил дар ифодаи 

мафҳумҳои таомпазӣ маҳфуз мондаанд, ки вожаҳои лангарӣ, карсон ва ғ. ба 

ин мисол шуда метавонанд. Дар осори Савдо вожаи лангарӣ ба маънои 

табақи калон омадааст:

Ба ними рӯз агар гардад бисоторо палавхонро,

Фурӯғи лангарӣ ҳайрон кунад хуршеди тобонро [41, с.593]

Вожагони лангарӣ ва карсон дар гӯйиши Фархор бо ҳифзи маънои 

қадимишон мавриди корбурд қарор мегиранд, вале дар забони навиштории 

дарии имрӯз, корбурд надоранд. Табақи калони хамирхелро дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб карсон гӯянд. Дар Бадахшони Тоҷикистон низ 

лангарӣ ба маънои табақи калони чӯбӣ меояд.

Дар ифодаи пухтупаз ва ашёҳои он вожагони зиёд корбаст 

мешаванд: тосук - ашёи тухмпазӣ, зарфи филизии ҳамвор дастадор; това // 

таваро - зарфи калон ва бидуни даста, ки дар дохили он булонӣ, чалпак, ва 

ғайраро мепазанд. Дар гӯйишҳои ҷанубии шимолии Кӯлоб зарфи паҳни 

филизӣ барои бирёнкардани гӯшт, моҳӣ, тухм ва ғайра, мавқеи истеъмол 

дорад [19, с.686], дар баробари калимаи тоба (сковорода)-и русӣ истифода 

мешавад; тавақ чанд навъ дорад: тавақи чӯбӣ, тавақи алабӣ, тавақи 

шишаӣ. Навъи сафолинӣ онро агар калон бошад, чинии шӯрбохӯрӣ ва агар 

хурд бошад, чинӣ мегӯянд. Калимаи машк - зарфи чармӣ, ки аз пӯсти 

ҳайвонот месозанд ва дар дохили он дӯғро рехта ба ҳам мезананд, то 
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маскааш ҷудо шавад. Ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба 

ҳамин маъно меояд: Давройи пеш ба машк-уш саҳро мерафт мардум. Вожаи 

саноч дар шакли съноч дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба 

маъноҳои машк, машки ҷурғотгирӣ меояд. Дар шакли сохтаи саночак он 

дар дигар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб маънои халтаи (кулвори) 

чармини хурдро дорад. Вожаи саноч дар Фархор ба маънои зарфи чармии 

халтамонанди ордгирӣ меояд.

Корбасти калимаҳои умумиистеъмолии чойнаки тънкаи, сатил, кӯза, 

кавлез / кафлез, ордбез, хокандоз ва ғ. барои гӯйишҳои таҳқиқшаванда 

маъмуланд.

Дар ифодаи зарфи хурди дастадор барои гӯйиши Фархор вожаи 

ҷомък хос буда, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб вожаҳои йагдаста, 

обдорак, йалоғу ва ғ. истифода мешаванд: чамча // чъмча (Тагнов) - қошуқи 

калон барои таомкашӣ буда, мардуми Тахор онро малоқа мегӯянд ва дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб калимаи кафча низ истифода 

мегардад; малоқа - қошуқи бузурге, ки бо он ғизоро аз даруни дег ба коса ё 

пушқоп (лаган) мебардоранд. Вожаҳои чамча, маъхуз аз малакаи арабӣ 

[164, с.1116]. Барои ифодаи мафҳуми қошуқ дар гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 

вожаи кавлък камистеъмол буда, он қошуқи навъи маҳаллист, ки одатан 

бо вай кӯдакон хӯрок мехӯранд.

Вожагони хосаи ифодагари ашёҳои хӯрокпазӣ дар Фархор зиёданд: 

уҷоғ - манқал, оташдон; чиламчӣ - “лагани дастшӯйӣ”. Дар гӯйишҳои 

ҷанубии Кӯлоб асбоб ё зарфи дастшӯйӣ мегӯянд; чалк - дар қарияи 

Урдешони Фархор дегдонро чалък мегӯянд. Дар ноҳияи Сангиоташи 

Фархор чалк тандӯрро мегӯянд. Доираи корбурди зарфҳо васеъ аст: уғур - 

ҳованг, зарфи оҳанин ва ё чӯбӣ, ки дар дохили он чизеро мекӯбанд; сифолк 

- қуттӣ, барои нигаҳдории чизҳо; лъфчък - чӯби нимсӯхтае, ки барои 
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кофтани алов истифода мешавад; лутка - офтоба, зарфи филизии дастадор 

барои гирифтани об; руғандон - равғанҷома; кулӣ - зарфи гилӣ бисёр 

калон ба хотири захира кардани орд, гандум, биринҷ ва ғ. Дар гӯйишҳои 

шимолии Кӯлоб ба маънои зарфи хуммонанди гилӣ, ки дар вай ғаладона, 

орд, талқони тут ва баъзан равған нигоҳ медоранд” [19, с.343]; ҷак - порчи 

об. Зарфи дастадор ва даҳанкалон, ки дар дохили он обро мегиранд ва дар 

рӯйи дастархон мегузоранд ва ғ.

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб барои ифодаи мафҳуми 

зарфҳо вожагони зиёд корбаст шуда, доираи маъноии онҳо васеъ аст. Дар 

ин гӯйиш номи он зарфҳое, ки об гирифта мешавад, инҳоанд: овкаш, овгир, 

сател, офтова, лақак, чахдег, мангӣ ва ғ. истифода мешаванд.

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб калимаҳои хоси шева дар 

ин бахш корбасти зиёд доранд: йалоғу, лақак ва ғ.

Бо калимаҳои хос ифода шудани зарфҳоро дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб зиёд мушоҳида менамоем. Барои ифодаи зарфҳои гуногун 

вожаҳои гургак, бегор, дамқал, дъмбък, калак, кашкул, кули, кулийак, 

машрабак ва ғ. истифода мешаванд.

Асбобу ашёҳои мансуби таомпазӣ дар гӯйиши Фархор корбасти 

фаъол доранд: чоқу / чавқу - корди хурд; қошуқпанҷа - чангол, олати 

филизи дорои чоршоха, ки ғазо хӯрдан ҳамроҳи қошуқ истифода мешавад; 

нилок - ҷойе баланд барои овехтани чангак, ки шири дар зарф бударо дар 

он ҷой меовезанд ва ғ.

Аз таҳқиқ дар мавриди муносибати вожагони марбут ба таом ва 

таомпазӣ бармеояд, ки доираи корбасти ин вожагон васеъ буда, вожагони 

барои гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб 

умумиистеъмол низ зиёд ба назар мерасанд. Таҳқиқи ин қабати мавзуӣ ба 
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пажуҳиши мукаммал ниёз дошта, дар заминаи он вазъи кунунии ташаккули 

қабати луғавии гӯйишҳои тоҷикиву дарӣ то андозае бозгӯйӣ хоҳад шуд.

2.7. Вожаҳои ифодагари феъл ва амал

Феъл дар таркиби луғати гӯйишҳо мавқеи муҳим дорад [74, с.156; 53; 

58; 136; 133; 83]. Дар мавриди нишон додани муносибати ин қабати мавзуӣ 

дар асоси гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб раванди ташаккули феълҳоро бозгӯйӣ менамояд.

Аз асосҳои феълӣ дар шакли масдарӣ омадани феълҳо барои гӯйиши 

Фархор мавқеи муҳим дорад: кафидан - “таркидан”; тапидан - ба маънои 

беқарорӣ, худро ба ҳар тараф андохтан меояд, вале ин вожа дар гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб ба маънои тал чидан, болои ҳам 

гузоштан (Анҷироб, Лангар) меояд. Феъли партофтан ба маънои андохтан 

омада, хеле серистеъмол аст. Феълҳои хамбидан, ғалтидан, шапидан, 

тофтан, ҷуқидан - фишор додан, тахта кардан, маҳкам гирифтан ва ғ. дар 

гӯйишҳои таҳқиқшаванда аксаран умумияти маъноӣ доранд. Феъли 

куҳанистеъмоли полидан дар Фархор серистеъмол буда, ба маънои кофтан 

корбаст мешавад. Бояд қайд намоем, ки ин вожаи асил дар гузашта ба 

маънои софкорӣ омада, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб низ ба 

маънои софкорӣ маҳфуз мондааст. Ин вожа дар осори Фирдавсӣ ба 

маъноҳои таровидан ва ба охир расидан корбаст шудааст:

Чу дид он бару чеҳраи дилпазир,
Зи пистони модар биполид шир [40, с.83].

***

Дигар рӯз чун бардамид офтоб,

Биболид кӯҳу биполид хоб [40, с.83].
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Феълҳои хоси гӯйиши Фархор назаррасанд. Барои ифодаи феъли 

партофтан дар гӯйиши Фархор мафҳумҳои ишклък, фуғлтък, сегаза 

кардан истифода мегардад. Вожаи рундидан ба маънои тарошидани чизе 

меояд. Ин вожаи куҳан ва қадимии забони дарӣ дар “Фарҳанги Муин” ҳам 

ба маънои тарош додан, сайқал додан, соф ва ҳамвор кардан омадааст [171, 

с.661]; чақа - шустани зарфҳо, либос ва ғайраро гӯянд. Ин вожа дар 

шимолу шарқи Афғонистон аз ҷумла вилоятҳои Тахор ва Бадахшон 

серистеъмол аст: Колои шуштагим-а бар чақа ку бъндо сари танов.

Фракидан аз вожаҳои фарак ё фрак сарчашма гирифта, дар “Луғати 

Деҳхудо” поксозии ҷома ва он чи ба он монандро гӯянд [152, с.188]; 

шуплидан - ба маънии фишор додани колои шусташуда бо мақсади 

рафтани оби он корбаст мешавад. Дар гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб феъли таровидан мустаъмал аст.

Дар адабиёти классикӣ феъли таровидан мустаъмал буд:

Ҳолӣ аз худ буду пур аз ишқи дӯст,

Пас зи кӯза он таровад, к-андар ӯст Румй [41, с.331] 

Метаровид зи чашми тарам андак-андак, 

Ҳар куҷо дар ҷигари сӯхта озоре буд.

Хусрави Деҳлавӣ [41, с.331].

Дар Фархор феъли таровидан ба чакидани об мансубият дошта, дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб он ба маъноҳои маҷозии густохӣ 

кардан ва ҷазо додан низ меояд ва ҳамчунон ба маънии аслии таровидан ба 

кор меравад: Къртара кашол ку, ки овш трова [19, с.66]. Феъли шапрма - 

ғалтидани бор аз сари хар ё аспро метавон калимаи тақлиди овозӣ ҳисобид. 

Шаклгириҳои махсуси феълҳо барои гӯйиши Фархор хос аст: ҷаврондан - 

озор додани касе; ғелшидан - уфтодан: Яктек бузи ширӣ доштъм, ай теғаи 

кӯҳ ғел шида мурд (Фархор) ва ғ.
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Бояд қайд намоем, ки ифодаи амал бо феълҳои таркибии номӣ дар 

гӯйиши Фархор устувор ба назар мерасад: диёрӣ кардан - дидан, намоён 

будан ва ғ.

Ба андешаи муҳаққиқон “калимаи диёр дар луғатҳо ба маънои 

кишвар, мамлакат шарҳ ёфтааст. Лекин дар чанде аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба 

маънои наздик, қариб, намоён истифода мешавад” [19, с.20].

Доираи истифодаи феълҳои таркибии номӣ васеъ мебошад: тахта 

кардан - ба маънии маҳкам бастан, фишор додан, ҷой кардан; ғалтанък 

задан - ба сурати хобида худро аз як паҳлу ба паҳлуи дигар давр додан; ғун 

кардан - ба тартиб даровардан, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бо 

шакли саришта кардан ва дар шакли таркибии бич кардан ҳам ба ҳамин 

маъно истифода мешавад; ғуп кардан - маҳкам кардани сарпӯши чизе; 

шахм задан - тагурӯ кардани хок ба василаи гов ё трактор барои кишту 

кор; чак-чак кардан - дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда ба маънии ду дастро ба 

ҳам задан дар ҳангоми созу суруд корбаст мешавад; чақ-чақ - қисса ва 

ханда кардан; турш кардан - бадхӯ шудан, хароб шудан; тарккорӣ кардан - 

касе, ки анвои сабзиҳои хӯрданиро мекорад, ин калима махсуси гӯйиши 

Фархор буда ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб онро кабудӣ 

кардан гӯянд.

Аз калимаҳои тақлиди овозӣ шакл гирифтани феълҳо маъмул аст: 

ғут-ғут кардан - зиёд гуфтан; ғум-ғум кардан - зери лаб гап задан ва бад 

гуфтан, ки тарафи муқобил садоро бишнавад, вале мақсади гӯяндаро 

дуруст нафаҳмад;

Силсилаи муродифӣ дар ифодаи маъноҳои ба ҳам наздик зиёд ба 

назар мерасад. Ба таври мисол, барои ифодаи пучидан дар Фархор 

вожаҳои пучидан // чундӣ гирифтан // чъндӣ гирифтан // пуҷӣ гирифтан ва ғ. 

ба кор бурда мешаванд.
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Умуман, доираи истифодаи феълҳо дар гӯйиши Фархор васеъ буда, 

таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои дариву тоҷикӣ ва таҳияи луғатномаҳои 

фарогири ин бахш дар муайян кардани низоми шаклгириҳои феъл дар 

луғати лаҳҷаҳо замина фароҳам меорад. Дар гӯйиши Фархор нисбат ба 

феълҳои таркибӣ дар шакли сода ва сохта омадани онҳо маъмул буда, 

вобаста ба муҳити ҷуғрофӣ маҳфуз мондани унсурҳои архаистӣ низ дар ин 

бахш мушоҳида мешавад.

2.8. Вожаҳои марбут ба аломату хусусият
Сифат ҳамчун ҳиссаи мустақили ифодагари аломат ва хусусияту 

хислат дар таркиби луғати лаҳҷаҳо мавқеи устуворро касб менамояд [56; 

22; 133; 4, 136; 83].

Агар хати интишори муносибати ин вожаҳоро дар назар бигирем, 

метавонем бубинем, ки бисёрии ин унсурҳои нутқ дар лаҳҷаи Кӯлоб, 

Қаротегин ва Даштиҷум низ вомехӯрад. Е. У. Богорад дар мавриди таҳқиқи 

лаҳҷаҳои Кӯлоб чанд калимаро, ки дар лаҳҷаи Тагнов ҳам ба кор меравад, 

ба ягон далели муътамад моли забони дарии Афғонистон медонад: чатӣ - 

бероҳ, беақл, девона; хълпут - пухтагии аз ҳад зиёд; шътала - лойи обаш 

зиёд; одами беҳолу бемор.

Дар ин қабати луғавӣ сифатҳои ифодагари аломати инсон дар 

гӯйиши Фархор нисбат ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб зиёд ба 

назар мерасад: чорқулоч - касе, ки пояшро дур-дур монда бо алвонҷ 

додани дастҳо зуд-зуд роҳ меравад. Дар ифодаи аломати андуҳгин, 

пажмурда вожаи парғулшък истифода мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб вожаи пармуча дар ин маъно истифода шуда, дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб вожаҳои бодхъшк (Самсолиқ); бърҷинг 

// бурҷунг (Кӯлоб); верамърда; пармуча (Порвор) ва ғайра дар ифодаи 
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пажмурда, солрафта корбаст мешаванд; мънҷскӣ ба маънои камҷинс ва 

лоғарро: Найи дъхтар мънҷские аст, ки ҷон ам надора бгарда. Ин калима 

дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба қайд гирифта нашудааст.

Ба аломат, хусусият ва хислати инсон дар гӯйиши Фархор аломатҳои 

зиёд далолат мекунанд: қорун - дар забони адабиёти класикӣ маънии 

пулдор, сарватмандро ифода карда, дар гӯйиши Фархор ҳам ҳамин 

маъниро дорад, вале дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба маънии 

пургӯй, серҷоғ ва ҳавобаланд аст [4, с.111]. Лахша - киноя аз одами сергап 

ва бемаънӣ. Муҳаққиқ Шаҳронӣ дар ин маврид чунин гуфтааст “лахша 

навъе аз хор бошад, ки умуман дар ҷойҳои сард монанди айлоқҳо мерӯяд 

ва гӯсфанду асп ва шутур онро мехӯранд, ҳамчунон киноя аз одами 

бемаънӣ ва лачар” [159, с.476]. Маънии аввалини ин вожа дар гӯйиши 

Фархор истеъмол намешавад, аммо маънии дувумии он корбурди бисёр 

васеъ дорад. Вожаи лапар маънои танбалро дорад; чурук - тезу ҳушёр, 

сабукпо; лачар - одами бемаънӣ; ҷърбъқа - одами чоқу қадкӯтоҳ; қозавӣ - 

шахси лоғару қадбланд; миравбошӣ - шахсе, ки тақсимоти обро низорат 

мекунад; қарақоз - одами қадбаланд; нармхӯ - инсоне, ки ҷанҷолӣ нест; 

алапата - касе, ки корро бисёр хато анҷом медиҳад; шапаланг ҷавони 

тануманду қавӣ; талхов - ҷигархун; чорпалоқ - ба тахтапушт беҳаракат 

афтидан; галгармирӣ - ҳар касе, ки корере ба дили худ анҷом медиҳад; 

қаландар - шахси муҷаррад ва бебанду бор: Дар фикри хонаву зиндагит ша 

то кая қаландарвор мегардӣ. Вожаи чашмсафед - киноя аз одами беҳаё ва 

бешарм, ки ҳурмати бузургонро нигаҳ намедорад.

Баъзе вожаҳо дар гӯйиши Фархор хусусияти сермаъноӣ пайдо 

кардаанд: пешпазак - касе, ки таҳаммули шунидани ҳарфҳои дигаронро 

надошта бошад ва дар айни ҳарф задани касе ҳарф бизанад ва сухани 
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шахси муқобилро қатъ кунад; търъмтиёқ // сартамба - ҳар дуи ин вожа ба 
маънии одами гапношунав аст.

Баъзе вожаҳо дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда аз маънии аслии худ дур 

шуда, маънии навро дар лаҳҷаҳо касб кардаанд: маслъқ - дар забони арабӣ 

ба маъноӣ пухташуда, ҷӯшондашуда [40, с.649]. Ин калима дар гӯйиши 

Фархор маънии пири азпоуфтода, ки бори дӯши дигарон гаштаро медиҳад. 

Ҳамчунон дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб аз маънии аслиаш дур 

гардида, бӯйи ғализи гӯшти вайроншударо маслъқ гӯянд; насақ - тартибу 

низом. Дар ҳар ду гӯйиши таҳқиқшаванда дучори таҳаввули маъноӣ 

гардида ба маънии масхара кардан истифода мешавад: Рӯйи ӯ сияҳ, коръш, 

ки ривоҷ шӣ, насақъм кардъ рафт. Ҳамчунон калимаи насақ ба маъниии 

хароб ва нозебо ҳам дар гӯйиши Фархор истеъмол мешавад: И хаёт 

(дузанда) чевар набуда, соф къртама насақ кардааст.

Дар гӯйиши Фархор муродифоти луғавӣ дар сифатҳо сермаҳсул 

мебошад: вожаҳои гул, гангс, гаранг ба шахси камхирад далолат

менамоянд. Ҳар се ин калимаҳо муродифи луғавиянд. Инчунин вожаҳои 

намакӣ ва дилкаш бо ҳам муродиф буда, ки ба маънии чеҳраи хушоянд 

меоянд.

Барои ифодаи синну соли одамон низ сифатҳо дар гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда корбаст мешаванд: нулға - духтар ва ё писаре, ки тоза ба 
синни булуғ расида бошад. Ҳамчунон вожаи нулға ба унвони рустаниҳое, 

ки тозарӯйда бошад, гуфта мешавад; миёнасол - одаме, ки марҳалаи 

навҷавониро пушти сар гузошта бошад; лъндък - ҷавони муҷаррад. Дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб мушобеҳии ин маънии вожаи лавънд 

ба маънии ҷавони 1. муҷаррад, безан, ҷавони болиғ 2. танбал, коргурез 

омадааст [19, с.405]; бузбала - навҷавони бузургпайкар; қадрас - духтари 

навҷавон; ката / сута - ҷавони болиғ; майда - хурдсол ва ғ.
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Баъзе сифатҳо ба ҷинси занона далолат менамоянд: шалита - зани 

беҳаё ва ҷангҷӯй. Вожаи шалита дар “Фарҳанги Муин” ба маънии навъи 

домани кӯтоҳ, кушод ва пурчин, ки дар қадим занон рӯйи шалвор 

мепӯшиданд, омадааст [171, с.2072]. Ин вожа бо ҳифзи шакли зоҳирӣ 

маънии он комилан дигаргун шудааст. Бо вуҷуди он ки дар гӯйиши Фархор 

калимаи шалита истифода мешавад, аммо дар забони навиштории дарӣ 

вуҷуд надорад. дар гӯйиши Фархор вожаи чевар ба маънии зане, ки дар ҳар 

кор лоиқ бошад истеъмол мешавад; кайбону - кадбону. Зане, ки салоҳияти 

хонаро ба ӯҳда дошта бошад; бибизан - зане, ки беандоза, аз ҳад зиёд хуб 

бошад ва ғ.

Вожаҳои баёнгари аломати ашё: шифтър - ҷойи гандидаи мевагӣ; 

часпък - чизи ширадор ва ғ. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

вожаи койида ба маънои гандида, пӯсида, тосида омадааст. Ин калимаи 

асил дар осори хатти ниёгон ба маъноҳои гуногун зиёд ба кор меравад:

Дар ин байти Анварӣ ба маънои нуқс пайдо кардан омадааст: 

Машрабе додиям, ки шарбати он 

Ғам бикоҳад, тараб бияфзояд.

Анварӣ [40, с.569.]

***

Чанд коҳад дониши мо, ҷаҳли мо фарбеҳ шавад, 

Аз раги гардан камони даъвии мо зеҳ шавад.

Шавкат

Ба маънои лоғар гаштан бештар ба кор бурда шудааст: 

Коҳидаам чунон ки зи дил оҳ агар кашам, 

Монанди барги коҳ ба боди фано равам.

Мушфиқӣ [40, с.569]

Дар шаклҳои гуногуни морфологӣ барои ифодаи аломатҳои хос 

корбаст шудани сифатҳоро дар гӯйиши Фархор мушоҳида менамоем:
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Бо пасванду пешвандҳо сохта шудани аломат: бахайр - шахси 

хайрпеша; лафчӣ / лафшӣ - касе, ки дар ҳангоми гап задан оби даҳонш ба 

берун резад; хонадонӣ - духтар ва ё писарони шахсони воломақом; ғундлък 

- қадкӯтоҳ; ҷундлк - хурдтар; хиёлӣ - касе, ки ноз ва карашмаи зиёд дошта 

бошад ва ғ.

Дар қолаби калимаҳои мураккаб омадани аломатҳоро дар гӯйиши 

Фархор бештар дида метавонем: дилёв - дилёбанда, шахсе, ки бо муҳаббат 

ва меҳрубонӣ кӯшиш мекунад, ки дили дигаронро ба даст орад; нимкала - 

шахси камхирад, мариз, лоғар; чачгӯш - касе, ки гӯшҳои дароз дорад; 

кокулчрък - касе, ки мӯйҳои худро кӯтоҳ карда ва кокул зада бошад; 

куришаплинг - нобино. Аз миёни калимаҳои мураккаби зикршуда, фақат 

калимаи чайқов дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳам ба қад 

гирифта шуд: чайқов - чолокии бемаврид, одами шӯрандоз дар гӯйиши 

Фархор, ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб “одами 

хушмуомилаи уҳдабаро [19, с.235] ва ғ.

Барои ифодаи аломатҳои хос дар шакли таркиб ва ибораҳои маҷозӣ 

омадани сифатҳоро дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда мушоҳида менамоем: 

лолаву лупон - касе, ки бо парешонӣ ва аҷала ба ҷойе биравад; 

куҳнавукатра - чизи куҳнаву фарсуда; саги барақ - касе, ки ороиши беш аз 

ҳад карда бошад; сангину вазбин - одами босабру боҳавсила ва ғ.

Дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда умумияти шаклӣ ва маъноии 

калимаҳоро низ зиёд мушоҳида менамоем. Масалан, вожаи пук - 

рангпарида, касе, ки рангу рӯяш тароват надошта бошад. Ин вожа дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бештар ба маънои сергап меояд; 

вожаи качал - дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб чун гуфтори 

мардуми Фархор маънои лангро дошта, вожаи алиёқ низ ба ҳамин маъно 

меояд; ақлак - ин вожа ба шакли муштарак ҳам дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва 
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шимолии Кӯлоб ва ҳам дар гӯйиши Фархор мавриди истеъмол қарор 

мегирад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб баъзан ин гуна шахсро 

тирмизак ҳам гӯянд; фът - фът / фът-фътӣ - касе, ки насанҷида ҳар гапро 

бигӯяд, дар гӯйиши ҷанубӣ фът-фътӣ ба маънои хабаркаш ва ғайбатчӣ ва 

фитнагар омадааст. Тифли навроҳравшударо дар ин гӯйишҳо лахшак // 

чорғавак гӯянд; олак - лоғар, хароб, заиф; съмсабил - атфоли шум ва 

бетарбия, ки дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб онро сағера гӯянд; 

кашталканда - одами бесалиқаву беназм; алмастӣ // албастӣ - ҷину аҷина; 

тебкашол / пастанакашол - шахси танбал ва беназму тартиб; ишкамбу - 

касе, ки пурхӯр бошад; папук - қоматхамида, касе ки аз шиддати пирӣ 

қоматаш хамида бошад. Ин вожа ҳангоми қаҳру ғазаб ба шахси муқобил 

истеъмол мешавад ва ғ. аз миёни вожаҳои зикршуда калимаҳои тебкашол, 

ишкамбу ва папук махсуси гӯйиши Фархор аст.

Аз таҳқиқи корбасти вожагони баёнгари аломату хусусият дар 

гӯйиши Фархор бармеояд, ки ин қабати мавзуӣ нисбат ба ба дигар гурӯҳҳо 

серистеъмол буда, барои ифодаи аломатҳои хос аз қолабҳои гуногуни 

калимасозӣ корбаст мешавад. Дар ифодаи аломатҳои хоси инсон сифатҳо 

бештар ба кор рафта, аломатҳои ифодагари ашё синну сол, хусусият ва 

сифати занон серистеъмол мебошанд. Дар баробари фарқу умумияти 

сохторӣ ва маънӣ сифатҳои зиёдеро дар байни гӯйиши Фархори забони 

дарӣ ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб мушоҳида намудем.
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БОБИ 3

КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ АСЛӢ ВА ИҚТИБОСӢ ДАР ГӮЙИШИ 

ФАРХОРИ АФҒОНИСТОН ВА ГӮЙИШҲОИ ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ 

КӮЛОБ

Яке аз роҳҳои ғанӣ гаштани забон қабули вомвожаҳо ба ҳисоб 

меравад. Иқтибос бо роҳҳои гуногун сурат гирифта, бо гузашти вақт 

калимаҳои забони бегона ба табиати забони корбар мутобиқ мешаванд ва 

дар ин замина ба тағйироти шакливу маъноӣ дучор мегарданд. Ба андешаи 

профессор Ҳ. Маҷидов “Мақоми ин ё он халқро дар инкишофи тамаддуни 

халқи дигар аз рӯйи миқдори умумии калимаҳое, ки забони он ба забонҳои 

дигар додааст, ба осонӣ муайян кардан мумкин аст. Дар иқтибосҳои 

луғавии забонҳои олам осори робитаҳои мухталифи байни онҳо мушоҳида 

мешаванд. Ҳар як калимаи иқтибосии таркиби луғавии забон гувоҳи 

зиндаи ин ё он ҳодисаи таърихи гузаштаи соҳибони он аст” [21, с.94].

Дар гӯйишҳои дарӣ ва тоҷикӣ мавқеи калимаҳои иқтибосӣ устувор 

буда, низоми муайяни забони зиндаи халқ боиси тағйироти савтӣ ва 

сарфии як гурӯҳ калимаҳо гаштааст, ки омӯзиши онҳо муҳим ба шумор 

меравад.

Бояд қайд намоем, ки таъсири иқтибосот дар бахши лексика 

барҷаста буда, дар забоншиносии муосир таснифоти категоряҳои луғавӣ ва 

маъноии вожагон, қабатҳои луғавӣ дар мисоли маводи забонҳои гуногун 

ба ҳукми анъана даромадааст. Таснифот ва бозгӯйии таркиби луғати 

забони адабӣ дар бахши мансубияти забонӣ аз масоили муҳим ба ҳисоб 

меравад. Роҳ ёфтани калимаҳои иқтибосӣ ба забон ва гӯйишҳои дарӣ 

раванди табиии забон буда, нишоне аз робитаҳои сиёсӣ ва фарҳангии 

этносҳои гуногун мебошад. Дар атрофи иқтибосот дар таркиби забону 

гӯйишҳои дарӣ муҳаққиқон А. Афғонинавис, Ҳ. Бохтариёнӣ, И. Шаҳронӣ,
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Ғ. Ҷӯраев, У. Обидов корҳои назаррас анҷом додаанд. Аз ҷумла 

забоншинос У. Обидов вомвожаро аз забонҳои арабӣ, пашту, ҳиндӣ, 

туркӣ, русӣ, англисӣ, немисӣ ва фаронсавӣ дар гӯйиши Ҷабал-ус-сироҷи 

Афғонистон мушаххасу муайян кардааст.

Таҳқиқи иқтибосоти арабӣ дар забоншиносии тоҷик аз солҳои 1970 

маншаъ гирифтааст. Ба омӯзиши иқтибосоти русию интернатсионалӣ ва 

туркӣ-ӯзбекӣ забоншиносон таваҷҷуҳи махсус додаанд. Таркиби луғати 

забони адабии тоҷикиро бештар (бо истиснои вожаҳои иқтибосии ҳиндӣ, 

чинӣ, юнонӣ ва ғайра) вожаҳои арабӣ, туркӣ ва русию интернатсионалӣ 

ташкил дода, дар гӯйишҳои забони тоҷикӣ вобаста ба маҳал раванди 

вожагузинӣ то андозае риоя мегардад. Дар гӯйиши Фархори Афғонистон 

дар баробари таъсири назарраси забонҳои туркиву арабӣ нақши 

калимаҳои интернатсионалӣ, бахусус англисиву фаронсавӣ назаррас 

мебошад. Гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб чун зергурӯҳи гӯйишҳои 

ҷанубии забони тоҷикӣ низ аз ин таъсирот дур намондааст ва ҳатто дар 

баъзе гурӯҳи иқтибосот, бахусус арабӣ, он бартарӣ касб менамояд. Ба 

андешаи профессор Ғ. Ҷӯраев “Як ҳиссаи муайяни фонди луғати лаҳҷаҳои 

ҷанубиро калимаҳои иқтибосӣ ташкил медиҳанд. Воқеан, шевае ё забоне 

нест, ки аз таъсири лексикаи забони дигар ба тамом озод бошад, аммо 

миқдори калимаҳои иқтибосӣ дар ҳамаи шеваҳо баробар нест. Агар аз 

ҳамин нуқтаи назар ҳам лаҳҷаҳои ҷанубиро бо шеваи шимолӣ муқоиса 

кунем, байни онҳо тафовути муайянеро мушоҳида менамоем. Бо вуҷуди ин, 

ҳаргиз гуфта наметавонем, ки теъдоди калимаҳои иқтибосӣ дар фонди 

луғати лаҳҷаҳои ҷанубӣ ночиз мебошад. Маҳдудияти муайян як андоза дар 

боби калимаҳои иқтибосии туркӣ ба назар расад ҳам, дар фасли воҳидҳои 

луғавии иқтибосии арабию русӣ лаҳҷаҳои ҷанубӣ аз дигар шеваҳои забони 

тоҷикӣ ҳатто бартарӣ доранд” [43, 94].
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Барои рӯшанӣ андохтан ба дараҷаи корбаст ва ифодаи маъноии 

калимаҳои иқтибосӣ дар таркиби луғати лаҳҷаҳои Фархори Афғонистон 

ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ин қабати луғавиро вобаста ба 

дараҷаи корбасти иқтибосоти калимаҳои бегоназабон тасниф намуда, 

шаклгириҳои хос, дар қолабҳои гуногуни сарфӣ омадан, ба тағйироти 

шакливу маъноӣ дучор шудани онҳоро дар алоҳидагӣ ба таври мухтасар 

баррасӣ менамоем.

3.1. Вожаҳои аслӣ дар гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб маҳфузмонда
Ҳар қадар ки забон мукаммал бошад, вожагони он бештару ғанитар 

мегардад ва забонҳои пешрафтаи муосир аз он миллатҳое ҳастанд, ки дар 

ҷараёни тараққии дониш ва адаб бо ёрӣ ҷустан аз ганҷинаи луғавӣ ва 

фарҳанги гузаштаи худ баҳра гирифта, аз тавоноиҳои таркибии забон ҳам 

ба андӯхтаҳои илмиву вожагонии хеш афзудаанд. Забони форсӣ ҳам аз ҳар 

дуи ин имкон бархӯрдор аст. Забони форсӣ чунон ки огоҳӣ дорем, 

дигаргуниҳои зиёде дошта ва сарнавишти он монанди рӯзгори ин сарзамин 

дастхуши нишебу фарозҳои бисёре буда, дар ҳар тундбоди таърихӣ бархе 

аз ганҷинаҳои гаронбаҳои фарҳанг ва забони мо аз миён рафта, девонҳо, 

навиштаҳои хаттӣ ва мадорики таърихӣ аксаран нобуд ва ё сӯзонида 

шудаанд ва унсурҳои забони ақвоми пирӯз дар забони мо ворид гаштанд, 

вале буданд касоне, ки бо ҳамаи вуҷуд дар зинда нигаҳ доштани ин забон 

ва суннатҳои ин сарзамин кӯшидаанд. Яке аз намунаи ин абардмардҳо 

ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ дар навиштани “Шоҳнома” аст. Вожаҳои 

форсии ин мероси арзандаи мо низ аз ин сарнавишт дар канор набудааст ва 

қисме аз онҳо фаромӯш шуда ва ҷойи худро ба вожаҳои гуногуни 

ғайрифорсӣ додаанд. Номи бисёр аз мафҳумҳо бо вожаҳои бегона, ки бо 
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сохти забони мо ҳамоҳанг нест, баён мешаванд. Ҳоло он ки дар забони худ 

барои онҳо вожаҳои шоистае дорем, ки ҳанӯз дар гӯйишҳои мардумӣ ҳифз 

шудаанд ва дар осори хатии ниёгон низ корбурд доштанд. Пас чӣ беҳтар 

ки мо ҳам бикӯшем ба забони гузаштаи худ то ҳадди имкон боз гардем ва 

вожаҳои зебо ва содае, ки дархӯри фаҳми гурӯҳи бештаре аз мардум аст, 

истифода кунем. Ин вожаҳоро метавонем бо кофтуков аз мутуни гузашта, 

ҳамчунон лаҳҷаҳои забон пайдо кунем, то дубора мавриди истифодаи он 

қарор гирифта ва забони зебои форсӣ дарӣ ва тоҷикиро пурбортар ва 

густурдатар созем. Ҳар чи вожа бештар дошта бошем, забон тавонотар ва 

баёни матлаб осонтар хоҳад буд ва аз ҳама муҳим он аст, ки барои вожаҳои 

бегона, ки дар забони мо сарозер шудаанд, вожаҳои баробармаънои асили 

забонро пайдо кунем, то забони мо аз омехтагии зиёд аз забонҳои арабӣ 

туркӣ англисӣ, русӣ ва дигар забонҳои аврупоӣ наҷот ёбад. Бояд қайд 

намуд, ки ҳадаф аз ин нуқта ин нест, ки вожаҳои иқтибосиро тамоман 

канор бигзорем ва фаромӯш кунем. Ҳеҷ забоне аз вожаҳои бегона холӣ ва 

бениёз нест, аммо дар ҷойҳое, ки вожаҳои асили форсӣ метавонад 

мафоҳими зеҳнии моро шарҳ диҳад, беҳтар аст, ки аз он истифодаи 

оқилона ва хуб намоем. Дар ин бахш ба вожаҳои асили забони форсии 

дарӣ, ки дар гӯйиши Фархор боқӣ мондаанд ва ба мардуми он маҳал 

оммафаҳманд ва корбурди хеле васеъ доранд, аммо дар сурати навишторӣ 

ва забони адабии имрӯзаи дарӣ корбурд надоранд, таваҷҷуҳ шудааст. 

Албатта ин нуктаро бояд қайд намуд, ки як теъдоди он вожаҳо ҳанӯз ҳам 

дар забони навишторӣ ва забони адабии тоҷикӣ истеъмол мешаванд. Шояд 

ин тасаввур пеш ояд, ки зиёдтар ба вожаҳои умумихалқӣ рӯй оварда 

шудааст. Аз ин ки ҳадафи навиштани ин рисола ҷамъоварии вожаҳои 

гӯйишии Фархор ва муносибати он бо шеваи ҷанубию шимолии Кӯлоб аст, 
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биноан ба вожаҳое, ки дар гӯйиши Фархор хусусияти лаҳҷавӣ пайдо 

кардаанд таваҷҷуҳи бештар шудааст.

Вожагони асили эронии гӯйишҳои таҳқиқшавандаро аз рӯйи 

корбурдашон ба ду гурӯҳ метавон дастабандӣ кард:

а) калимаҳое, ки шаклан яксон буда, баъзан бо андаке тафовути 

маъноӣ ҳам дар Фархори Афғонистон ва ҳам дар ҷанубию шимолии Кӯлоб 

мавриди истеъмол қарор гирифтаанд;

б) калимаҳое, ки хоси гӯйиши Фархоранд ва дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб корбурд надоранд.

Корбурди калимаҳои аслии ҳамгун дар гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб:

Чобук - “ҷусту чолок”. Ин вожа дар форсии бостон Сагика ва дар 

форсии миёна ба гунаи Сагик будааст [146, с.989] ва бо ҳамин маънӣ дар 

лаҳҷаҳои Фархор маҳфуз мондааст. Тибқи маълумоти “Фарҳанги 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” вожаи чобък дар гӯйишҳои мардуми 

водии Кӯлоб мустаъмал аст.

Нолиш / Нолъш - “нола, нолидан”: Ай сари девол ғалтида дъстъш 

шикаста, нолиш када, хав аст.

Полидан - “софкорӣ кардан”. Ин вожа дар “Фарҳанги 

решашинохтии забони форсӣ” маъхуз аз раз/рада дониста шуд, дар форсии 

Афғонистон роЫап - “таҳаффус кардан”-ро гӯянд [146, с.618]. Ин калима 

дар гӯйиши Фархор дучори таҳаввули маъноӣ гардида, ба маънии ҷустуҷӯ 

ва кофтукоб кардан мавриди истеъмол қарор мегирад. Аммо дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб маънии аввалаи хешро ҳифз намудааст: Биё ира 

биполонем [19, с.552]. Дар “Луғоти Муин” чаҳор маънии масдари полидан 

омадааст: 1) софӣ кардан; 2) ҷустуҷӯ кардан; 3) фурӯ рехтан; 4) ба охир 

расидан.

113



Руст - истод, рост “зоҳиран муштақ аз эронии бостон-пЫа, аз решаи 

гаид-“боздоштан, монеъ шудан” аст [146, с.1445]. Руст кардан ба маънии 

рост кардан, истодан мавриди истеъмол қарор мегирад: дастака бари девор 

русташ кун, монаш биистад.

Шуплидан - “афшурдан, фишор додан”. Ин вожа ба ҳамин маънӣ 

ҳанӯз дар лаҳҷаҳои Фархор истеъмол мешавад: Куртаҳои шустагита 

бишпул, ки овъш бтърова. Шпилидан дар “Фарҳанги Амид” ба маънии 

фишурдан, фишор додан тафсир шуда, дар эронии бостон и§а-радха - 

сафир задан ва бо ҳамин маъно дар забони пашту мустаъмал аст [146, 

с.1856].

Покиза / погиза - “тоза, пок”. Муштақ аз арака, аз решаи ар. Дар 

гӯйиши Фархор ба маънии пок ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

ба маънии пурра, тамоман мавриди истеъмол қарор мегирад.

Чошт - “ҳаволии субҳ ё наздики зуҳр”. Ин вожа дар забони форсии 

миёна ба шакли Са§1 ба маънии наҳор, хӯрок омадааст [146, с.989]. Ин 

калима сирф ба маънии пешин дар гӯйиши Фархор истеъмол мегардад. 

Ҳамчунон шаклҳои дигари ин вожа чун: чоштӣ - ҳангоми зуҳр намози 

чошт - намози пешин, рӯз чошт шудан ва чоштакӣ - ҳангоми чошт, нони 

чошт хӯрдан ба маънии ғизои пешинро хӯрдан низ мавриди истеъмол қарор 

мегирад, ҳамчунон ин вожа ба маънии ҳангоми зуҳр ва аввали субҳ 

мавриди истеъмол қарор мегирад.

Кашол - “овезон кардан”: Куртама кашол кадум. Муштақ аз ка§-и 

форсии миёна ва ка§а-и эронии бостон ва пасванди а1/а1а [146, с.2190]. 

Ҳамчунин ин вожа ба шаклҳои кашмакашол, ба маънии либосе зиёд калону 

дароз бошад, ки ба пойҳо печад. Пастанакашол ба маънии одами танбал, 

бекора ва бесалиқа, кашолук касеро аз дасташ гирифтану базӯр кашидан 

дар гӯйиши Фархор мавриди истеъмол меёбад. Ин вожа дар гӯйишҳои 
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ҷанубию шимолии Кӯлоб низ ба ҳамин маъноҳо мавриди истифода қарор 

мегирад.

Лат - задан, ин вожа ба шаклҳои лат кардан, лат кадан лат хӯрдан, 

лату куб ба маънии задан ва шиканҷа, латхӯр ба маънии одами 

гапношунав, ки ҳамеша лат мехӯрад, мавриди истеъмол қарор мегирад. 

Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб низ вожаи лат ба маъниҳои 

шалоқ, шата задан, кӯфтан, озор додан корбаст мешавад.

Киса - халтае, ки дар он пул ва зар нигаҳ медоранд, халтаи хурд, ки 

дар он пул мерезанд ва ё навиштаҷот, аснод ва коғазҳои кориро мегузоранд 

ва умуман аз абрешим ва порчаҳои зарифи дигар онро месозанд ва ҳар 

халта монанде, ки дар он чизе резанд, бузург бошад ва ё кӯчак ва ё пашмин 

ва мӯйин бошад ва ё пунбагин ва ҷузъи он [153, с.460]. Аз оромӣ Н§а ва 

аккодӣ И§и - “кифи пул”, “кисаи пул” махуз аст [146, с.2320]. Ин вожа дар 

гӯйиши Фархор ба маънии халтаи кӯчаке ки дохили он собунро 

мегузоранд ва ба даст кашида бо он танро мешӯянд. Шакли адабии ин 

вожа дар забони дарии имрӯза лиф мебошад, аммо дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлобба маънии халтае, ки дар пираҳан дӯхта мешавад ва ашёи 

хурди резаро дохили он мегузоранд мавриди истеъмол қарор мегирад: 

кисаам сурох будас ҳамаи суммам рехта.

Палосида - дар фарҳангҳо ба маънии пажмурда шудан аз раки-па§а 

аз решаи па§ “гандида”. Дар гӯйиши Фархор ба маънии худро ба коре 

машғул кардан ва ҷунбидан ба хотири анҷоми кор истифода мешавад: Ай 

пага то бега мепалосум. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб вожаи 

палосидан ба маънини кӯшиш кардан ва ғайрат намудан омадааст (19, 

с.526).
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Тофтан - “дурахшидан”. Дар гӯйиши Фархор ва ҷанубию шимолии 

Кӯлоб тофтан ба маънии маълум шудан мавриди истеъмол қарор мегирад: 

Ба нигом як дурахти сев ай дур тофтеста.

Ковидан - “ҷустуҷӯ кардан”. Ба ҳамин маънӣ вожаи ковидан дар ҳар 

ду гӯйиши таҳқиқшаванда истеъмол мешавад.

Буҷулак (буҷул) - “устухони пошнаи пой”. Ин вожа ба ҳамин маъни 

ҳам дар гӯйиши Фархор ва ҳам ҷанубию шимолии Кӯлоб корбаст мешавад: 

Як санг ай дур омадъ да буҷулаки пом хурд.

Каппа - хаймаи мувақатӣ, ки дар васати замин барои нигаҳдории 

полизи харбуза ва ё тарбуз ва ё ҳам чизҳои дигар сохта мешавад. Ба ҳамин 

маъни дар ҳар ду гӯйиши мутазаккира истеъмол мешавад.

Ғажд/ ғайҷи - ифлос, ғаждӣ, касофат, нопокӣ ҳамчунин ба маънии 

хокруба мавриди истеъмол қарор мегирад. Дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб низ ба ҳамин маънӣ корбаст мешавад.

Вожаҳои зайл дар китоби “Фарҳанги решашинохти забони форсӣ” 

чунин шарҳ шудаанд: Болишт (болиш) - “мутакко, пуштӣ”. Асли ин калима 

дар форсии миёна дар шакли Ва1§п аст. Вожаҳои п ва ( дар болишт 

вожаҳои илҳоқӣ ҳастанд. Ба қиёси калимоти назир асоси масдар бо он 

афзуда шудааст [146, с.389]. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба маънии 

билиште, ки зери сар мегузоранд ва мехобанд корбаст мешаванд. Навъи 

дигари онро ки дар пушт мегузоранд ва такя мекунанд онро тақия гӯянд. 

Вожаи болишт ба маънии мутакко ва пуштӣ дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб корбаст мешавад.

Бур - ранги сурх, дар эронии бостон ва^га, дар форсии миёна Ьог - 

асп. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба маънои ранги сурхи камранг ҳанӯз 

ҳам мавриди истеъмол қарор дорад. Аспи бур асперо гӯянд, ки моил ба 

116



сурхи камранг бошад ва дар гӯйимшҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бур ба 

маънии хокистариранг, маъла ва зардча омадааст.

Болин - болои сар, канори бистар, бистар ва дар форсии миёна Ьа1ёп 

ва дар форсии бостон Ьагдапуа аз решаи Ьаго1 - “баланд будан” [146, с.393]. 

Имрӯз ба ҳамин маъно дар лаҳҷаҳои Фархор ва лаҳҷаҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб истеъмол мешавад.

Бомдод - “субҳ, пагоҳ”. Дар форсии миёна ба шакли Ватда! будааст. 

Ин вожа дар гӯйишҳои мардуми Фархор серистеъмол буда, гоҳе пагоҳ ва ё 

пагаҳи вақт ба маънии бомдод низ истифода мешавад. Дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳам маънии фавқ ба чашм мехӯрад.

Бум - “чуғд”; мурғе ки дар шаб қуввати тамом дорад ва мебинад, 

вале дар рӯз дида наметавонад.

Бинак - дар форсии миёна ^ёп, форсии бостон уата - дидан ва 

пасванди -ак мардумаки чашм. Дар гӯйиши Фархор ва ҷануби Кӯлоб ба 

шакли бинук ба маънии фолбин мавриди истеъмол дорад.
Пода - “подаи гов ва хар”. Дар форсии бостон Ра1ака аз ра1а (сифати 

мафъулӣ), аз решаи ра пойидан, ба маънии нигаҳ доштан ва ҳифз шудан 

гирифта шудааст [146, с.593]. Ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб низ корбурд дорад.

Певоз / пайвоз - аҷобат, яъне посух додан. Аз эронии бостон рай- 

^асаЪ-^аСаЬ - “сухан” ва рай, форсии миёна раупагад / рау^апзп - “посух 

додан” [146, с.73]. Ин вожа дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда дучори 

таҳаввулоти маъноӣ гардида ба маънии навбат кардан дар бобати додан ва 

гирифтани шир дар ҳар ду гӯйиш мавриди истифода дорад: Шира пайвоз 

кадъм, ҳарола (ҳарвақт) ки нубати ма шид а шир чакаву қурут мекънъм.

Пуч - пистаи бемағз, миёнтиҳӣ, пук, ковок аз решаи рау ба маънии 

пӯшидан гирифта шудааст [146, с.749]. Дар гӯйиши Фархор дар шаклҳои
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каллапуч ба маънии одами беақл; ҳар донагие, ки мағз надошта бошад, 

корбаст мешавад.

Хурҷин - ду киссаи маъмулан аз ҷинси гилем ва муттасил ба ҳам ки 

рӯйи чорпоён андозад ва дар дохили он чизеро биниҳанд, ки дар форсии 

миёна Хауагд будаст [146, с. 1119].

Базм - “маҷлиси шароб, ҷашн ва меҳмонӣ”. Ин вожа дар эронии 

бостон базма вахта аз решаи вах дар форсии миёна Ьатту ба маънии паҳн 

кардан, густурдан, омода кардан ва тадорук дидани лавозим ва асбоби 

ҷашну меҳмонӣ [146, с.476]. Вожаи базм дар ҳар ду гӯйиш ба ҳамин маънӣ 

корбурд дорад.

Чакра / чъкъла - он чи аз ҷойе бичакад, муштақ аз вожаи чакка ба 

маънии чакидан мебошад [146, с.1035]. Дар гӯйиши Фархор чакла баъзан 

чукук ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб чъкъла мегӯянд: Як чукла 

овум бте ай ташнагӣ дар гъръфтъм.

в) калимаҳои аслии хоси гӯйиши Фархор

Бузғунч / бъзғънҷ - “пистаи бемағз”. Дар гӯйиши мардуми Фархор 

хеле серистеъмол будааст: Пистая мемондӣ мепухт, бузғунҷи ия чико мекнӣ.

Бом - “тарафи беруни сақфи хона”. Ба ҳамин маънӣ дар лаҳҷаҳои 

Фархор корбурд дорад. Дар форсии бостон пона [Рала] дар форсии миёна 

Вап бо пазируфтани тағйироти овоӣ пон ба бом табдил шудааст. Калимаи 

бомбутӣ ба маънои хонаи хурде, ки болои зинапояи болохона меандозанд 

ва аз ҳамин калимаи бом сохта шудааст [146, с.395], хосси гӯйишҳои 

мардуми Фархор мебошад.

Бузмача - ҷонвари аз ҷинси чалпосаро гӯянд, ки ба зери буз ояд ва 

пистони ӯро бимакад ва баъд аз хӯрдани шир самми ӯ дар буз асар кунад 

[146, с.477].

Бура - таркиби шимиёии блаври (сафеду шафоф) ва рангҳои сафед, 

зард ва обӣ, сабз ё хокистарӣ, ки баъзан корбурди доругӣ дорад. Асли ин 
118



калима форсӣ буда, аз решаи Ьог гирифта шуда, ки дар форсии миёна ба 

шакл Ьогак ҷой доштааст. Дар лаҳҷаҳои Фархор ҳанӯз ҳам бура мегӯянд 

дар гӯйиши Кӯлоб вожаи шакар ифодагари ин мафҳум мебошад.

Тосидан - ғамнок шудан, ки бо калимоти тоса, гарм, тафт, дард, 

тапиш, андуҳ, толвоса, як маънӣ доранд. Муштақ аз вожаи тоса ба маънии 

хаста шудан аст [146, с.815]. Дар гӯйиши Фархор ба маънии хароб шудан ва 

пусидани чизе мавриди истеъмол дорад.

Палма - дурӯғ гуфтан, баҳона кардан эҳтимол аз забони пашту - 

ра1та, муштақ аз эронии бостон раЬ - датЬа аз решаи даЬ - “фирефтан” 

[146, с.716]. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба шакли вожаи таркибии 

овпалма ба маънии кореро дуруст анҷом надодан ва ё аз сарсарӣ кор 

карданро гӯянд, ки дар ин ҷо ҳам маҷозан ҳамон маънии баҳона кардан 

нуҳуфта аст: Аму кора як овпалмаш кадъм рафт.

Дар гӯйишҳои мавриди назар бархе аз луғоти куҳан ва нодири забони 

суғдӣ маҳфуз мондаанд ва муҳаққиқон, аз дер боз рӯйи мушаххас кардани 

онҳо дар забонҳои эронӣ кӯшишҳое кардаанд. Ҳамчунон чанде аз луғоти 

суғдӣ, ки дар осор ва фарҳангномаҳои давраи аввал ба кор рафтаанд, 

мавриди таҳқиқи таърихию эҳтимологӣ қарор гирифтаанд. Ин таҳқиқот аз 

ҷиҳати шинохти луғоти осор бисёр муҳим мебошад. Дар мавриди 

муқоисоти чанде аз луғати суғдӣ “Луғати фурс” ва луғати суғдии лаҳҷаи 

Масчоҳ [119].

Пахч - паҳну пахии ва паҳн, дар форсии бостон рахсак - “одами 

кӯтоҳқомат” баргирифта, аз эронии бостон рах§е, форсии миёна рах§ [146, 

с.635]. Ин калима имрӯз дар гӯйиши Фархор ба маънии кӯтоҳ ва паст 

истифода мешавад: Қадш бисё пахчи гандаст ва ё хонаи пахч дилгир мешава.

Каҷова - “як навъ сабади дарозрӯяи махрутишакл” (харошидашуда 

ва тарошидашуда). Ин вожа ба ҳамин маънӣ дар гӯйиши Фархор ривоҷ 
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дорад ва ба маънии маҷозӣ одамеро гӯянд, ки бисёр чоқ бошад ва 

қадамҳояшро оҳиста-оҳиста ва ё каҷ бимонад: Фалонӣ каҷова - каҷова 

рафта истодааст. Аммо дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дар 

ифодаи ин мафҳум калимаи сабадро ба кор мебаранд.

Талваса / толвоса - “ғаму андӯҳ”. Дар гӯйиши Фархор ба маънии 

одами беқарор ва касе, ки ба хотири ғами дилаш оташ гирифта бошад ва 

худро ба ҳар тараф бизанад, мавриди истеъмол қарор мегирад: Аму бичора 

талвасе дора, ки Худо медона.

Дар гӯйиши мутазаккира луғатҳои форсиеро метавон пайдо кард, ки 

дар осори шоирони Мовароуннаҳр ба кор рафта ва аз ҷониби бархе аз 

фарҳангнависон гирдоварӣ ва маънӣ шудааст. Бархе аз луғот дар ашъори 

нависандагони манотиқи дигар низ ёд мешавад, ки ин далели густариши 

луғоти як минтақа ба минтақаи дигар дар он қарнҳо мебошад [112, с.36-37].

Гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоби Тоҷикистон аз манобеъи муҳим ва боэътибор дар масъалаи 

нигаҳдории луғоти куҳани забони форсӣ ба шумор мераванд. Дар ин 

гӯйишҳои мутазаккира луғоти нодири хуросониву мовароуннаҳрӣ аз 

солиёни дурру дароз гирд омада, то ба имрӯз маҳфуз мондааст. Баррасии 

вожаҳои камёби забони форсӣ дар гӯйишҳо, вазъи пайванди забонҳоро дар 

давраҳои гуногуни таърихӣ, дар ин манотиқ ошкор месозад. Пайвандҳои 

таърихии забонҳои эрониро дар ҳавзаи густариши забону лаҳҷаҳои 

мухталиф аз замони бостон то ба имрӯз рӯшан месозад. Хуросону 

Мовароуннаҳр сарзамин ва макони ҳамешагии густариш ва ташаккули 

забону лаҳҷаҳои эронии шарқӣ буда, пас аз матрук шудани ин забонҳо 

луғоти зиёде аз забонҳо ва гӯйишҳои шарқии эронӣ, ба вижа суғдӣ дар 

осори дарии давраи аввал мушоҳида мешавад.
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Намунаи чанде аз вожаҳои суғдӣ, ки дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоби Тоҷикистон истифода 

мешавад: чиғир - фарёд кардан, бонг задан, садо кардан дар забони суғдӣ 

хондан садо кардан. Ин вожа дар гӯйиши Фархори Афғонистон ба шакли 

чиғирук ба маънии атфоли хурд мавриди истеъмол қарор мегирад: Ҷағу 

вағи чиғирико сарама вайрон кад. Ҳамчунин калимоти дигари суғдие, дар 

гӯйишҳои мазкур ҷой доранд, ки шакл ва маънои яксон истеъмол 

мешаванд: зевар - зиннат, зебу зинат; оғоз - шуруъ; бархе - ягон кас; малах 

- “ҳашароти зарарнок аз ҷумлаи ростболон, дорои пойҳои ақиби рушдёфта 

ва бузург”; роғ - дашт, домана; ситеғ - рост ва ғайра.

Таранг - “сахт, фишурдан, сахт кашида шуда”. Ин вожа ба ҳамин 

маънӣ дар ҳар ду гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоби Тоҷикистон корбаст мешавад: Дарзая (даста) чува 

таранг бастӣ?; ялла - раҳо кардан, боз, кушода. Ин калима дар ҳар ду 

гӯйиши мутазаккира маънии яксонро ифода мекунад: Дара ялла мондӣ, 

хона хунук шуд; лунба - мардуми бузургу фарбеҳ. Ин вожа дар гӯйиши 

Фархор ба шакли лумбук ба маънии чоқу фарбеҳ корбаст мешавад; ҳуч - 

рост кардани алам “байрақ ё найза”. Дар гӯйиши Фархор ба шакли ҳучат 

ба маънии озод бардоштани як чиз аз замин мавриди истеъмол қарор 

мегирад: Майдабачара ҳучат ай замин вардошту рафт. Дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳуч ба маънии бардоштан, рост кардан 

истеъмоли васеъ дорад; хушова - пок кардани полиз ё зироат аз хору 

хошок. Замоне, ки алафи ҳарза дар миёни сабзавоти хӯрданӣ мерӯяд, тоза 

кардан ва чидани онро дар гӯйиши Фархор хушова гӯянд; ковок - 

миёнтиҳӣ, суст, хоке, ки пой бимонӣ пойи одам дохили он фурӯ биравад, 

мегӯянд: Замин ковок бъдаст. Ин вожа дар ҳар ду гӯйиши таҳқиқшаванда 

хеле серистеъмол мебошад; осима - дар шакли вожаи мураккаби саросема, 

121



ба маънии аҷала ва вархатоӣ корбаст мешавад: Ҷиям саросима ай куҳ 

калапо шуда омад; кех - сурати зишт бошад, ки тифлонро бо он тарсонанд. 

Ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳам ҳангоми манъ 

кардани кӯдакон аз хӯрдани зарарнокҳо ких гӯянд [112, с.37].

Гурӯҳи дигари луғот, ки дар осор ва фарҳангномаҳо ба назар 

мерасанд, аз тариқи забону гӯйишҳои дигари эронӣ ба гӯйиши ва минтақаи 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ворид шудаанд: дамбура (данбура) - “танбур”. 

Дар “Луғатномаи Муин” [171, с.1562]. Ин вожа яке аз вожаҳои 

шинохташуда ва пуркорбурд, дар гӯйиши Фархор ба маънии навъе аз 

василаи созу суруди маҳаллӣ будааст; лух - Д. Саймиддинов дар мавриди 

вожаҳои лух ва ғалғалиҷ чунин мегӯяд, ки лух дар китоби “Сиҳоҳ-ул-фурс” 

чунин маънӣ шудааст: гиёҳе бувад, ки дар зимистон ба масҷидҳо афкананд 

ё аз вай ҳасир бофанд. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба ҳамин маънӣ 

истеъмоли назаррас дорад. Муаллифи “Луғати фурс” вожаи ғалғалиҷро ба 

маънии дағдаға овардааст. Ин вожа дар забони суғдӣ бо пасванди -ич ба 

гунаи ғалғалич ба маънии дағдаға бошад. Чунон ки касеро паҳлу ва зери 

бағал бихоронад ва бихандад. Ба ҳиндӣ каткадӣ гӯянд. Баъдан ҳар ду 

ғайнро карот бидиҳанд ва баъзан ғайни дувумро ба мим бадал кунанд, яъне 

ғалмалич гӯянд [112, с.15]. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба гунаи 

ғалмағалич сару садои бисёр ва коре, ки роҳи он маълум нест, мавриди 

истеъмол қарор мегирад: Ай хуварук да и ғалмағаличи ҳичия намеёвум. 

Армон - андуҳ, ғусса. Ин вожа дар гӯйиши Фархор дучори таҳавулли 

маъноӣ гардида ба маънии орзую ҳаввас мавриди истеъмол қарор мегирад: 

Армон дорум, ки ба ҳаҷи хонаи байтуллоҳ биравам. Ланҷ - берун кашидани 

шираи чизе. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ва гӯйиши минтақаи ҷанубии 

Кӯлоб ба маъни бемор, касал, ранҷур мавриди истеъмол қарор мегирад; 

фаж - гуноҳ, касофат шакли ин вожа дар гӯйиши Фархор дигаргун шуда, 
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ғаж ё ғаждӣ ба маънии касофат ва ифлос мавриди истеъмол қарор мегирад: 

хоная руфтум, ғаждиҳоя рав берун пато, биё.

Ҳамин тавр, дар таркиби луғати гӯйишҳои таҳқиқшаванда калимаҳои 

асил, яъне эрониасл бештар корбаст шуда, вобаста ба муҳити ҷуғрофӣ ва 

таърихи халқҳои ин маҳал онҳо ба тағйироти шаклӣ ва маъноӣ низ дучор 

шудаанд. Бояд қайд намоем, ки дар осори хаттии ниёгон ин қабил 

калимаҳои эрониасл серистеъмол буда, ҳоло ҷойи онҳоро вожагони 

иқтибосӣ гирифтаанд. Дар гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб ин қабил вожагон бештар хусусияти умумиистеъмолӣ 

дошта, хусусиятҳои маъноии онҳо дар асоси гӯйишҳои тоҷикиву дарӣ ниёз 

ба таҳқиқоти мукаммал дорад.

3.2. Вожаҳои иқтибосӣ

3.2.1. Вожаҳои иқтибосии забони пашту
Равобит ва ҳамзистии қавму миллатҳо ва дар заминаи он 

додугирифти вожагон аз падидаҳои маъмулӣ дар ҷомеаи башарӣ мебошад 

ва гузашта аз ин дар замони рушди расонаҳо ва интернет, густариши 

рӯзафзуни имконоти иртиботӣ ҳеҷ забоне наметавонад холис бимонад. 

Имрӯз бо рушди илми техника ва сохтани васоити техникӣ ва амалиёт бо 

онҳо мафоҳими нави техникӣ бо исмашон вориди зиндагиву рӯзгори мо 

мешаванд. Агар ба қарни гузашта нигарем, вуруди зиёди луғоти иқтибосии 

русиву интернатсионалиро хоҳем дид. Ба асрҳои миёна нигарем, шоҳиди 

вуруди луғоти туркӣ-муғулиро бо ҳуҷуму лашкаркашиҳои қавму қабилаҳои 

турку муғул хоҳем дид. Вожаҳои арабиро, ки дар мароҳили ташаккули 

забони порсии дарӣ ва асрҳои баъдӣ вом гирифтаем, дар шеъру адаби 

форсӣ ва рӯзгорамон ба кор мебарем.
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М. Баҳор омилҳои вуруди калимаҳои бегонаро ба забон чунин шарҳ 

медиҳад: “Омехтани забонҳо бар чанд қисм аст, яке ин ки забоне ҳарчиро 

надорад билтабъ аз ҳамсоя ё ҷойи дуртар бистонад ва онро вориди забони 

худ созад... Дигар он ки қавме аз лиҳози эҳтиёҷ ва ё ба сабаби ихтилот ва 

имтизоҷ бо қавме дигар луғотро бигиранд ва сурати аслӣ ва ҳақиқии онро 

ҳифз кунанд, лекин онро мутеи тарокиб ва сарфу наҳви луғоти худ 

кунонд... [145, с.254]

Дар таркиби луғати гӯйишҳои дарӣ мавқеи вожагони эрониасл 

устувор ба назар мерасад. Калимаҳои эрониасл дар асоси қонунҳои 

инкишофи дохилӣ боиси васеъ шудани доираи таркиби луғоти ин лаҳҷаҳо 

гардидаанд, ки ин раванд бо гузашти вақт аз омилҳои дигар баҳрабардорӣ 

намудааст. Забони дарӣ, ки худ пайдоиш ва хусусиятҳои интишори он 

баҳсталаб ва таҳқиқталаб мебошад, ба андешаи муҳаққиқони соҳа дар 

ҳудуди Мовароунаҳри собиқ ба ивази суғдӣ ва дар самти ҷанубу шарқ ба 

ивази бохтарӣ ва ё яке аз забонҳои гурӯҳи помирӣ ба вуҷуд омадааст.

Дар ташаккули қабатҳои луғавии гӯйишҳои дарӣ вожагони пашту 

таъсири барҷаста надошта бошад ҳам, вомвожаҳои паштуӣ дар баъзе 

гурӯҳҳои луғавӣ серистеъмоланд, ки баррасии онҳо дархӯри аҳаммият 

мебошад. Вожаҳо аз забони пашту бештар ба ҷойгиршавиашон дар 

манотиқи тоҷикнишин ба гӯйишҳои забони дарӣ роҳ ёфтаанд. Муҳаққиқ Т. 

Зокир ҳангоми баррасии лаҳҷаи дарии минтақаи Сурхруди Нангарҳор 

омили зиёди вомвожаҳои аз забони паштуро дар ҳамзистии ақвоми 

тоҷикзабону паштузабон канори ҳам медонад [154, с.70].

Сабаби вуруди вожаҳои паштуиро шарқшинос Л. Н. Киселёва чунин 

тавзеҳ медиҳад: “Дар охири солҳои 1930 дар сиёсати забон таҳаввулоти 

назаррас дар сиёсати забонӣ ба амал омад, ки дар соли 1936 забони пашту 

ба зинаи забони давлатӣ бардошта шуд ва зуд ба ҳаёти рӯзмарраи 
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муассисаҳои давлатӣ, ба системаи маориф ва матбуот роҳ ёфт” [14, с.15]. Ба 

андешаи У. Обидов вожаҳо аз забони пашту дар натиҷаи ҳамзистии ақвоми 

пашту дар манотиқи тоҷикнишин ба гӯйишҳои забони дарӣ роҳ ёфтаанд: 

“дар тули асрҳо дар натиҷаи баҳамзистии қавмҳои тоҷику пушту ба 

шеваҳои тоҷикони Афғонистон дохил гардидааст” [28, с.131].

Калимаҳои забони паштуро дар соҳаи мухталиф ва бештар 

гӯйишҳои манотиқи ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии Афғонистон дидан мумкин 

аст. Чунончи: чавкӣ-курсӣ, атан-рақси миллии афғонӣ, пайса-пул, чатал- 

ифлос ва ғ.

Аз баррасии гӯйиши Фархори Афғонистон бармеояд, ки 

вомвожаҳои паштуӣ бештар дар бахши ҳарбӣ роҳ ёфтаанд. Аксаран 

рутбаҳои низомӣ дар артиши Афғонистон ва рутбаҳои илмӣ дар

донишгоҳҳо бо вожаҳои пашту баён мегардад. Таъсири забонҳои дариву 

пашту яктарафа набуда, дар ин раванд нақши забони дарӣ бештар 

мушоҳида мегардад.

Дар баробари вожаҳои дарӣ барои ифодаи рутбаҳои низомӣ дар 

артиши Афғонистон вожагони паштуӣ корбаст мешаванд, ки маънии онҳо 

барои бошандагони маҳалҳои гуногун фаҳмост: дрестезвол,

дуваҳумабретман, лумлаи бретман, туран, ҷагран, дагарвол, бредҷанрол, 

туран ҷанрол, дагар ҷанрол, сутур ҷанрол, луидрестез ва ғайра.

Дар баробари забони дарӣ садсолаҳо боз забони паштуӣ дар 

гуфтори ин минтақаи таърихӣ мақом пайдо карда, ҳатто дар ифодаи 

рутбаҳои илмӣ дар донишгоҳҳои кишвар вожагони пашту ба кор бурда 

мешаванд: пуёлай (пуҳёлай) - ба маънии касе, ки тоза ба сифати устод ба 

фаъолият шуруъ намудааст, яъне ибтидоитарин рутбаи устодӣ, ки эрониён 

бо он донишвар гӯянд.
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Рутбаҳои устодон бо гузашти вақт тағйир ёфта, ҳамаи зинаҳои он бо 

вожагони забони паштуӣ ифодаи худро ёфтааст: пуанёр (пуҳанёр) - 

дувумин рутбаи устодӣ, ки дар забони форсӣ онро донишёр гӯянд; 

пуҳанмал севумин рутбаи устодӣ ки дар форсӣ донишпажуҳ мегӯянд. Дар 

ин се рутбаи аввалӣ мутобиқи қонуни таҳсилоти олии Афғонистон устоди 

навкор бояд ба сифати дастёри устоди баландрутба дар синфи дарсӣ 

бираванд ва дарс доданро таҷриба кунанд; пуандуй (пуҳандуй) - 

чаҳорумин рутбаи устодӣ, ки эрониён ба он донишандӯз гӯянд. Дар ин 

рутба устод метавонад ба шакли мустақил дар синф дарс бигӯяд; пуанвол 

(пуҳанвол) - панҷумин рутбаи илмӣ аст, ки дар ин рутбаи илмӣ устод бояд 

ба таълифи осор машғул шавад ва китобҳои зиёдеро таълиф кунад; Пуон 

(пуҳонд) - охирин рутбаи илмӣ аст, ки бояд устод дараҷаи илмӣ доктори 

илмро дошта бошад ва ӯро профессор хонанд.

Дар низоми таълим вожагони пашту бештар мавқеъ пайдо кардаанд: 

пантун (пуҳантун) - донишгоҳ; панзай (пуҳанзай) - факултет; соранвол аз 

вожаи сорна гирифта шуда, маънии он ба забони форсӣ назорат, мушоҳида, 

тадқиқ ва арзёбӣ мебошад. Мафҳуми ин вожа ин аст, ки бар як мавзуъ ё як 

шайъ баъд аз фикри зиёд ва барасии ҳамаҷониба тасмим гирифта шавад. 

Ҳамчунон, ин вожа ба маънии шахсе меояд, ки таҳсилоташро дар риштаи 

махсуси шаръиёт ба анҷом расонида ва дар бахши ҳуқуқӣ фаъолият кунад 

ва ҳамчунон соранволҳо вакили мудофияи шахс ҳам мешаванд. Соранволӣ 

- маконе, ки соранволҳо дар он ҷо фаъолият мекунанд ва ғайра.

Албатта, ин вожагон то андозае ба қабатҳои луғати гӯйишҳо роҳ 

ёфта, онҳо чун истилоҳ дар гуфтори шахсони алоҳида ва ё намояндагони 

касбу кори гуногун ба кор бурда мешаванд.

Дар баробари вожагони дарӣ вожагони пашту дар ифодаи 

мафҳумҳои гуногун корбаст мешаванд: даматун (дармалтун) - ба маънии 
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дорухона. Баъзан ин вожа ба маъни давохона истеъмол мешавад, аксаран 

онро мардуми маҳаллӣ давохона мегӯянд. Пейкай - “мӯйи бофташудаи 

пешонӣ” [142, с.103]. Дар гӯйиши Фархор мӯйи кӯтоҳшудаи пешониро 

пейкай мегӯянд ва баъзан, калимаи кокул ба ҳамин маънӣ мавриди 

истеъмол қарор мегирад. Пур - “ қарз, эсонмандӣ” [142, с.103]. Дар гӯйиши 

Фархор ба ҳамин маънӣ корбурди васеъ дорад: Ҳамиқа минат накъ, Хдо 

бта, пурта адо мекънъм. Лавангӣ - “навъест аз биринҷи хушбӯй” [142, 

с.521].

Вожагони бахши сиёсат ва давлатдорӣ дар гуфтори рӯзмарраи 

мардум мавқеи устувор пайдо кардааст: луяҷилга (луяҷирга) - гурӯҳи 

бузурги аз намояндагони мардум, донишмандон, ашхоси сиёсӣ, ки даври 

ҳам ҷамъ мешаванд ва дар масоили бисёр муҳим ва асосии кишвар бо ҳам 

машварат мекунанд; мушронулҷилга (мушрони ҷирга) - маҷлиси сано, 

маҷлисе ки аъзои онро аз бузургон ва аъёни кишвар ба василаи раиси 

ҷумҳур интихоб гардад; вулусии ҷилга (вулуси ҷирга) -маҷлиси 

намояндагон, ки онро порламон низ мегӯянд ва вазифаи қонунгузориро 

дар кишвар ба уҳда дорад.

Дар ифодаи аломат низ вожагони пашту ба мушоҳида мерасанд: 

такла (такра) - қавӣ, ин вожа дар гӯйиши Фархор ва дигар гӯйишҳои 

забони дарӣ ба шакли такла ба ҳамин маънӣ истеъмол мешавад.

Вожаи паштуи луй ба маънои бузург меояд, аммо дар лаҳҷаҳои 

Фархор таҳаввули маъноӣ карда, ҳам ба маънии бузург ва ҳам ба маънии 

одами вазнин мавриди истеъмол қарор мегирад: Ака Шариф луй одам аст. 

Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дар ифодаи сифати фарбеҳ вожагони 

ғелаҳак (Хумдон); ғъндалък (ҷанубии Кӯлоб) қадпаст, паканаи фарбеҳак; 

ғърсумба (Ховалинг) чорпаҳлу, тануманд; фарбеҳ; дилдам // дълдам 

(Порвор) одами шикамкалон, фарбеҳ; дула ғафс, фарбеҳи лундаи қадпаст;
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кълурс (ҷануби Кӯлоб) фарбеҳи бесулуқай; тануманд, чорпаҳлу; ғафс, 

фарбеҳи чорпаҳлу; тетик // тетък (шимоли кӯлоб); топал (Ҳиҷборак) қопал, 

фарбеҳи ландаҳур; търсъқ, фъраҷов (Анҷироб, Ёл) ниҳоят фарбеҳ, беҳад 

ғафс ва ғ. ба кор бурда мешаванд. Дал - “даста, ҷамъият” [142, с.264]. Дар 

гӯйиши Фархор ҳам ба ҳамин маънӣ мавриди истеъмол қарор мегирад: Дал 

шида рафтан да туй.

Аз таҳқиқи корбасти вожагони забони пашту дар гӯйишҳои дарӣ, 

бахусус гӯйиши Фархори Афғонистон бармеояд, ки ин қабил вожагон чун 

истилоҳи соҳавӣ бештар дар бахши коргузорӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва 

бахши ҳарбӣ ба кор бурда шуда, бо гузашти вақт барои намояндагони 

ҳамаи маҳалҳо хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо мекунанд.

Бояд қайд намуд, ки вожагони зиёди забони пашту дар гӯйишҳои 

дарӣ, масалан давохона ва муродифи паштуии он дармлантун баробар 

корбаст шуда, дар гуфтори ҳамагон хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо 

кардаанд.

Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ баръакси гӯйиши Фархор 

калимаҳои паштуӣ истифода нашуда, мавқеи вожагони куҳани эронӣ-суғдӣ 

устувор ба назар мерасад.

3.2.2. Вожаҳои иқтибосии арабӣ

Забони форсии дарӣ ва тоҷикӣ таърихи куҳан дорад. Насри форсӣ аз 

ҳазорон сол пеш то ба имрӯз таҳавуллот ва дигаргуниҳои бисёреро паси 

сар намудааст. Ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёнаву Мовароуннаҳр дар ҳаёти 

сиёсиву фарҳангии ин мардумон тағйироти куллӣ ба амал овард.

Аз сӯйи дигар эътиқод ва гироиши бисёр зиёд нисбати дини ислом 

боис шуд, ки эрониён забони арабиро як забони бегона надонанд ва дар 

баробари вуруди вожагони арабӣ, ки дорои ҳувияти динӣ буд, мавзеи
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дифоӣ нагиранд, аз ин рӯ калимоти арабӣ зиёд вориди забони форсӣ 

шудаанд. Дар шевашиносии тоҷик мавқеи иқтибосоти арабӣ ба таври васеъ 

омӯхта шудааст [57; 69, с.38; 98; 114, с.1-4 ва ғ.]. Дар кори илмии муҳаққиқ 

А. Раҷабов таҳти унвони «Хусусиятҳои овоӣ ва сохторию маъноии

калимаҳои иқтибосии арабӣ дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ба 

таври маҷмуӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтани хусусиятҳои забонии 

иқтибосоти арабӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ барои таҳқиқотҳои ояндаи соҳаи 

лаҳҷашиносӣ заминаи мусоиди илмиро фароҳам овард [135]. Муҳаққиқон У. 

Обидов, Ғ. Ҷӯраев, Л. Н. Киселёва дар забони дарӣ ва гӯйишҳои он 

калимаҳои иқтибосии арабӣ ва дараҷаи корбурди онҳоро муайян кардаанд. 

Бояд гуфт, ки “Калимаҳои арабие, ки дар шева кор фармуда мешаванд, бо 

тарзи истеъмоли худ аз шеваҳои тоҷикони Афғонистону Тоҷикистон ва 

забони форсӣ асосан фарқ намекунанд” [28, с.130].

Вожаҳои иқтибосии арабӣ дар гӯйиши Фархор истеъмоли фаровон 

доранд. Дар муносибат ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бисёре аз ин 

вожаҳо хусусияти умумиистеъмолиро касб кардаанд, аз ин рӯ ба ин гурӯҳи 

калимаҳо мо камтар таваҷҷуҳ намудем ва танҳо вожаҳоеро мавриди 

баррасӣ қарор додаем, ки тобишҳои маъноии нав пайдо кардаанд.

Калимаи арабии тахаллус дар забони арабӣ маъниҳои гуногун дорад: 

1) раҳоӣ ҷустан; 2) байте, ки шоир номи шеърии худро дар он оварад; 3) 

номи ё лақабе, ки шоир барои худ интихоб кунад ва ғ. Аз миёни ҳамаи ин 

маъноҳо вожаи тахаллус дар гӯйиши Фархор маҳдудияти маъноӣ пайдо 

карда, фақат ба маънии исми ғайр аз исми аслӣ, ки шахс ба он шуҳрат 

пайдо мекунад, мавриди корбурдии ом пайдо кардааст. Дар миёни 

мардуми Афғонистон зиёдтар тахаллусро аз номи падаркалон, қавм, 

минтақа, забон, шаҳр ва ё макони сукунати худ мегиранд ва ё ҳам дар 

мавриди бисёр андак шахс як вожаи дилхоҳашро ба унвони тахалус 
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интихоб менамояд. Ба мисли вожаи тахаллус вожаи арабии лақаб - ба 

маънии номе, ки далолат ба мадҳ ё замми шахс кунад, гуфта мешавад. 

Вожаи лақаб дар лаҳҷаҳои Фархор нисбат ба одамҳое, ки ягон сифати бад 

дошта бошад, ба кор меравад: Шарифи Кал, Ҳакими Гав, Маҳмуди 

Харгӯш ва ғ.

Дар ифодаи маъноии вожаҳои арабӣ миёни гӯйишҳои таҳқиқшаванда, 

тафовути шакливу маъноиро камтар мушоҳида менамоем. Ба таври мисол, 

вожаҳои талақӣ (тараққӣ) ба маънои пешрафт; қавза (қабза) - як муште аз 

ҳар чизе, дастаи шамшер, корд ва монанди он ин вожа дар гӯйиши Фархор 

ба шакли қабза кардан ба маънии ҳама чиз ва ё ҳама салоҳиятро ба дасти 

худ гирифта зиёд истеъмол мешавад; таҷиб (тааҷҷуб) - шигифт доштан; 

тасъб (таассуб) - аз чизи сахт ҷонибдорӣ кардан, асабият, рашк, сахтгирӣ 

ва ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор бештар ба мафҳуми рашк ва бахилӣ 

кардан истеъмол мешавад; ҷуноза (ҷаноза) - маросими дафн ё ба хок 

супоридани мурда; тиловат - хондан, аслан ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор 

ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб сирф ба маънии хондани Қуръони 

Карим истеъмол мешавад, на дар мавриди хондани китобҳои дигар; таъдид 

(таҳдид) - тарсондан; бов (боб) - шоиста будан, шоистагӣ, сазоворӣ, 

сазовор. Дар гӯйиши Фархор ба ҳамин маънӣ хеле серистеъмол аст: Ай и 

кърта бовут буда, ҳамиқа хушруе маълум меша ки; таъйин - “ташхис, 

нигориш, имтиёз”. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор дигар ба маънии аслиаш 

истеъмол намегардад, балки ба маънии одами қобили эътимод ва қобили 

бовар мавриди истеъмол қарор дорад, ки бо маънии аслии ин вожа, яъне 

мушаххас, иртиботи маъноӣ дорад, аммо комилан якмаъно нестанд: Ҳаму 

чизи гуфтагита бадъсти як одами таъин бте биёра; сабоб (савоб) - “подоши 

нек”; сабил - “роҳ, равиш”, ибораи фисабилуло ба маънии он чи ки хос дар 

роҳи Худо гузошта шуда ва ҳар кас битавонад аз он баҳрае бигирад ва 
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ҳамчунон ин вожа ба шакли вожаи таркибӣ сабилмонда дар гӯйиши 

Фархор ва гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб истифода мешавад. 

Ҳамчунон ибораи сабил мондан ба маънии мол ва дороие, ки ба соҳибаш 

вафо накарда бошад ҳам мавриди истеъмол қарор мегирад: Гапот сабили 

сарат бона; ашар (ҳашар) - кори дастаҷамъона, ба ҳамин маънӣ дар ҳар ду 

лаҳҷа серистеъмол ва оммафаҳм аст; оқ - “нофармон, худсар”. Ин вожа дар 

лаҳҷаҳои Фархор ба шакли вожаи таркибии оқуқоқ ба кор бурда мешавад; 

ҷавр - “ситам кардан”. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба шакли масдар 

ҷаврондан, ба маънии озор додан зиёд мавриди истифода қарор мегирад: 

Бра охӣ, амиқа ҷаврондестим, ки ай ҷон безор шидм. Дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб ҷабр ва ҷав гуфтан, ба маънии доду фиғон ва нола кардан 

омадааст: Ҳамиқа ҷавре гуфт, ки ай хов бедор шидм [19, с.869].

Дар гӯйиши Фархор калимаҳои арабӣ ба маънои маҷозӣ корбаст 

шудаанд. Вожаи такя ба маъноҳои такя задан ба чизе; ба маънои ҷойи 

васеъ барои анҷоми маросими аъзо ва равзахонӣ меояд, ки маънои дуюми 

он маҷозӣ мебошад. Мурод аз равзахонӣ матолиб ва шеърҳое ҳаст, ки дар 

ҳангоми сӯгворӣ болои минбар мехонанд. Ин вожа ба ҳар ду маънӣ дар 

лаҳҷаҳои Фархор истеъмол мешавад, аммо замоне, ки мурод аз ҷойи васеъ 

барои анҷоми маросими сӯгворӣ бошад он ҷоро такяхона мегӯянд. Вожаи 

такя дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли тақя талаффуз мегардад, ҳам ба 

маънии мутако ё болишт истеъмол мешавад: Тақйаи тайи сарам сахте 

ҳаст, ки сарм-а дард гирифт. Дар шимоли Кӯлоб вожаи такя ба маънии 

тайсарӣ ва такя кардан, ба маънии иттико кардан мавриди истеъмол дорад.

Мисвок - ин вожа корбурди бисёр ҳам дар забони навиштории 

форсии дарӣ ва ҳам дар лаҳҷаҳои Фархор мавқеи истеъмол дорад; исқот - 

“афганда, кӯҳна, фарсуда”. Дар гӯйиши Фархор ин вожа дар ибораи 

исқоти давра ба маънии пуле, ки баъди мурдан дар сари қабр ба мардум 
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тақсим мекунанд, истифода мебаранд. Ҳамчунин ба маънии вожаи сабил 

низ корбаст мегардад: исқоти сарт бона; албатта - “ҳар оина, ба ростӣ” 

дар лаҳҷаҳои Фархор ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дар шакли 

албат, ба маънии шояд ва ё имкон дорад; алам - “дард, дардмандӣ, ранҷу 

андуҳ”. Ин вожа ба маънии озурда шудан дар гӯйиши Фархор хусусияти 

лаҷҳавӣ пайдо карда, хеле серистеъмол мебошад: Гапои гандае зад, аламам 

кад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳам ба ҳамин маънӣ вуҷуд 

дорад; залулат (зарурат) - ниёз доштан, ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ба 

шаклҳои залул (зарур), залулӣ (зарурӣ), низ мавриди истифода қарор 

мегирад. Аммо дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб зарурат истифода 

бурда мешавад.* Бозо мерам чизои залулима мехарум; танов (таноб) - риштаи 

ресмони хайма. Дар ҳар ду гӯйишҳои таҳқиқшаванда мавқеи истеъмол 

дорад. Ин вожа ҳам ба шакли вожаҳои сохтаву омехта чун таноббозӣ (як 

навъ бозие, ки кӯдакон бо он таноббозӣ мекунанд), таноббоз, тановпеч 

низ корбурд дорад; изо (Изоъ) - озурдан, ин вожа ҳам дар гӯйиши Фархор 

ва ҳам дар минтақаи ҷанубию шимолии Кӯлоб ба маънои озурдан 

истифода намешавад, балки ба маъние шарму ҳаё ва изо додан ба маънои 

касеро шармонидан мавриди истеъмол қарор мегирад. Ҳамчунин қайд 

намудан лозим аст, ки вожаи изо дар гӯйиши Фархор хеле серистеъмол 

буда, аммо дар шакли навишторию адабии забони дарӣ корбурд надорад; 

бобат - шоиста будан, сазовор будан. Ин вожа дар гӯйиши Фархор тағйири 

маъноӣ намуда, ба маънои боис ва хотир истифода мешавад: Ай бобати ту 

гапи ганда шунидам. Ҳамчунон ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб низ дучори таҳаввули маъноӣ гардида, ба маънои оид ба, дар бораи 

мавриди истеъмол қарор мегирад: бобати насиҳат ай мана нағзтар нестай 

[19, с.108]; бадал - 1) ҷонишин; 2) товон; 3) кайфар; 4) олиш. Ин вожа дар 

гӯйиши Фархор ба маънии олиш ва ҳамчунон чизе, ки сифати нағз надошта 
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бошад мавриди истеъмол қарор мегирад: И курта бадал буда як ов шуштум 

қуту фараш парид (Ин пироҳан бадал будааст, ки бо як шустан рангу 

рӯйяш рафт). Буқ - “нойи набард; овози ҷанг”. Дар гӯйиши Фархор ин 

вожа ба шакли буқас ба маънии бо садои баланд, гиря кардан меояд ва 

ҳамчунон садои ҷушидани обро низ буқас мегӯяунд: Ови чойник буқас 

ҷуйшидес ё Шарифи кал ҳамуқа бачаша задай, ки буқас гиря кадес. Ин вожа 

дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шакли буқ-буқ ба маънии бо 

садое, ки дар натиҷаи хӯрдани чизе беихтиёр аз гулӯ берун меояд, мавриди 

истеъмол қарор мегирад; ҳақорат - “забунӣ, фурӯмоягӣ, хорӣ”. Ин вожа 

дар ҳар ду гӯйиши мавриди назар ба маънои дашном додан мавриди 

истеъмол қарор мегирад: Ҳақорати бисё накун ай Худо битас; фотия 

(фотиҳа) - “оғозу аввали ҳар чиз, фотеҳа хондан, дар маҷлиси сӯгворӣ 

иштирок кардан”. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ҳам ба маънии маҷлиси 

сӯгворӣ ва ҳам ба маънии номзад шудан мавриди истеъмол қарор мегирад. 

Ин вожаро низ дар минтақаи Кӯлоб низ монанди гӯйиши Фархор мавриди 

истифода қарор мегирад; нисп (нисф) - ним: Яг гадоигар омада бъд, ниспи 

нона додъмш рафт; мағшул (машғул) - “саргарм гирифтор”: Худама да ами 

коро машғул кесум чикор кунам, корам накунӣ, рӯзат намезгарад. Аммо дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб машғул ба ҳамин шаклу маънӣ 

истифода мешавад; аласт - номи рӯзе, ки Худованди мутаол равони 

бандагонашро офарид [155, с.27]. Дар лаҳҷаҳои Фархор ин вожа ба шакли 

мураккаб масту аласт, ба маънии хушу хушвақт мавриди истеъмол қарор 

мегирад: Масту аласте ҳастӣ, ки ғами дунёра надорӣ. Дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб вожаи аласт ҳам ба қайд гирифта шуд.

Бояд қайд намуд, ки баъзе вожаҳои иқтибосии арабӣ хосси гӯйиши 

Фархор аст: баззоз - “порчафурӯш”. Ин вожа ба ҳамин маънӣ дар гӯйиши 

Фархор хеле серистеъмол аст ва дӯкони порчафурӯширо баззозӣ мегӯянд; 

133



сақат - “нокас, фурӯмоя”. Ин вожа дар гӯйиши Фархор дигар ба маънии 

аслиаш ба кор нарафта, балки ба шакли сақалта ба маънии хароба 

шикаставу рехта корбаст мешавад. Ҳамчунон ин вожа дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шакли талаффузи аслиаш, ба маънии 

зимистони сахт ва хунуки сахт истифода мешавад: хунуки сақат шуд ҳамая 

хунук зад [19, с.594]; Исроф - аз андоза гузаштан, тундравӣ [155, с.17]. Ин 

вожа дар гӯйиши Фархор ба шакли исриф ба ҳамин маънӣ мавриди 

истеъмол қарор мегирад; изн - ба маъниии дастур. Ин вожа дар гӯйиши 

Фархор хеле серистеъмол буда, дар забони адабии дарӣ истифода 

намешавад: Ба изни Алло кора пага шуру мекнъм. Бояд қайд намуд, ки ин 

вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб корбурд надорад; суққа 

(сиққа) - “устувор; аҳалли эътимод будан, эътимод доштан”. Ин вожа ба 

ҳамин маънӣ хусусияти гӯйишӣ пайдо карда, дар забони навиштории дарӣ 

мавриди истифода қарор намегирад: Ага хаварои суққа овурдошӣ хуб, ага не 

ба гапи елайи (барзиш, дурӯғ) дута ҳамсояра ҷанг андохтӣ; дабба - 

руғандон, кадуи миёнтуҳӣ [155, с.95]: Як даббаи калон ай руғани зағир пур 

када мондам; турумтиёқ (тумтуроқ) - “фару шукуҳ”. Ин вожа дар гӯйиши 

Фархор ба маънии одами худсар ва мутаккабиру нофаҳм буда, дар забони 

адабии дарӣ истифода намешавад: И тумтуроқа а кушо овардӣ, гаппа 

намефаҳмад; қадифа (қатифа) - “ҷома, чодари дарпечида” [155, с.168]. 

Қамқама - “кӯза, сабу”. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба шакли қам-қам ба 

маънии навъи садои хӯрдани об, ки садои хӯрдани онро дигарон 

бишунавад, мавриди истеъмол қарор мегирад: Ай кута шуда пиёлаи ова 

грфта қам-қам сар кашид. Киёна (Киноя) - пӯшида сухан гуфтан. Ин вожа 

дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли вожаи омехтаи катраву киёна, ба маънии 

касеро ғайри мустақим сухани зишт гуфтан мавриди истеъмол қарор 

мегирад: Гапата баролу бугу катраю киёна назан; мафлук - бадбахт, дар 
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гӯйиши Фархор ба шахсе, ки бисёр пир ва аз по афтода шуда бошад дар 

ҳангоми қаҳру ғазаб истифода мешавад: Ай дъсти и пири мафлук ай хона 

баромда наметавонам. тадовӣ - дармон кардан, муолиҷа кардан;

Бояд қайд намоем, ки “дар фонди луғати шева ҳам калимаҳои 

умумихалқӣ ва ҳам диалектизмҳои лексикӣ сермаъно шуда, метавонанд. 

Вале сермаъноии калимаҳои умумихалқӣ бештар мушоҳида мегардад, ки 

ин чанд сабаб дорад: 1) калимаҳои умумихалқӣ қисми асосии бештари 

захираи луғати ҳар як шеваро ташкил мекунанд; 2) калимаҳои умумихалқӣ, 

чи дар доираи шеваҳои ҳамтип ва чи гуногунтип нобаробар ва ноҳамвор 

паҳн мешавад; 3) дар бисёр мавридҳо ин ё он калимаи умумихалқӣ дар ин ё 

он маҳал на бо маънои аслӣ якум, балки бо мафҳуми дуюм ё сеюм маълум 

аст ” [44, с.232].

Як нуқтаи ҷолиб дар корбасти иқтибосоти арабӣ дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон ин аст, ки бештари луғоти ин қабатро калимаҳои адабӣ 

ташкил медиҳанд: адоват - душманӣ кардан, кинаварзӣ кардан; оқ - 

нофармон, худсар; озордиҳандаи падару модар ва нофармо; авом - тудаи 

мардум, мардумони содафеъл; ғофил - ноогоҳ, бехабар; қозӣ - довар ва 

ҳукмкунанда; қалб - баргардонидан, вожгун кардан, вожгунӣ, дил; миёна. 

Ҳамчунон вожаи қалб дар гӯйиши Фархор сирф ба маънии дил ва ба шакли 

ибораи чашми қалб доштан, ба маънии инсоне, ки ба мол ва номуси касе ба 

чашми баъд нигоҳ кунад, мавриди истеъмол қарор мегирад; калом - сухан, 

гуфтор; иҷора - паноҳ додан, ба фарёд расидан, ба музд гирифтан; 

маҳосира - қарор гирифтан, иҳота кардан, дарбандон. Ин вожа дар соҳаи 

ҷанг миёни давлат ва неруҳои мухолифи он зиёд истеъмол мешавад; иҷоза - 

раво доштан, дастур, фармон; вола - шайдо, фирефта; аҷнабӣ - бегона, 

нофармон; қариб - наздик, ошно, хеш; коҳил - суст, нотавон, танбал, 

таносо ва ғ.
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Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба ҷойи ин иқтибосоти 

арабӣ бештар калимаву таркибҳои умумихалқӣ корбаст мешаванд: сабил - 

аз барои лиллоҳ; адоват - бадӣ; ғофил - бехабар; қалб - дил; маҳосира - 

печондан; вола - зора кардан; аҷнабӣ - бегона; қариб - хеш ва ғ.

Аз таҳлили маводи гӯйишҳои таҳқиқшаванда бармеояд, ки мавқеи 

калимаҳои арабӣ дар гӯйиши Фархор устувор буда, дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб ба ҷойи иқтибосоти арабӣ калимаҳои асили тоҷикӣ 

бештар ба кор бурда мешаванд: ҳақорат (Фархор), дашном // душном, 

хӯрӣ // хорӣ ва ғ.

Дар баробари калимаҳои маъмули арабӣ калимаҳои ба тағйироти 

маъноӣ дучоршуда ва ё шаклан тағйирёфтаи арабӣ низ дар гӯйиши Фархор 

серистеъмоланд. Ин шаклҳо дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб 

роиҷ набуда, гурӯҳе аз ин вожагон вобаста ба ҳудуди интишор 

маҳдудистеъмол мебошанд: оҷиз - заиф ва нотавон. Ин вожа бо гирифтани 

(ҳ)-и муаннас (зан) ба шакли оҷиза киноя аз зан, низ мавриди истеъмол 

қарор мегирад. Дар фарҳанги мардуми Фархор гуё ки зан дар муқобили 

мард нотавон аст. Ба ҳамин далел ин вожаро нисбат ба мафҳуми зан ба кор 

мебаранд ва дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб бошад синоними он 

яъне вожаи заифро ба маънии зан кор мефармоянд; ҷеб - гиребон, сина, 

дил. Ин вожа дар забони форсии дарӣ тағйири маъноӣ карда, ба маънии 

кисае, ки дар бари пираҳан дӯхта мешавад, мавриди истеъмол қарор 

мегирад, ки дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб онро киса ва ҷебак 

гӯянд ва дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли ҷевук ҳам истеъмол мешавад; 

тарёк - подзаҳр, ширае аст, ки аз теғ задани ғӯзаи гиёҳи хашхош ба даст 

меояд. Истифодакунандаи тарёкро тарёкӣ ва ё ҳам ба шакли умумихалқӣ 

истифодакунандаи ҳар навъ маводи мухаддирро муътод мегӯянд. Дар 
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гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб он ба шакли тарёк дар ифодаи афюн 

меояд.

Тарк - вогузоштан, раҳо кардан; ҷил - полони чорпоён. Дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба маънои афзори аспу хар кор 

фармуда мешавад, вале дар гӯйишҳои вожаҳои қум, мола, тагчъргинӣ, 

тъқум, чиргӣ истифода мешаванд. Вожаҳои зиёди арабӣ бо шаклу маъно аз 

шакли аслии худ тафовут доранд: ҷифа - ҳар чизи пасту нопоядор; қут - 

хӯрданӣ, хӯриш; карот - борҳо, пайдарпай; кулл - ҳамагӣ, ҳама якҷо; аҷр - 

муздҳо, подошҳо; харҷ - ҳазина, масраф;

Забон падидаи иҷтимоӣ буда бо гузашти вақт ва раванди ҷомеа дар 

таркиби луғавии он тағйироти зиёд ба амал меояд. Дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон калимаҳои иқтибосии арабиеро дучор мешавем, ки онҳо таҳти 

таъсири забони дарӣ ба қабати луғоти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ чун 

вожаҳои нав (неологизмҳо) ворид гардидаанд, ки ин қабил калимаҳо дар 

минтақаҳои гуногуни Афғонистон калимаҳои умумиистеъмолӣ маҳсуб 

меёбанд: калимаи тармим ба маънои обод кардан, бозсозӣ кардан: Деволи 

хонам-а тармим кад-м.

Забоншинос Ҳ. Маҷидов хусусияти забонии ин қабати лексикиро 

саҳеҳ қайд менамояд: “Калимаҳо ва маъноҳои нав, ки инъикосгари 

навигариҳои зиндагии одамон мебошанд, на фақат аз ҳисоби захираҳои аз 

истеъмол баромадаи луғавӣ, балки бо усулҳои дигар низ ба вуҷуд омада 

метавонанд. Ҷиҳати муҳимми калимаҳо ва маъноҳои нав, ки ба нигориш ва 

гуфтор руҳи тоза мебахшанд, инъикосгари ҳодисаҳои ҳамин замон, ҳамин 

лаҳза будани онҳост” [21, с.243].

Аз таҳқиқи иқтибосоти арабӣ дар гӯйиши Фархори Афғонистон 

бармеояд, ки дар таркиби луғати лаҳҷаҳо ин гурӯҳи вожагон мавқеи 

устувор дошта, дар баробари умумият бо гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии
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Кӯлоб дорои фарқҳои зиёде дар ифодаи маъноӣ ва шаклҳои корбаст низ 

ҳастанд. Дар гӯйиши Фархор иқтибосоти арабии мансуби забони адабии 

ҳозираи тоҷикӣ бештар ба кор рафта, сермаъно гардидаанд, ба тағйироти 

савтӣ дучор шудани ин қабати луғавӣ дар доираи васеи гӯйишҳои дарӣ 

ниёз ба таҳқиқ доранд.

3.2.3. Вожаҳои иқтибосии туркӣ-ӯзбекӣ
Миллатҳо дар тули таърих ҳамеша бо ҳам дар иртибот буданд, аз 

суйи дигар забон як падидаи мутаҳаввил аст, ва тағйироту дигаргуниҳо 

хоси забонҳост. Ба ҳамин хотир робитаи байни миллатҳо ба забонашон 

таъсир гузошта, ба сурати мутақобил ба ҳамдигар вожаҳоро вом 

гирифтаанд. Иқтибосот дорои як қатор хусусиятҳои забонист, ки баррасии 

он рӯшаниандози раванди таърихии забон ва шохаҳои он мебошад. Назар 

ба андешаи забоншинос З. Мухторов “калимаи бегона пораест, ки шакли 

муайян надорад, муайяншавии дурудароз ва ҳаматарафаро аз сар 

мегузаронад ва чун қоида аз рӯйи хусусиятҳои фонетикӣ, навишт, лексикӣ- 

маъноӣ, грамматикӣ, услубӣ мутобиқ шуда, дар зинаҳои гуногуни 

системаи забонӣ аз рӯйи меъёри муайян мавриди истеъмол қарор мегирад 

[23, с.32-33].

Дар баробари забонҳои арабиву иқтибосоти вожагони

байналмилалӣ таъсири забонҳои туркиву муғулӣ ба забони форсиву дарӣ 

ва тоҷикӣ, инчунин гӯйишҳои он назаррас мебошад. Ақвоми турк ҳамеша 

дар тӯли таърих дар канори ақвоми даризабонҳо дар Афғонистон зистаанд 

ва яке аз қавмҳои Афғонистон буда, таҷаммуъҳое муштараки иҷтимоӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангӣ дошта, дар пешбурди корҳои кишвар дар канори ҳам 

ҳастанд ва аз ҳамин сабаб вожаҳои зиёде аз забони туркӣ вориди забони 

дарӣ ва аз забони дарӣ ба забони туркӣ гардидааст.
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Парвиз Нотили Хонларӣ дар бораи луғоти бегонаи забон чунин 

мегӯяд: “пешрафт ва такомули тамаддуни башар натиҷаи бархӯрд ва 

равобити ақвом баякдигар аст. Иқтибос аз забонҳои дигар роиҷтарин 

тариқи падид овардани калимоти ҷадид аст. Забони ҳеҷ қавме нест, ки 

шомили теъдоди зиёде аз луғоти бегона набошад” [147, с.114].

Забони туркӣ дар чанд марҳила бар забони дарӣ таъсир гузоштааст. 

Нахустин таъсири забони туркӣ бар форсӣ дар замони ҳузури сарбозони 

турк дар артиши Сомониён рӯй дод, пас аз он дар замони фармонравоии 

Ғазнавиён, Салҷуқиён ҳамчунон дар замони ҳамлаи муғул теъдоди бештари 

вожаҳои туркӣ ба забони форсӣ роҳ ёфт. Вуруди вожаҳои туркӣ ба забони 

форсӣ дар замонони фармонравоии Саффориён ва Қоҷориён анҷом 

пазируфтааст.

Таҳқиқи иқтибосоти туркӣ дар гӯйишҳои забони тоҷикӣ ҳамеша 

мадди назари олимони забоншинос қарор дошт [87; 116; 118; 28, 44 ва 

дигарон]. Дар гӯйишҳои забони тоҷикӣ вожагони туркӣ бештар дар бахши 

чорводорӣ ва хоҷагии қишлоқ корбаст шудаанд. Дар гӯйиши Ҷабал-ус- 

сироҷ, ки ба гӯйиши кобулӣ қаробати зиёд дорад, калимаҳои туркӣ дар 

соҳаи шикору чорводорӣ, номи ҳайвоноту парандагон мавқеи устувор 

доранд: қароқул, қамчин, қаровул, қанора, қил, қурма, таёқ, қучок [28, 

с.132].

Мисолҳои марбути гӯйиши Фархори Афғонистонро ба таври 

мухтасар тасниф ва арзёбӣ менамоем.

Иқтибосоти туркиро бештар исмҳо ташкил додаанд ва онҳоро 

шартан ба чанд гурӯҳ тасниф менамоем:

а) Исмҳои ифодагари ашё: чамча - кафгир қошуқи бузург. Ин вожа 

дар гӯйишҳои ҷанубии тоҷикӣ ба шакли кавлък низ меояд; қошуқ - чумча; 

сенҷоқ - ба маънои сӯзанаке аст, ки таги он тугмаи кӯчаке омода шуда, 
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барои васли ду чиз истифода мешавад; чоруқ - кафши соқбаланд. Дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб он айнан ба шакли чоруқ омада, дар 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ бо калимаи гърднал (Поҷеи Боло) ифода 

меёбад; қолпоқ - косаи филизӣ. Дар гӯйиши Фархор ба шакли қалпоқ ба 

маънии фарқи сар ё косахонаи сар истемол мешавад: Амита да қалпоқи 

сарм зад, ки ай чшмом алов парид; қундоқ - дастаи туфанг; қанор - ҷувол, 

дар ҳар ду гӯйиш ба ҳамин маънӣ истифода мешавад; қълф - қулф, сочма - 

тир; қапчъқ - ҳамиён; юғ - чӯби калоне, ки ҳангоми ҷуфти замин ба 

гардани барзагов меандозанд; отанг - қисми юғ; қъндоқ - дастаи чӯбини 

силоҳ. Дар ҳар ду гӯйиш мутазакира ба ҳамин маъно истеъмол мешавад; 

қатала - “ҳашароте, ки дар фасли гармои тобистон аз пушти говон газида 

онҳоро безобита мекунад” [4, с.121]. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии 

Кӯлоб ба ҳамин маънӣ истеъмол мешавад. Дар гӯйиши Фархор ба маънии 

одаме, ки дар анҷоми як кор бисёр бетоқат бошад: Қаталакът грфтаст, 

ита бетоқат астӣ.

б) Исмҳои ифодагари амал: қурт - фурӯ додани чизе дар гулӯ. Дар 

лаҳҷаҳои Фархор як қурт ба маънои як миқдори кам низ истифода 

мегардад. Ҳамчунон дар лаҳҷаи ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шакли қърт 

кардан корбаст мешавад; шалтоқ - ғавғо, низоъ. Ин вожа дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб дар шакли шалаласт истифода мешавад; 

қишқириқ - ҷору ҷангҷол, доду фарёд; чахмоқ / чахмақ / чақмақ - санги 

оташзанак, як навъи санг, ки ду порчаи дугонаи онро вақте ба ҳам мезанед, 

оташ ба вуҷуд меояд. Дар лаҳҷаи ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳам чахмоқ / 

чамоқақ ба ҳамин маъно, инчунин раъду барқ ба кор меравад; чаповул - 

ғорат, дуздӣ: Як гурӯҳ дузд пайдо шуда, ки ҳар ҷо меранд ҳама чи мардъма 

чуру чаповул мекнан; улҷа - чаповул ва ғанимат гирифтани мол. Ин вожа 

замоне, ки ду тараф дар ҷанг бошанд ва агар як тарафи даргир шикаст 
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бихӯрад, ҳама моли онҳоро тарафи дигар ба ғанимат мегирад, дар гӯйиши 

Фархор ҳамин ҳолатро улҷа мегӯянд; қутулуғ (қултуғ) - оғӯш гирифтан; 

ёғӣ - саркаш, нофармон. Ба шакли мураккаби ёғигарӣ ба маънии саркашӣ 

ва бебандуборӣ дар гӯйиши Фархор истеъмол мешавад; қълоч - хез задани 

асп, ҷустани асп. Дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли вожаи мураккаби 

чорқулоч, яъне касе, ки қадамҳояшро дур-дур мемонад ва бо аҷала 

медавад, гуфта мешавад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб қълоч 

ҳамчун нишондиҳандаи ченаки дарозӣ ва қълочак (Муминобод) ба маънии 

ғаввосӣ кардан мустаъмал аст.

в) Исмҳои ифодагари хӯрок ва хӯрданиҳо: қурма - решаи ин вожа аз 

қурмоғ гирифта шудааст, ки ба маънои ғизое, ки обдор набошад ва луоб 

дошта бошад, ки аз пиёз гӯшт, помидор, картошка ва равған дуруст шуда 

бошад. Дар гӯйиши Фархор серистеъмол буда, аз чизҳои мухталиф омода 

мегардад, монанди қурмаи лубиё, нахуд, картошка. Ин вожа дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб дида намешавад; дулма - исми ғизои туркӣ аз 

масдарӣ дурмоқ ба маънои пур шудан аст. Дар забони дарӣ дулма ба як 

навъи хоси мурч (қаламфур) гуфта мешавад, ки шаклан аз қаламфурҳои 

сабз калонтар аст ва тунд намебошад. Ин вожа дар лаҳҷаҳои ҷанубии 

Тоҷикистон аз ҷумла гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб муодили онро 

қаланфури булғорӣ мегӯянд; талқун - тути ордкардашуда; қайла - гӯшти 

қимакардашуда, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб қайла ба гӯшти 

сурхкардашуда ва бирёнкардашуда истеъмол мегардад; кумоч - ноне, ки 

сайёдон дар рӯйи санг мепазанд. Дар Фархор навъи ноне, ки аз орд, равған, 

хамирмоя, шир ва миқдори каме шакар тайёр шуда, дар танур дохили дег ё 

зарфҳҳои дигари оҳанин, болои лахчаҳои оташ пӯхта мешавад. аммо дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобба навъи ноне гуфта мешавад, ки 

сайёдон болои санг мепазанд; қаймоқ - сари шир; қурут - чакаи хушки;
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қима - гӯшти ба сурати пораи рез ва кӯчак буридашуда; ташлама - чойе, ки 

дар он қанд ҳал накарда бошанд ва бо нони хушк дар сурати набудани 

газои омода хӯрда шавад, ки андаке аз гуруснагӣ бикоҳад, истеъмол 

мешавад; қотуқ / қатуғ - мосте, ки ба нон хӯрда шавад ва дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб бо калимаҳои қатиғ, ҷурғот ифода меёбад.

г) Исмҳои ифодагари шахс: хон - раис, сарвар, ки дар гӯйиши Фархор 

барои эҳтиром бо номи мардон якҷой истифода мешавад: Аҳмадхон, 

Сарвархон; хонум - зани бузургзода, унвоне, ки барои эҳтиром пеш ё пас аз 

номи занон гуфта мешавад; элчӣ - фиристодаи махсуси сафир, маъмуре, ки 

барои анҷом додани умури девонӣ сафар мекард. Дар гӯйиши Фархор ин 

вожа ба маънии хостгории духтар истифода мешавад. Дар “Фарҳанги 

гӯйишҳои ҷанубӣ забони тоҷикӣ” вожаи элчӣ ба маъное маъноҳои 

мухталиф омадааст: 1) сафир, намоянда, хостгор; 2) афроде, ки дар айлоқ 

ба дӯшидани гову омода кардани маска машғуланд; 3) аъзои ширкати 

ширковбат [19, с.944]. Дар гӯйишҳои таҳқиқшаванлда ин вожа ба маънои 

хостгор корбурди ом дорад; қаровул - нигоҳбон, муҳофиз; қаровулхона - 

утоқи посбонон; оқо - ин калима аз серистеъмолтарин калимот дар гӯйиши 

Фархор мебошад, ки дучори тағйири шаклӣ ва маъноӣ гардида, ба шакли 

оғо ба маънии падар истифода мешавад; чақалоқ - навзоди тоза ба дунё 

омада: Як чақалоқа тайи кашъш гърфтавъ калапо рафтеста; ҷорчӣ - касе, 

ки хабар ё ҳукмеро бо садои баланд дар кӯчаву хиёбон ба гӯши мардон 

мерасонад. Дар гӯйиши Фархор ҳам ба ҳамин маънӣ ва ҳам ба маънии 

одаме, ки як гапро шунид ва ба ҳама бигӯяд ҳам истифода мешавад; эл - 

дӯст, ҳамроҳ. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли ибора (элу-ғел) ба 

маънои якҷо истифода мегардад; янга - зане, ки шаби арӯсӣ ҳамроҳи арӯс 

ба хонаи домод меравад. Дар ҳар ду лаҳҷаи таҳқиқшаванда ба маънои зани 

бародар низ истеъмол мегардад. Ҳамчунон ба ғайр аз маънии зани бародар 
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ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб маънии аслии хешро ҳифз 

намудааст, ки дар гӯйиши Фархор ба чунин шахс пасорӯс мегӯянд, ки дар 

рӯзи арусӣ ҳамроҳи арус ба хонаи домод меравад; қайсунгул - ҳоҳари зан; 

боҷаноқ / боҷа - ду марде, ки домоди як хонадон бошанд. Вожагони туркӣ- 

ӯзбекии ифодакунандаи мафҳумҳои хешиву таборӣ - янга / қайсангул / 

қайсънгъл, боҷа хоси тамоми гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ва аз ҷумла 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобмебошанд.

ғ) Исмҳои ифодагари макон: йайлоқ - кӯҳпоя, иқоматгоҳи тобистонӣ, 

ҷойи хушобу ҳаво. Ин вожа дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб дар 

шакли “айлоқ” омадааст; утоқ - хона, ҳуҷра. Ин вожа дар гӯйиши Фархор 

таҳаввули маъноӣ намудааст ва ба ғайр аз ҳуҷра ҷудо кардани алафҳои 

нолозимро аз ниҳоли шолӣ утоқ кардан гӯянд. Ин вожа ба маънии дувумии 

он дар гӯйиши Фархор бештар истеъмол мешавад; уҷоқ - дегдон, оташдон 

ва ғ.

д) Дар ифодаи аломат: чоқ /чоғ - тандуруст, фарбеҳ; чуқур - ин вожа 

дар забони туркӣ ба маънои “шаробхона” буда, аммо дар лаҳҷаҳои 

Фархор ба маънии гудол (жарф) истифода мегардад ва дар гӯйишҳои 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ҳам дида мешавад; чулоқ - касе, ки пояш ланг 

бошад; қочоқ - касе ки чизеро бидуни иҷозатнома бигзоронад; хотун - 

бонуи бузургзода, кадбону, бибӣ; улоғ - нофаҳм, аҳмақ; қуллуқ / қилиғ - 

одами беором, рафтори бемаънӣ; йирға - як навъи роҳравии асп, ки дар 

ҳар ду гӯйиш ба ҳамин маънӣ корбаст мешавад ва инсонҳое, ки бо нозу 

карашма роҳ мераванд ташбеҳ дода мешавад ва ғ.

Ҳамин тавр, мавқеи иқтибосоти туркӣ чун гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб дар гӯйиши Фархори Афғонистон устувор буда, дар 

ифодаи исм ин қабил калимаҳо фаровон ба кор бурда мешаванд. Аз 

таҳлили мавод бармеояд, ки дар шаклу маънои ин қабати луғавӣ миёни 
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гӯйишҳои баррасишаванда умумият бештар мушоҳида гардида, аксари ин 

вожаҳо муродифи адабӣ ва гуфтугӯйӣ доранд.

3.2.4. Вожаҳои иқтибосии ҳиндӣ
Бешубҳа таъсири забонҳо дар марҳилаҳои инкишофи худ ба 

гӯйишҳо асар мекунад ва таркиби луғавии гӯйишҳоро аз роҳи калимасозӣ 

ва қабули вожаҳои бегона ғанӣ мегардонанд. Забони форсӣ бо забони 

санскрит, ки аз шумори қадимтарин забонҳои ҷаҳон аст, решаи муштарак 

дошта, қабл аз ислом забони санскрит дар баъзе минтақаҳои эронитаборон 

ривоҷ дошт ва дар истифода буд. Вожагузинӣ дар забон бо ду равиш амалӣ 

мешавад ва ин равишҳоро забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин зикр мекунад: 

“Вобаста ба он ки ин ё он забон аз забони дигар дар алоқамандии бевосита 

калима қабул кардааст ва ё дар ин раванд мақоми забони сеюм ҳам ҳаст, 

иқтибосҳои луғавӣ ба гурӯҳҳои бевосита ва бавосита ҷудо карда шудаанд. 

Забони форсии тоҷикӣ ва гузаштаҳои дури он дар алоқамандии бевосита аз 

забонҳои суғдӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, арабӣ, туркиву муғулӣ ва русӣ калима 

қабул кардаанд” [21, с.95].

Ин нукта муҳим аст, ки мардуми эронитабор ва Ҳинд садсолаҳо бо 

ҳамдигар муштаракоти фарҳангӣ, забонӣ, адабӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ 

доштанд. Дар муқоиса ба иқтибосоти англисиву фаронсавӣ ва русӣ, ки 

бештари вомвожаҳо ба бахшҳои технологӣ тааллуқ доранд, иқтибосоти 

ҳиндӣ чун вожагони арабиву туркӣ дар бахшҳои гуногуни рӯзгор ба чашм 

мерасанд.

Ин қабати луғоти гӯйиши Фархори Афғонистонро дар муқоиса бо 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб мухтасаран баррасӣ 

менамоем.
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Вожаи ҳиндии андевол ба маънои рафиқ ва ҳамнишин дар гӯйиши 

Фархор нисбат ба дӯсти қарин корбаст мешавад. Ин калима аз ҷиҳати сохт 

мураккаб буда, дар забони ҳиндӣ ҷузъи андӣ ба маънои ғизо ва вол дар 

ифодаи рафиқ ва ҳамроҳ омада, дар шакли мураккаби андевол ва рафиқи 

ҳамкоса (ҳамтабақ) низ маънидод мешавад ва муҳаққиқ У. Обидов ин 

калимаро аз забони пашту медонад. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии 

Кӯлоб дар ифодаи рафиқу дӯст вожаҳои дохънда // дохунда (Ёл); ошно, 

ҳамра // амра, ҷаҳманд, ҷура, шарик ва ғ. истифода мешавад. Дар баъзе 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб он бо калимаҳои хоси шева ифода 

мешавад: авру (Обигарм) ва ғ.

Дар ифодаи замони муайян вожаи баҷа, ки аз забони ҳиндӣ вориди 

забони форсии дарӣ шудааст ва дар асл боҷно мебошад, дар забони дариву 

гӯйишҳои он, аз ҷумла гӯйиши Фархор муҳим ба шумор меравад. Боҷно 

дар ҳиндӣ ба маънои навохтан аст ва муҳаққиқ Бохтариёнӣ тавзеҳи онро 

чунин додааст: “Соатҳои девории қадим, ки имрӯз бисёр кам пайдо 

мешаванд он дар ҳар соат занг менавохт, чунонки баъзе аз шаҳрҳо ҳанӯз 

ҳам дорои бурҷҳои соати фаъол мебошанд. Ин соатҳо тавре танзим 

шудаанд, ки замонро бо теъдоди навохтани зангҳо эълон менамоянд, 

масалан агар соати се баъд аз зуҳр бошад, се занг ва агар соати даҳ бошад, 

даҳ бор занг менавозад, ба ин шакл мардум аз вақт огоҳ мегарданд ва чанд 

баҷа, яъне соат чанд бор занг навохтааст” [144, с.12]. Аз ҳамин сабаб дар 

забони форсии дарӣ вожаи баҷа ба маънии чанд мавриди истеъмол қарор 

мегирад: Соат чанд баҷа аст.

Вожаи баранда ба маънои сатҳи баландтар аз замин ва 

суфамонандро ифода менамояд, баъзан бидуни сақф аст ва аксаран ба хона 

васл буда ва болои он пӯшида буда, се атрофи он боз аст. Дар забони 

ҳиндӣ ва урду ба шакли баромада талаффуз мегардад, аммо дар забони 

145



форсии дарӣ баранда шудааст. Ин вожа дар забони омиёнаи тоҷикӣ дар 

шакли веранд, пештоқ, айвон ва долон мегӯянд, ҳол он ки калимаи долон 

дар гӯйиши Фархор ба маънии даҳлез (калидор) мавриди истеъмол қарор 

мегирад. Маънии дувуми калимаи баранда дар гӯйиши Фархор ба шахсе 

гуфта мешавад, ки дар мусобиқа рақибро шикаст бидиҳад. Ин маънӣ дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоббо калимаи бурд кардан ифода 

мегардад. Муҳаққиқон ин вожаро аз “Ьагатда /Ьагапда-и ҳиндӣ ва 

баромада, барандаи форсӣ медонанд.

Дар ифодаи шӯриш ва ҳаяҷон вожаи бълво корбаст шуда, баромади 

он аз забони ҳиндӣ омадааст. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб 

забони тоҷикӣ вожаи қайғун (Шимолии Кӯлоб) дар ифодаи исён ва шӯриш 

меояд.

Вожаи бурӣ ба маънои ҷуволе аст, ки аз тор дуруст намоянд ва 

барои интиқоли донагӣ ва ғалла аз он истифода мекунанд. Ин вожа дар 

лаҳҷаҳои Фархор ба шакли буҷӣ ба ҳамин маъно мавриди истеъмол қарор 

мегирад. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб барои ифодаи вожаи 

халта калимаҳои амбу, замбила (халтаи чармин - Ҳиҷборак), борҷома, 

қазоқ ва ғайра истифода шуда, ҳаммаънои вожаи бурӣ қопча ва лингча 

буда метавонанд

Вомвожаи давл ба маънои вазъ, қиёфа омада, ин вожа дар гӯйиши 

Фархор бо гирифтани пешванди бе- ба шакли бедавл ба маънии бадқиёфа 

ва нозеб ва ё ҳам нисбати касе, ки либосҳои номуназам бипӯшад, гуфта 

мешавад.

Дар соҳаи тиҷорат низ калимаҳои ҳиндӣ ба гӯйишҳои дарӣ, аз ҷумла 

гӯйиши Фархор гузаштаанд. Вожаи байпор дар ифодаи муштарии 

ҳамешагӣ, касе ки ҳамеша аз як дӯкон харид менамояд, омадааст. Инчунин 

муштарии доимӣ, ки баъзан ҳисоби пулӣ ҳам дошта бошад. Ин вожаро 
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аслан дар забони ҳиндӣ биёпор ва биёпорӣ - муомила, тарафи муомиларо 

гӯянд. Ин вожа дар китоби “Луғати омиёна Афғонистон”-и таълифнамудаи 

Абдуллоҳи Афғонинавис ба шакли байпор ба маънои муомиладор ва 

росткор омадааст [142, с.61].

Анвои нон дар гӯйиши Фархор ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоббо вожагони зиёд ифода меёбад, ки дар боби таснифоти тематикӣ 

(мавзуӣ) онро ба таври васеъ шарҳ додем. Дар ин гурӯҳи вожагон 

калимаҳои ҳиндӣ низ корбаст доранд. Масалан, вожаи попур - як навъ 

нони товагии руғанӣ аст. Дар забони ҳиндӣ чапотии ниҳоят нозукро попур 

гӯянд ва маҷозан ҳар чизи нозукро попур мегӯянд. Дар гӯйишҳо аз маънои 

аслӣ дур рафтани вожаҳо ҳодисаи маъмулӣ мебошад, ки “сабаби теъдоди 

зиёд доштани калимаҳои сермаъно дар луғати лаҳҷа дар он аст, ки дар 

лаҳҷаҳои маҳаллӣ одатан сермаъноии калимаҳо нисбатан озод давом 

мекунад. Яъне, бисёр калимаҳои дар асл тоҷикию иқтибосӣ ба лаҳҷа бо 

маъниҳои нав (маъниҳои хоси лаҳҷа) дохил мешаванд» [12, с.292]. Вожаи 

попур дар гӯйиши Фархор ба як навъ хӯрдание, ки нисбат ба як навъ аз 

хӯрдании тифлона, ки аз панир ва орди ҷаворӣ омода мешавад ва бисёр 

субук мебошад, гуфта мешавад. Ҳамчунон, ин вожаро дар лаҳҷаҳоии 

Фархор ба шакли попул талаффуз мекунанд. Дар гуфтори ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб кукуруз мегӯянд.

Доираи корбасти калимаҳои ҳиндӣ дар ифодаи мафҳуми нон васеъ 

мебошад. Дар гӯйиши Фархор вожаи парота нисбат ба навъи нони варақӣ 

гуфта мешавад, ки дар рӯйи равған бирён мешавад ва болои он шакари 

кӯбидашударо меандозанд ва умуман онро дар вақти чойи субҳ ҳамроҳи 

шир мехӯранд.

Вожаи потак ба маънои қароргоҳе, ки дар роҳ ҷиҳати бозрасии 

мусофирон мавҷуд мебошад, меояд. Ин вожа аз паҳотаки ҳиндӣ омадааст.
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Дар забони ҳиндӣ паҳотак дарвозаро гӯянд: Толибо сари потаки давлатийо 

ҳамла карданд.

Дар табобати тиббӣ низ вожаҳои хоси ҳиндӣ корбаст мешаванд. 

Масалан, вожаи ҳиндии печкорӣ василае, ки аз он чун воситае дар фурӯ 

бурдани дору истифода менамоянд ва тавассути он давои моеъро дар бадан 

дохил мекунанд, инчунин дар Эрон онро суринҷ гӯянд. Дар Ҳинд ин вожа 

собиқаи зиёд дорад, чун дар маросими рангбозияшон аз ин васила барои 

пошидани ранг дар рӯйи ҳамдигар истифода мекунанд. Ин вожа дар 

гӯйиши Фархори Афғонистон корбурди васеъ пайдо кардааст. Дар лаҳҷаи 

ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб вожаи русиасли шпритс ҳаммаъноӣ бо он 

дорад.

Калимаи ҳиндиасли пайра ба маънои муҳофиз меояд. Ин вожа дар 

забони ҳиндӣ ба шакли перо корбурд дорад, ки ҳамин маъниро ифода 

менамояд. Вожаи пайра дар артиши Афғонистон ба касе, ки шаб 

намехобад ва силоҳ дар даст ба чор атроф менигарад зиёд истифода 

мешавад, ки он шахсро пайрадор мегӯянд. Дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлобқаравул мегӯянд.

Баъзе вожагони ҳиндиасл дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ва 

гӯйиши Фархори Афғонистон танҳо бо шакл фарқ дошта, умумияти 

маъноии онҳоро мушоҳида менамоем. Ба таври мисол, вожаи тутла (дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобтутала) печиши забонро дар мавқеи 

ифодаи калимот мефаҳмонад, яъне касоне, ки ҳуруфро ба шакли дурусти 

он талаффуз карда натавонанд, онҳоро тутла гӯянд. Ин вожа корбурди 

васеъ дар забони форсии дарӣ пайдо кардааст.

Такар - бархӯрд кардан ба таври ногаҳонӣ, ба ҳам хӯрдани ду мошин 

дар ҳангоми рафтуо, ки боиси хароб шуданашон гардад. Ин мафҳумро дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб аварит гӯянд.
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Дар гӯйиши Фархор вожагони зиёди ҳиндиасл мавҷуданд, ки онҳоро 

дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб мушоҳида намекунем; тукрӣ - 

зарфи таштмонаде, ки аз шохаҳои борики дарахт ва ё бурё мебофанд, 

ҷиҳати интиқоли нон ё мева аз он истифода мекунанд. Ин вожа дар забони 

ҳиндӣ тукро аст: Як тукри нона да талоқи сарш гирифтм. Ин мафҳумро дар 

лаҳҷаи ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб калимаи сабад ифода менамояд. Вожаи 

тута - қитъа, пора, чизе ки ба шаклҳои гуногун порча шавад. Асли ин 

вожа дар забони ҳиндӣ туто аст, ки дар лаҳҷаҳои Фархор тута шудааст, 

вале ҳар ду ба як маънӣ мавриди истифода қарор мегирад.

Дар ифодаи қимати молу ашё калимаи ҳиндии пайса - пули майдаи 

филизӣ дар гӯйиши Фархор ба кор бурда мешавад. Вожаи тул дар ифодаи 

вазн, тул кардан ба маънии вазн кардан, ки аз вожаи тӯлаи ҳиндӣ омада, ба 

маънии воҳиди вазн аст. Ин калима дар шаклҳои тулаи банголӣ ва тулаи 

шоҳиҷаҳонобод дар ифодаи вазн дар адабиёти хаттӣ истифода шудааст.

Барои ифодаи равғани чароғ вожаи ҳиндии тел дар гӯйиши Фархор 

корбаст мешавад ва ҳамчунон равғани моеъ монанди тели зағер, тели 

шаршам ва ғайра. Таркиби ҷату ҷуло - киноя аз мардуми бадаслу насаб, 

ҷат фурӯмоя ва саҳронишин дар Ҳиндустон ва ҷуло мардуми порчабоф, ки 

аз табақаи поёни иҷтимоӣ ба шумор меравад. Ин вожаи ҳиндиасл дар 

забони форсии дарии Афғонистон нисбат ба мардумоне, ки бисёр зиёд 

бошанд ва монанди занбӯр даври як чиз ҷамъ шаванд, гуфта мешавад.

Аз таҳлили маводи мавҷуда бармеояд, ки вожагони ҳиндуасл ба 

ҳамаи қабатҳои луғати гӯйиши Фархор ворид шуда, фарқи назаррасро аз 

таркиби луғати гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобба миён меоранд: 

ҷантарӣ - аз калимаи ҳиндии ҷантар гирифта шудааст. Ҷантар дар забони 

ҳиндӣ сеҳру ҷоду ва ҷантарӣ тақвимро гӯянд. Вожаи ҷантарӣ дар гӯйиши 

Фархор ба мафҳуми тақвим корбурди бисёр зиёд дорад; чолон - ба гардиш 
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даровардан ва равон сохтани васоили нақлиёт: Маҳмуда дидум ки мутарша 

чолон каду рафт; чуп - хомӯш, хомушӣ; чакар - ба маънои тафреҳ, давра ва 

гардиш карданро медиҳад; чур - дуздидан, рабудан ва қапидани чизи аз 

дасти касеро дорад. Ҳамчунон тороҷ ва ғоратро низ чур ё чур кардан гӯянд: 

Дари боға ҳела мондай ҳамаи мевора бачо чур кадан; чира - пора кардан, 

асли ин вожа дар забони ҳиндӣ черно мебошад, ки феълан дар гӯйиши 

Фархор ба шакли чира ба маънии пора, тута мавриди корбурд дорад; чавк 

- ба истилоҳ чорроҳаро гӯянд ва дар ҳиндӣ низ майдонро чавк гӯянд; 

дарсан - дабдабаву тазоҳир ва худхоҳӣ, омехта бо ғурур. Аз дршани ҳиндӣ 

ба маънои мулоқот маъхуз аст. Даршина дар забони ҳиндӣ тамошоӣ ва 

диданӣ маъно медиҳад. Дар лаҳҷаҳои Фархор фешану даршан мегӯянд, ки 

ба маънии худро ороста кардан ва худнамоӣ кардан аст; дака - дар забони 

ҳиндӣ дако гӯянд ба маънои фурсати андаке. Дар гӯйиши Фархор ба 

маънии шӯр додан мавриди истеъмол дорад: Сатли ова дакаш нате, ки 

мереза; дубӣ - колошӯй, аз калимаи ҳиндии даҳубӣ ба ҳамин маънӣ вориди 

забони форсии дарӣ гардидааст. Дар гӯйиши Фархор ашхосе, ки дар бозор 

дукони махсус доранд ва дар бадали пул либосҳои мардумро мешӯянд, 

дубӣ гуфта мешаванд; фолту - изофӣ, дар шакли тайри фолт барои мошин, 

яъне тайри изофие, ки дар дохили мошин аз барои эҳтиёт мегузоранд. 

Ҳамчунон, лавозими изофии заруратро низ фолту гӯянд; катора - 

чӯббандии лабҳои баранда ва бом, ҳамчунон панҷараи атрофи зина, ки дар 

ҳиндӣ катаҳро ва ҳамчунон ҷангала низ гӯянд. Ҳоло он шакли катораро 

гирифтааст; ҷангала - дар забони ҳиндӣ ба маънои катора аст, вале дар 

гӯйиши Фархор ҷангала ба маънои болои сари мошин, ки дар он ҷо чизҳои 

изофиро мемонанд ва мебанданд гуфта мешавад, ки аз маънии аслии худ 

дур гардидааст ва маъни навро гирифтааст; кача - одами фурӯмояву паст, 

ки ин вожа аслан аз качои ҳиндӣ, ба маънои хом гирифта шудааст. Аз ин 
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ки фурӯмоягӣ ҳам аз хомии инсон мешавад, ба ҳамин далел инсони хом ва 

фурӯмояро дар гӯйиши Фархор кача гӯянд. Дар асоси ин вожа шакли 

мураккаби качолу пайдо шудааст: качолу - аз ду калимаи кача ба маънои 
хом ва олу таркиб шудааст, яъне олуи хом. Ин сабзавотро дар Эрон 

себзаминӣ дар Афғонистон качолу ва дар Тоҷикистон картошка гӯянд; 

годӣ - василаи нақлиёт, ки бо асп ҳаракат намояд. Аз калимаи ҳиндии горӣ 

гирифта шудааст ва дар Ҳиндустон ин василаи нақлиётро горӣ гӯянд. Ин 

васила дар қадим дар Афғонистон зиёд ривоҷ дошт, ҳоло бисёр кам дида 

мешавад; гадъвад - махлут, дарҳаму барҳам. Ин луғат дар забони ҳиндӣ 

дар шакли гарбар ба маънои дарҳаму барҳам аст; гур - қанди сиёҳро гӯянд. 

Ин вожа дар гӯйиши Фархор низ зиёд мавриди истеъмол қарор мегирад; 

латера - ғоратгар, дар забони ҳиндӣ латеро аст, ки дар забони форсии дарӣ 

латера шудааст ва ба маънии одами бекораву танбал истифода мешавад; 

лъчак - одами беҳаё, ин вожа аз лучои ҳиндӣ ба ҳамин маъно гирифта 

шудааст. Ба ҳамин вожа монанд дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлобкалимаи лич / личак - урён, чормағзи аз пӯсташ ҷудошуда, лаққӣ ҷой 

дорад. Мучи - бутдӯз, касе ки бути (пойафзор) куҳнаро медӯзад; маин - 

борик, ин вожа дар забони ҳиндӣ маҳин ба ҳамин маъно мавриди истеъмол 

қарор мегирад. Дар гӯйиши Фархор маин ҳам ба маънии борик ва ҳам ба 

маънии лоғар истеъмол мешавад. Бояд гуфт, ки вожаи маин дар луғотҳои 

форсӣ вонахӯрд, аммо дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба маънои 

нафис, нозук серистеъмол аст. Кчри - ғизое аст, ки аз биринҷ, мош ва 

равған таҳия кунанд, бештар дар Ҳиндустон ин ғазо ривоҷ дорад. Ин навъ 

ғизо дар Афғонистон ҳам бисёр маъмул аст, ки дар рӯйи он қурутро 

месоянд ва онро кучриқурут гӯянд. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии 

Кӯлоб ба шакли мошкичирӣ ва ғайра дучор шуда, ба навъҳои хӯрок 

далолат менамояд. Инчунин У. Обидов вожаҳои ҳиндии рупа-рупия, 
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воскат-камзӯл, кела-банан, молта-афлесун, сантара-мандарин, коло-сару 

либосро дар гӯйиши Ҷабал-ус-сироҷ муайян кардааст, ки аз миёни ин 

вожаҳо воскат дар гӯйишҳои ҷануби шарқӣ забони тоҷикӣ ҷой дорад.

Ҳамин тавр, мавқеи вожагони ҳиндӣ дар гӯйиши Фархор устувор буда, 

дар муқоиса ба вожагони англисӣ, фаронсавӣ, ки бештар луғоти соҳавианд, 

ин қабил калимаҳо дар ҳамаи қабатҳои луғоти гӯйишҳои мазкур ҷой 

гирифтаанд. Бо вуҷуди умумияти зиёд гӯйиши Фархор дар истифодаи 

вожагони пашту, англисиву фаронсавӣ ва ҳиндӣ аз гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлобфарқи ҷиддиро ба миён оварда, ин омил ба муҳити 

ҷуғрофӣ ва робитаҳои сиёсиву фарҳангӣ ва иҷтимоӣ сахт вобастагӣ дорад.

3.2.5. Вожаҳои иқтибосии аврупоӣ ва русӣ

Як қабати калони вожагони иқтибосии таркиби луғати гӯйиши 

Фархори Афғонистонро калимаҳои интернатсионалӣ (англисӣ, фаронсавӣ, 

русӣ ва дигар забонҳо) ташкил медиҳанд, ки дар ин зербоби рисола онҳоро 

ба таври мухтасар дар муносибат бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ва 

забони адабиву лаҳҷаҳои дигар баррасӣ менамоем. Дар забоншиносии 

тоҷик мақоми калимаҳои русӣ ва русӣ-интернатсионалиро муҳаққиқон ба 

таври васеъ мавриди омӯзиш қарор додаанд [46, с.185; 137, с.168]. Баъди 

таҳқиқи ҳамаҷониба забоншиносон забони адабиро воситаи асосии ба 

муҳити лаҳҷа ворид шудани калимаҳои русӣ-аврупоӣ донистаанд. 

Эроншиноси маъруф В. С. Расторгуева як қисми иқтибосоти ин гурӯҳро ба 

гурӯҳи калимаҳои умумитоҷикӣ дохил кардааст [29, с.150]. Аз муҳаққиқони 

забони дарӣ У. Обидов, Ғ. Ҷӯраев, Л. Н. Киселёва луғоти аврупоӣ ва 

русиро дар забони дарӣ ва гӯйишҳои он муайян кардаанд. Равиши вуруди 

вожагони зайл ба гӯйишҳо ба андешаи У. Обидов ба воситаи забонҳои 

дарӣ ва пашту амалӣ шудааст: “Калимаҳои европоие, ки ба забони 
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муосири дарӣ ва шеваҳои он дохил гардидаанд, ба тағйиротҳои фонетикӣ 

дучор гардида, ба қоидаву қонун ва сохти грамматикии забони дарӣ 

мутобиқ гаштаанд. Бо вуҷуди ин, калимаҳои иқтибосӣ маъно ва 

семантикаи худро ба қадри имкон ҳифз намуда, дар калимасозӣ фаъолона 

иштирок менамоянд” [28, с.132].

Калимаҳои русиву аврупоироро дар таркиби луғати гӯйиши 

Фархори Афғонистон дар чанд гурӯҳи алоҳида мухтасаран тасниф ва 

баррасӣ менамоем.

3.5.1. Вожаҳои иқтибосии англисӣ

Кишвари Афғонистон назар ба мавқеияти муҳимми ҷуғрофии худ 

дар шоҳроҳи тиҷоратӣ қарнҳо таваҷҷуҳи мардумони гуногунро ба худ 

ҷалб кардааст. Ҳамеша миллатҳои қудратманд хостанд, ки аз тариқи 

ҳукмравоии низомӣ, нуфузи сиёсӣ, иртиботи илмӣ-фарҳангӣ бо 

Афғонистон дошта бошанд ва аз ин шароити муҳим баҳра баранд. Ҳамаи 

ин омилҳо боис шуд, ки роҳи вомгирии вожагонӣ дар Афғонистон 

ташаккул ёбад. Бештари вожаҳои англисӣ баъд аз соли 2001, бо омадани 

амрикоиён ба Афғонистон вориди забони дарӣ гардидааст. Теъдоде аз 

вожагони аврупоӣ ба воситаи англисзабонон ва адабиёти англисӣ ба 

забони дарӣ ва сипас ба гӯйишҳои он ворид шудаанд, бинобар ин мо 

вожагони зайлро дар зерфасли иқтибосоти англисӣ баррасӣ кардаем.

Як гурӯҳи мардум вожаҳоро истифода мекунанд ва гурӯҳи дигари 

мардум ҳанӯз бо он вожаҳои англисӣ унс нагирифтаанд. Масалан, вожаи 

митинг ба маънии ҷаласа, бизнес ба маънии тиҷорат дар Кобул зиёд 

истифода мешавад, вале ҳанӯз дар лаҳҷаҳо ҷаласа ва тиҷорат истифода 

мекунанд, на митинг ва бизнес. Теъдоди дигари вожаҳои инглисӣ марбут 

ба пешрафти технологӣ мавриди истеъмол қарор мегиранд. Тавассути 
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шабакаи Интернет низ дар Афғонистон як қатор вожаҳои марбут ба илму 

технология вориди забони форсии дарӣ гардид, чун забони форсии дарӣ 

қаблан бо ин мафҳумҳо ошно набуд, мафоҳими воридшударо бо ҳамон 

номи аслии худашон мутобиқи меъёрҳои забони дарӣ пазируфт. Бо 

гузашти вақт ин калимаҳо дар гӯйишҳои дарӣ низ мавқеъ пайдо мекунанд. 

Аксари ин калимаҳо мансуби бахши технологӣ мебошанд: оплуд - 

фиристодан, боргузорӣ; эдет - ба маънии ислоҳ кардан дар компютер; 

эдетур - ислоҳкунанда ба шакли исми фоил ба шахсе, ки вазифаи ислоҳ 

кардани масоили кампютериро дошта бошад; онлайн - ба маънии 

ҳамзамон рушан будани интернети ду тараф; апликишан - ба маънии 

нармафзори корбурди эдетур; есемес - пайёмак; испре - афшонанда, 

лавдспекар // испекар ба маънии бландгӯй; эмейл - роёна, нишонаи 

шабакаҳои иҷтимоӣ; баранд - нишони тиҷоратӣ; банар - барнавиштаҳо; 

блок - банд намудани телефон; пузешан - ҷойгоҳ; тойп - навиштан; 

тарамсилет - баргардонанда, тарҷума кардан; комент - дидгоҳ, назария; 

истадиюм - майдони варзишӣ. Аз ин қабил калимаҳо бештар шахсони 

босавод ва шаҳрнишин истифода менамоянд. Аксари калимаҳои иқтибосии 

англисӣ дар гӯйиши дарӣ, аз ҷумла гӯйиши Фархор хусусияти 

умумиистеъмолӣ пайдо намудаанд, ки ин хусусиятро дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ҳангоми корбасти калимаҳои англисӣ мушоҳида 

наменамоем. Масалан, вожаи форм - мазраи домдорӣ; файр - ба маънои 

оташсӯзӣ, оташ. Ин вожа дар гӯйиши Фархор ба маънии ҷудо шудани 

гулӯла (тир) аз туфанг (милтиқ, силоҳ); кортун - наққошии муттаҳарик; 

уржинал - аслӣ; олуве - дар лаҳҷаи ҷанубию шимолии Кӯлоб онро алое 

мегӯянд; тем - як дастаи варзишкорон; булдузар - мошини сангини 

занҷирдор; бодии горд - маҳофизи шахсӣ; пустар - мактуб бо акс; камбайн 

- мошини бардошти маҳсулоти донадори кишоварзӣ аст, аммо дар забони
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форсӣ ба маънии ба ҳам пайваст шудан, муттаҳид шудан, омехтан, таркиб 

шудан мавриди истеъмол қарор мегирад. Вожаи плей - рӯшан кардан; 

тойм - замон, вақт; фешан - дар асл ба маънии равиш ва тариқа дар забони 

инглисӣ аст, аммо имрӯз дар форсии дарии Афғонистон ба маънии ороиш 

(зебу зиннат додан) ба кор меравад; тикет - коғази чопшуда барои дохил 

шудан ба синамо, автобус, ҳавопаймо, роҳи оҳан ва ғайра; тебрекордар / 

магнитафон - сабти савт. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли тайп 

талаффуз мешавад ва ба маънии сабти аудиоӣ корбурди зиёд дошт, аммо 

имрӯз истеъмоли он маҳдуд шудааст. Вожаҳои иқтибосии англисӣ дар 

соҳаҳои ҳарбиву иқтисодӣ, тиббӣ ва дигар бахшҳои ҳаётан муҳим мавқеи 

устувор пайдо кардаанд: ҷанрол (олмонӣ Сепега1 депегаК* - унвони

баландрутбаи низомӣ. Ин вожа дар забони инглисӣ ба шакли жанрол 

талаффуз мешавад, аммо дар забони форсии дарӣ ҷанрол гуфта мешавад ва 

дар ҳолатҳое ки як шахси низомӣ фидокории бисёр калонеро дар бораи 

ватан ва марбумаш анҷом бидиҳад ин лақаби низомӣ аз тарафи давлат 

барояш дода мешавад; моркет (англисӣ тагке!) - бозор. Ин вожа дар 

забони дарӣ ба маънои умумии бозор истеъмол намешавад, балки ба 

маънии маҳдудтар, яъне ба бозоре гуфта мешавад, ки дар он ашёи махсусро 

мефурӯшанд; уртупиди (англисӣ огШореШ^, маъхуз аз юнонӣ) ба маънии 

пизишк дар бахши устухон; оранг - ҳушдор, занги мошин; бутал (англисӣ 

ЬоШе) - зарфи шишагӣ; дройв (англисӣ дггуе) - рондан дар гӯйиши Фархор 

сирф ба маънии рондани мошин ба кор меравад ва ғайра.

Ба забони халқ он калимаҳое роҳ меёбанд, ки ҳаётан муҳим буда, 

дар фаъолияти рӯзмарраи онҳо истифода мешаванд. Калимаҳои анлисии 

зиёдро дар гӯйиши Фархори Афғонистон ба ҳамин қатор метавон дохил 

намуд: тонкар (англисӣ 1апкег) - дар гӯйиши Фархор ба ду маънӣ истифода 

мешавад: манбаи бузург, маъмулан устувонаи ҷиҳати захираи моиёт дар 
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нигаҳдошти обу нафт ва ғайра; дойф - паридан аз болои чизе (масалан 

девор); лорӣ - навъи аз мошини боркашӣ; нектоӣ - порчаи борик ва дарозе, 

ки дар забони тоҷикӣ калимаи галстук муродифи он аст; тойр (англисӣ 

1гге) - рӯйпӯшии чархи мошин; сулу-сулу - талаффузи дурусти ин вожа 

силу-силу ба маънии оҳиста-оҳиста; ҷамп (англисӣ ]’атр - паридан) - ин 

вожа дар фарҳанг нишондеҳи суръати мошин аст, аммо дар гӯйишҳои 

забони дарӣ ҷастгоҳи варзишгаронро гӯянд, лекин дар ҷойи гузашт ё 

маҳалли одамон онро ба хотире мегузоранд, ки мошинҳо суръати 

ҳаракатро сустар кунанд; роҷистар (англисӣ ге§181гег) - ба маънии сабт 

кардан аст. Дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли роҷестар талаффуз мешавад ва 

ба ҳамин маъно мавриди корбурд қарор мегирад; пнсил (англисӣ репсП) - 

навъе аз қалам, ки ранги он дубора пок мешавад; варакшоп - ин вожа дар 

забони инглисӣ вркшоп (ичжкНюр) ба маънии коргоҳи омӯзишӣ омадааст 

ва дар забони форсии дарӣ бо ҳифзи маънии он ба шакли варакшоп 

талаффуз мешавад; истойл (англисӣ 81у1е) - ин вожа дар забони инглисӣ ба 

маънии сабк ва тариқа омадааст, вале дар забони форсии дарӣ ба ҳифзи 

маънии аслии худ, ҳамчунон калимаи истойл; поинт (рот!) - дар забони 

инглисӣ ба маънии воҳиди андозагирӣ аст, вале дар забони форсии дарӣ 

маънии он комилан дигаргун шудааст. Ин вожа ба шакли вожаи сохтаи 

поинти мусбат ва поинти манфӣ ба маънии мусбат ва ё манфии шахс; гилос 

(англисӣ д1а§§) - истакон: нумра (патЬег) - дар гӯйишҳои маҳаллии Кӯлоб 

гунаи русии он - номер ба маънии шумора (-и телефон) корбурд дорад. 

Вожаи ҳутал (1ю1е1) - меҳмонсаро; ва ғ.

Наввожаҳо дар раванди густариш ёфтани робитаҳои байналмилалӣ 

ба забони халқ, аз ҷумла гӯйиши Фархор зиёда ворид шуда истодаанд: 

нойлун (англисӣ пу1оп) - навъи аз порчаи матое, ки дар Афғонистон ба 

шакли лайлун истеъмол мегардад; нумра (лотинӣ питтег). 1. шумора ва
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адад. 2. ададе, ки баёнгари маълумоти шогирд ва ё донишҷӯст. 3.

ҳаммомҳои хусусӣ. Ин вожа ба ҳар се маънии зикршудаи он дар 

Афғонистон мавриди истеъмол қарор мегирад. Ҳамчунон вожаи нумра дар 

гӯйиши Фархор сермаъно аст. Инчунин ба замине, ки дар он бино 

месозанд, нумра ҳам гуфта мешавад: Чандта нумра харидам, дълм аст, ки 

овбодшон (обод) кнм; смент (лотинӣ саетеп^ит) - масолеҳи сохтмон; 

воксин (^а88те аз лотинӣ уасста) - дорудармон, эм кардан; витомин 

(лотинӣ уНа+атт) - ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ва ҳам дар лаҳҷаи 

ҷанубию шимолии Кӯлоб ба унвони маводи махсус ва зарурие, ки 

норасоии он боиси маразҳои мухталиф мешавад, мавриди корбурд қарор 

мегирад; вирус (лотинӣ уйиз ба маънои заҳр) - бемории сироятӣ, мавҷуди 

бисёр хурди ноаён, ки боиси беморӣ мешавад. Дар лаҳҷаҳои Фархори 

Афғонистон ин вожа ҳам ба шаклу маънои яксон ва дар лаҳҷаи ҷанубӣ ва 

шимолии Кӯлоб мавриди истеъмол қарор мегирад; Вожаи ҳаликуптар 

(ИеНсор^ег) - болгард, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб муодили он 

верталёт ва шакли адабиаш - чархбол летар (1г£ге маъхуз аз лотинӣ Шга) - 

воҳиди андозагирӣ; муза (тизе маъхуз аз лотинӣ тезеит) - деринкада, 

тоҷикон осорхона мегӯянд. Ин вожа дар Афғонистон ба шакли музия ба 

ҳамин маънӣ истеъмол мешавад; дубла (НиЬЫе, лотинӣ Нир1ех) - 

“садогузоришуда; таваққуфи мошин”. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор сирф 

ба маънии филми тарҷумашуда, мавриди истеъмол қарор мегирад; 

онбулонс (атЬЫапсе) - беморрасон, навъи мошини махсуси тиббӣ; ононос - 

аз португалӣ, навъи аз мева, ки шакли зоҳирии он монанди ғӯзаҳои 

дарахти ноҷу (сӯзанбарг) аст, ки дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 

ин меваро ананас мегӯянд; канкур (лотинӣ сопсигзш) - озмуни саросарӣ, 

имтиҳони дохилшавӣ дар донишгоҳ; ба кор бурда мешавад ва ғ.
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Инчунин бархе аз вожагони байналмилалӣ, ки аксаран баргирифта 

аз забонҳои юнониву лотинанд, ба забону гӯйишҳои дарӣ ба воситаи 

забони англисӣ ворид шудаанд. Чунончи, барои ифодаи андешаву назар 

вожаи ида (юнонӣ Меа, англисӣ Меа) корбаст мегардад. Ҳамчунон, дар 

баробари вожаи ида дар лаҳҷаҳои Фархор вожаҳои назар, андеша, райъ ва 

ақида ба ҳамин маънӣ истеъмол мешавад. Такник (юнонӣ 1есЪпе) - 

роҳбурд, шева; шук (англисӣ §Ъоск) - такони шадид, зарба. Ин вожа дар 

бахши табобат зиёд истеъмол мешавад, дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб онро ба шакли шок мегӯянд;

Дар ин қабати луғавии гӯйишҳо вожагони каммаҳсул низ ба кор 

бурда мешаванд; онтик (лотинӣ апйкииз, англисӣ апЬ^ие) - қадимӣ, куҳна, 

атиқа, боарзиш, қимат, бисёр бад, сахт зишт. Дар лаҳҷаҳои Фархор ин 

вожа ба шакли антик ба маънии боарзиш ва қадимӣ истеъмол мешавад. 

Ҳамчунон, вожаи антик дар гӯйиши Фархор маънои нав касб карда барои 

ифодаи мафҳуми писанд ҳам мавриди истеъмол қарор мегирад. Вожаи 

инаржи (юнонӣ ёуёруаа, англисӣ епегди) ба маънои неру, тавон меояд. Ин 

вожа дар забони навишторӣ зиёд истеъмол мешавад, вале ҳанӯз дар 

корбурди лаҳҷаҳо мавқеи устувор надорад ва мардум бештар дар лаҳҷа 

вожаи қувватро ба кор мебаранд.

Дар соҳаи маориф ва таълим чунин истилоҳоти байналмилалӣ аз 

забони англисӣ мустаъмаланд: иниститю (лотинӣ шзйШит, англисӣ 

т^81йи1е) ба маънои донишкада, муасссисаи тарбиятӣ ва фарҳангӣ, 

маркази илмӣ ё таҳқиқотӣ. Ин вожа ба шакли иниститю дар тамоми 

лаҳҷаҳои забони дарӣ мавриди истеъмол қарор мегирад, чун иниститюти 

маслакӣ, иниститюти таълимӣ ва ғайра. Бурсия (лотинӣ Ьигза) - квота, 

кумаки ҳазинаи таҳсилӣ аз тарафи давлат.
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Зинаи гузариши калимаҳои англисӣ ба гӯйишҳои дарӣ якранг 

набуда, дар ин маврид мавқеи ҷуғрофии маҳал нақши муҳим дорад. 

Калимаҳои англисӣ бештар дар соҳаи технология ва тиҷорат ба кор бурда 

шудаанд ва бештари онҳо муродифоти луғавӣ надоранд. Ин вожагон 

бештар чун истилоҳоти соҳавӣ корбаст шуда, дар нутқи шахсони 

таҳсилкарда ва босавод мавқеи асосиро касб менамоянд.

3.5.2. Вожаҳои иқтибосии фаронсавӣ

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо кишвари Фаронса дар тӯли 

таърих робитаҳои зиёди иқтисодиву маданӣ ва фарҳангӣ дошт, ки дар 

натиҷаи он вожагони бисёре ба забони дарӣ ва гӯйишҳои он ворид 

гардидаанд. Дар муқоиса ба гӯйишҳои дарӣ ин таъсирро дар гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кӯлоб анқариб мушоҳида намешавад. Муҳаққиқони 

забонҳои форсиву дарӣ ба раванди иқтибосшавии вожагони фаронсавӣ 

диққати махсус зоҳир намудаанд. Шумори ин вомвожаҳо дар “Фарҳанги 

Деҳхудо” наздик ба 820 вожа аст. Дар “Фарҳанги Муин” 1700 вомвожа ва 

дар “Фарҳанги Амид” 1600, ҳамчунон дар “Фарҳанги Маширӣ” 1200

вожаи фаронсавӣ, ки дар забони форсӣ маъмул шудаанд. Пажуҳише, ки 

дар соли 1982 анҷом ёфтааст, теъдоди вомвожаҳои фаронсавиро дар форсӣ 

байни 3-4 ҳазор бозгӯйӣ менамояд. Вожаҳои фаронсавӣ бо зиёд шудани 

нуфузу эътибори империяи Англия дар Афғонистон дар асри XIX ворид 

шуда, баъд аз омадани амрикоиён дар соли 2001 дар Афғонистон раванди 

вуруди вожаҳои фаронсавӣ аз тариқи забони инглисӣ ба забони форсии 

дарӣ вусъат пайдо кард. Ҳанӯз дар асри XX вожаҳои фаронсавӣии кобина - 

аъзоёни ҳукумат, будҷа, лиса - литсей ва вожаҳои олмонии култур - 

маданият, конол - канал, тунал - нақб ва ғайра ба забону гӯйишҳои дарӣ 

роҳ ёфта буданд [28].
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Вожагони фаронсавӣ раванди гузариши босуръатро ба забону 

гӯйишҳои дарӣ касб намуда истодаанд, ки ба таври мухтасар онро баррасӣ 

менамоем. Дар гӯйиши Фархор калимаҳои фаронсавии ифодагари 

мафҳумҳои илмӣ ва бахши технологӣ бештар доман густурда истодаанд: 

понсмон (рапзатеп!) - ин вожа дар забони фаронсавӣ ба шакли понсимент 

талаффуз гардида, ба маънии захмбандӣ меояд, истифода мешавад. Ин 

вожа дар соҳаи табобат зиёд мавриди истеъмол қарор мегирад. Дар 

гӯйиши Фархор шустушӯ ва бастани захмро ҳамроҳ бо докаи тиббӣ 

понсмонт гӯянд; опортмонт (орог^теп!) - сохтмон, иморат, сохтмони ҷудо 

ва мустақил; обсе - чирк ва варами чиркӣ, омос, варам ва илтиҳоб. Замоне, 

ки ҷои сӯзанӣ, печкорӣ (укол) чиркин шавад ва варам намояд; ботрӣ 

(Ьойепе) - анбор, маҷмуаи аз чанд воҳиди электрохимиёӣ, ки маҳалли 

захираи неруи барқ аст. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли битрӣ 

меояд; онро дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба шакли батарӣ / 

батаре ба кор мебаранд; покат (ра^ие!) - ҷайб, ё бастаи нома, варақаи 

коғазии қатшуда, ки номаро дар он гузоранд ва сари онро мечаспонанд ва 

ба ҷои ирсол мекунанд. Ба баъзеи чизҳои сарбастаи дигар ҳам дар гӯйиши 

Фархор покат мегӯянд. Монанди покати қанд, покати чоклет (шакалот); 

утубус (аШоЬш маъхуз аз лотинӣ оттЬш) - навъи мошини

мусофиркашонӣ; одарс (адгеззе) - нишонаи хона, идора ва монанди он; 

полисӣ (фаронсавӣ роНсеп аз итолиёвӣ роНхха) - нақшаи корӣ, равиши 

шахс дар зиндагӣ (Полисии ҳар як фарди сиёсат бояд оромӣ ва тинҷии 

ватан бошад); бондож - захмбанд, ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли 

бандож ба кор рафта, он порчаи махсуси тиббӣ барои печондани рӯйи захм 

мебошад; болкен (Ьа1соп) - “айвон, табақаи болоии театр ё синамо”. Дар 

гӯйиши Фархор болкин мегӯянд ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоббалкон истифода мешавад; уругон (лотинӣ огдапит, фаронсавӣ -
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огдие, англисӣ - огдоп) - созмон, андом, нашрияе, ки баёнкунандаи 

андешаҳо ва дидгоҳҳои як созмон ё ҳизби хос бошад: уругони нашаротии 

донишгоҳ, уругони низомӣ ва ғайра; пос (ра§8е) - партофти тӯб дар бозии 

футбол; бисквит (ЫвсшО - дубора пухташуда, вожаи бис ба маънии дубор 

ва вожаи квит ба маънии пухташуда омадааст. Ин вожа дар лаҳҷаҳои 

Фархор корбурди зиёд дорад ва навъе аз кулчаи ширин гуфта мешавад, ки 

умуман дар корхонаҳо пухта мешавад. Дар лаҳҷаҳои Фархор ба шакли 

бискут гуфта мешавад; бонд (Ьапде) - дору даста, маҳалли фуруди 

ҳавопаймо, монанди бонди фурудгоҳ, навор, ришта: Давлат як бонди 

дъздора гирифта. Ин вожа дар лаҳҷаҳои Фархор сирф ба маънии дору 

даста мавриди истеъмол қарор мегирад ва дар лаҳҷаи ҷанубиву шимолии 

Кӯлоб дар шакли банда ба маънии гурӯҳи муташшакил аз афрод ҷиҳати 

анҷоми як ҳадафи муайян мавриди истеъмол қарор мегирад.

Бурукросӣ (аз фаронсавии Ьигеаи ва юнонии крайоз) - коғазбозӣ, 

замоне, ки ба як идораи давлатӣ муроҷиат кунед кор мутобиқи қонун пеш 

наравад, ин вазъиятро дар Афғонистон бурукросӣ ё коғазпаронӣ гӯянд. 

Вожаи фаронсавии унифурм (лотинӣ иш£гот§) ба маънои либоси якранги 

корӣ меояд. Ин вожа дар Афғонистон ба шакли ом истифода мешавад, чун 

унифурми мактаб, унифурми низомӣ, унифурми муаллимин ва ғайра.

Дар ифодаи ашёи рӯзгор низ калимаҳои фаронсавӣ фаъоланд: брс - 

василае барои мураттаб кардани мӯйи сар; булуз (Ьи1ихе) - пироҳани 

нимтана. Ин вожа дар гӯйиши Фархор корбурди васеъ пайдо карда, 

пираҳанеро мегӯянд, ки сирф қисмати болои танаро мепӯшонад; прутукул 

(рго1осо1) - шеванома, суратҷаласа; пуст (ро8(е) - пайк, фириста, чизе ки 

бояд фиристода шавад. Ба ин вожа калимаи мураккаби пустахона - ҷойи 

махсусе, ки аз тариқи он ҷой мактубҳои расмии давлатӣ ба ҷойҳои марбут 

ирсол мегардад, сохта шудааст; пенс - гира, анбӯр, душохаи даҳони 
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ҷонварон. Ин вожа ба маънии дастгоҳи қайчимонанд, ки дар табобат 

истифода мешавад, мавриди истеъмол қарор мегирад; пайп - “навъе аз 

олати дастадори чӯбӣ”. Дар гӯйиши Фархор ин вожа ба маънии қубури об 

мавриди истеъмол қарор мегирад; пружа - тарҳ ва нақшаи барнома; пуруса 

- фароянд, раванд; растурон (лотинӣ ге§1аиго, фаронсавӣ ге§1аигап1) - 

ғазопазӣ дар гӯйиши Фархор ба ошхонаи калон, ки ҷиҳати пухтупази ғизо 

ва фурӯши он дар бозор сохта шуда бошад, истеъмол мегардад ва онро ба 

шакли растуронт талаффуз мекунанд; румонтик (готопй^ие) - пуршӯр, 

шайдо, эҳсосотӣ; жонр (депге) - сабк, гуна, тариқа; сотан (§айп) - порчаи 

абрешимӣ, навъи порчаи нахӣ монанди атлас. Истифода аз ин навъ порча 

ба ҳамин ном дар Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб зиёд 

ривоҷ дорад; шик (сЫк) - зебо, бошукӯҳ, зариф. Ин вожа ба касе гуфта 

мешавад, ки худро зиёд ороста мекунад ва либосҳои муди рӯз мепӯшад; 

флаш (ПесИе) - чизе ба шакли тир; сужа (8и]е1) - замина, бистар, мавзуъ; 

шорж (сЪагде) - дар гӯйиши Фархори Афғонистон зиёдтар ба маънии пур 

кардан ва миқдори барқи лозим барои захираандӯз истеъмол мешавад; 

шонс (сЪеапсе) - фурсат. Вожаи шонсро дар лаҳҷаҳои Фархор чонс низ 

талаффуз мекунанд; фурмул (£огти1е) - сохтор, равиши сохт, қоида, равиши 

анҷом, рамз, нишон додани як асл ё робитаи муайян бо формулаҳои риёзӣ. 

Дар забони тоҷикӣ дар шакли формула мустаъмал аст. Ин вожа ба маънии 

нишон додани як робитаи муайян бо намодҳои риёзӣ зиёдтар дар соҳаи 

риёзиёт ва муодилаҳои физик ва кимиё мавриди истеъмол қарор мегирад. 

Тн - гӯшти моҳӣ, ки ба сурати фишурда ва ғизои омодашуда дар қутии 

сарбаста нигаҳдорӣ шавад. Дар гӯйиши Фархор тни моҳӣ мегӯянд; орм - 

нишон, аломат ва нишонаи махсус; жокат ('ас]11еПе) - ҷомаи бофташуда, 

дар гӯйишҳои маҳаллии Кӯлоб жикет ва жемпир мегӯянд; кудато - шӯриш, 

шӯриши артиш; лесонс (1е§8оп§) - гувоҳинома, муҷовизи коршиносӣ. Ин 
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вожа дар забони фаронсавӣ ба маънии санад ё гувоҳинома аст. Аммо дар 

забони форсии дарӣ ба касе, ки давраи омӯзишӣ баъд аз синфи 

дувоздаҳумро хатм карда бошад, лисонс мегӯянд; мукет (та^иейе) - 

мумфарш, навъи аз фарши дуруштбоф, ки дар гӯйиши Фархор зиёд 

истеъмол мегардад. Баъзан бар ивази вожаи мукет вожаи фаршро ба ҳамин 

маънӣ ба кор мебаранд.

Бояд қайд намоем, ки вожаҳои фаронсавӣ асосан ба соҳаҳои илмӣ 

мансуб буда, корбасти онҳо дар гӯйишҳо ҷараёни нав мебошад ва бо 

гузашти вақт албатта муродифи дарии онҳо пайдо хоҳад шуд. Дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии минтақаи Кӯлоб ба ҷойи ин калимаҳо 

вожаҳои форсӣ ва вожагони русӣ корбаст шуда, баъзан калимаҳои худӣ 

ҷойи онҳоро озодона мегиранд: инаржи - фара (ҷанубии Кӯлоб); булуз - 

васкат (Ховалинг); пенс - гира, газанбӯр; шик - зика (Лахш); шонс - веҳс 

(Ховалинг) ва ғ.

3.5.3. Вожаҳои иқтибосии русӣ

Дар мавриди корбурди иқтибосоти интернатсионалӣ, хусусан 

забони русӣ, забоншинос Н. Маъсумӣ баҳои дуруст додааст ва ин қавлро 

дар корбурди иқтибосоти фаронсавиву англисӣ ва русӣ ба забони дарӣ ҳам 

метавон рабт дод: «Як хусусияти характерноки забон дар ин давра бо 

калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ пурра шудани таркиби луғавии он аст. 

Дар ин вақт вобаста ба шароит калимаҳои русӣ ва аврупоӣ дар забони 

тоҷикӣ беш аз пеш дохил мешуданд. Пайдоиши матбуоту воситаҳои навъи 

истеҳсолӣ, навигариҳои техника, кашида шудани роҳи оҳан, миқдоран кам 

бошад ҳам, кушода шудани мактабҳои русӣ ва ғайра, аз як тараф, 

калимаҳои русиро ҳамчун натиҷаи зарурати ҳаётӣ ба забони тоҷикӣ дохил 

мекард, аз тарафи дигар, барои ифодаи мафҳумҳои нави калима дар 
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ибораҳои нави тоҷикӣ ба вуҷуд омада, дар забон расмият меёфтанд, ки пеш 

зарурати истеъмолӣ надоштанд, ё ба дигар маъноҳо кор фармуда 

мешуданд» [170, с.214].

Албатта, таъсири забони русӣ ба забони дарӣ ва гӯйишҳои он дар 

замони шуравӣ зиёд буд, зеро “ҳамкории техникии Иттифоқи Советӣ ба 

Афғонистон афзуда, дар мамлакат объектҳои нав ва роҳҳои ҳозиразамони 

асфалтпӯш сохта шуданд ва ҳоло ҳам сохтмони объектҳои нав давом 

дорад” [28]. Бештари ин луғотро истилоҳоти соҳавӣ ташкил медод.

Дар даврони нав вожагузинӣ аз забони русӣ хеле кам гардида, бо 

гузашти вақт калимаҳои англисиву фаронсавӣ ҷойи онро маҳдуд 

намудаанд. Дар муқоиса ба забони дариву гӯйишҳои он дар забони тоҷикӣ 

ва гӯйишҳои он таъсири забони русӣ ҳамоно назаррас мебошад ва 

баръакси гӯйшиҳои дарӣ дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ калимаҳои англисиву 

фаронсавӣ ба нудрат корбаст мешаванд [117, с.34].

Дар гӯйиши Фархори Афғонистон вожагони русӣ камистеъмол ба 

шумор рафта, корбасти гурӯҳе аз онҳоро дар бахшҳои технологӣ мушоҳида 

менамоем: уту - абзори оҳанӣ бо як саҳфаи соф барои либосро ба исҳол 

овардан; термос - зарфи нигаҳдории оби гарм, дар Афғонистон онро 

тармуз мегӯянд; самовор - абзори калонҳаҷми обҷӯшӣ, дар гӯйиши 

Фархор самовод гӯянд; бушка - зарфи бузурги шикамдор ба шакли 

устувона, ки барои гирифтани об, равған ва ғайра истифода мешавад. Ин 

вожа дар тамоми лаҳҷаҳои забони форсии дарӣ мавриди истеъмол қарор 

мегирад; сухарӣ - нони хушкшуда; чойник - зарфи чойнӯшӣ ва ғ.

Теъдоди вожагони русии дар гӯйиши Ҷабал-ус-сироҷро муайян 

кардаи У. Обидов дар асри гузашта ба маротиб зиёд аст. Чунончи: сурт- 

навъ, парошут-парошют, булдузаркор-булдозерчӣ, камприсуркор-

компрессорчӣ, совет-шуро ва ғайра.
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Баъди хурӯҷи Иттиҳоди Шуравӣ таъсири забони русӣ дар манотиқи 

Афғонистон кам гардида, ҷойи онро дар ифодаи вожагони бахши илму 

тенология калимаҳои англисиву фаронсавӣ гирифтанд, ки раванди 

гузариши онҳо ба гӯйишҳои гуногуни дарӣ ҳамоно идома дошта, бо 

гузашти вақт албатта вожагони асили дарӣ ҷойгоҳи ин иқтибосотро пур 

хоҳад кард.
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ХУЛОСА 

натиҷаҳои пажуҳиши анҷомшуда чунин арзёбӣ гардидааст:

1. Масъалаи назариявии таҳқиқи гӯйишҳои дарӣ чун бахши муҳими 

забоншиносӣ арзёбӣ гардида, омӯзиш ва пажӯҳиши он ба солҳои 50-уми асри 

XX рост омадааст. Маҳз таҳқиқи гӯйишҳои забонҳо, хусусан, гӯйишҳое, ки аз 

як шохаи умумӣ пайдо шудаанд, зинаҳои шаклгирӣ, тағйирёбӣ ва инкишофи 

таркиби луғавии забон аз ҳисоби гӯйишҳо муайяну мушаххас мегардад [3-м].

2. Оғози омӯзиш ва пажуҳиши гӯйишҳои забони дарии Афғонистон аз 

нахустин донишмандони ватанӣ ва муҳаққиқи илми лаҳҷашиносӣ Афғонистон 

Равон Фарҳодӣ оғоз гардида, аз муҳаққиқони тоҷик беҳтарин корҳои 

таҳқиқотиро У. Обидов ва профессор Ғ. Ҷӯраев, инчунин, аз донишмандони 

эронӣ, хориҷӣ, аврупоӣ, амрикоӣ ва русҳо дар мавриди лаҳҷаҳои забони дарӣ 

корҳои таҳқиқотии арзишманд ба анҷом расонида шудаанд [3-м].

3. Омӯзиши гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба таври мукаммал 

нисбат ба гӯйишҳои Фархор ҳамаҷониба омӯхта шудааст. Аз ҷумла, 

хусусиятҳои грамматикӣ, фонетикӣ, таърихӣ, диалектизмҳо, таснифоти мавзуӣ, 

калимаҳои иқтибосӣ ва дараҷаи корбурди онҳо дар маҳаллҳои мухталифи ин 

минтақа таҳлилу баррасӣ шудаанд [5-м].

4. Вожаҳои гирдоваришудаи гӯйиши Фархор ба ҳашт гурӯҳи калони 

мавзуӣ таҳқиқ ва тасниф шуда, барррасӣ шуданд. Таҳқиқи ин қабати луғавӣ 

баёнгари тафовутҳои шаклию овозии бештар дар гӯйишҳои мавриди назар 

мебошад. Таҳқиқи пурраи ин масъала нишондиҳандаи зиндагии муштараки 

онҳо ва раванди минбаъдаи дуршавии онҳоро бозгӯӣ мекунад [5-м].

5. Аз таҳқиқ дар мавриди исмҳои макон, хона ва хонасозӣ, ашёи 

дохили хона бармеояд, ки дар паҳлуи вожаҳои умумихалқӣ, калимаҳои шевагӣ 

низ дар ифодаи ин маъниҳо дар ҳарду гӯйиш корбаст шудаанд, ки бо гузашти 

замон тағйироти овоӣ ва маъноӣ низ дар онҳо рух додааст [1-м].
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6. Вожагони ифодакунандаи хешутаборӣ дар ин гӯйишҳо ба ҳам 

шабоҳат доранд, аксари аз ин вожагон маншаъ аз даврони бостон дошта, 

вожагони мансуб ба сарулибос, ороишот, узвҳои бадани инсон ва олами 

ҳайвонот, анвои хӯрокҳо, бахусус анвои нонҳо бештарин корбурдро дар лаҳҷаи 

Фархори Афғонистон доштаанд. Нисбат ба дигар гурӯҳҳои мавзуии баёншуда, 

маънои маҷозии калимаҳо дар ин қабати луғавӣ зиёд ба назар мерасад [2-м].

7. Доираи истеъмоли вожаҳои ифодакунандаи феълҳо дар гӯйишҳои 

Фархори Афғонистон васеътар буда, феълҳои қадимӣ аз забони форсии 

классикӣ дар он маҳфуз мондаанд. Инчунин бештар дар шакли сода ва дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб феълҳо ба шакли сода, сохта ва таркибӣ 

корбаст мешаванд [5-м].

8. Аз таҳқиқи корбасти вожагони баёнгари аломату хусусият дар 

гӯйиши Фархор бармеояд, ки ин қабати мавзуӣ нисбат ба дигар гурӯҳҳо 

серистеъмол буда, дар ифодаи аломату хислати инсон сифатҳо бештар ба кор 

рафтаанд. Дар баробари фарқият ва умумияти шаклию маъноӣ сифатҳои 

зиёдеро дар гӯйиши Фархори забони дарӣ ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 

Кӯлоб мушоҳида намудем [4-м].

9. Дар таркиби луғати гӯйишҳои таҳқиқшаванда калимаҳои асил, яъне 

эрониасл бештар корбаст шуда, вобаста ба муҳити ҷуғрофӣ ва таърихи халқҳои 

ин маҳал онҳо ба тағйироти шаклӣ ва маъноӣ низ дучор шудаанд. Бояд қайд 

намоем, ки дар осори хаттии ниёгон ин қабил калимаҳои эрониасл серистеъмол 

буда, ҳоло ҷойи онҳро вожагони иқтибосӣ гирифтаанд. Дар гӯйиши Фархор ва 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии Кӯлоб ин қабил вожагон бештар хусусияти 

умумиистеъмолӣ доранд. Аммо вожаҳои аслӣ дар қолаби фелҳо дар гӯйиши 

Фархор бештар маҳфуз мондаанд [1-м].

10. Аз таҳқиқ маълум гардид, ки вожаҳои паштуӣ нисбат ба дигар 

манотиқи Афғонистон дар Фархор корбурди густурда надоранд ва дар 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дида намешаванд.
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11. Калимаҳои иқтибосии туркӣ-ӯзбекии вобаста ба ин қабати луғавӣ 

дар ҳарду гӯйиши таҳқиқшаванда бештар ба чашм мехӯрад, аммо дар гӯйиши 

Фархор калимаҳои иқтибосии арабӣ ин гурӯҳи мавзуӣ нисбат ба гӯйишҳои 

ҷанубию шимолии Кулоб зиёд мавриди истеъмол қарор гирифтаанд [2-м].

12. Метавон гуфт, ки дар гӯйиши Фархор нисбат ба иқтибосоти 

туркиву аврупоӣ иқтибосоти арабӣ ва ҳиндӣ устувортар ба назар мерасанд. 

Инчунин, иқтибосоти англисӣ ва фаронсавӣ вобаста ба равандҳои сиёсӣ ва 

робитаҳои сиёсии Афғонистон рабт дорад. Калимаҳои байналмилалии бештар 

дар соҳаи технология ва тиҷорат мавқеи асосиро касб менамоянд [2-м].

13. Дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба ҷойи калимаҳои 

фаронсавӣ то андозае вожагони русӣ корбаст шуда, баъзан калимаҳои худӣ 

ҷойи онҳоро озодона мегиранд. Калимаҳои фаронсавӣ дар гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб ба нудрат ба назар мерасанд.

14. Мавқеи вожагони русӣ нисбати иқтибосоти арабӣ, туркӣ, англисӣ 

ва фаронсавӣ дар гӯйиши Фархори Афғонистон хеле маҳдуд ба назар мерасад 

ва баръакс дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб корбурди ин калимаҳо 

бештар ба назар мерасад .
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ТАВСИЯҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО

Гӯйишҳои забони дарии Афғонистон ба таври комил то ҳол омӯхта 

нашудаанд, аз ин рӯ баҳри пешрафти илми гӯишшиносии Афғонистон ва 

таҳқиқи фарогири тамоми гӯйишҳои забони дарӣ метавон чунин 

тавсияҳоро дод:

1. Таъйин кардани гурӯҳе аз лаҳҷашиносон ҷиҳати омӯзиш ва арзёбии 

ҳарчи бештари лаҳҷаҳои забони дарӣ дар тамоми манотиқи ин кишвар аз 

сӯйи ҳукумати Афғонистон.

2. Гирдоварӣ ва тадвини фарҳангҳои гӯйишии забони дарӣ.

3. Таснифи дақиқи лаҳҷаҳои забони дарӣ бо назардошти мавқеияти 

ҷуғрофӣ ва вижагиҳои забонии онҳо.

4. Таҳияи атласи лаҳҷашиносии забони дарӣ аз сӯйи лаҳҷашиносон 

бар асоси ҷуғрофиёи густариши гӯйишҳо ва хостгоҳи аввалияи онҳо.

5. Ба равиши муқоисавӣ омӯзиш ва баррасии гӯишҳои забони дарии 

Афғонистон бо гӯишҳои Тоҷикистону Эрон.

6. Таҳияи китобҳо ва васоити таълимӣ доир ба лаҳҷашиносӣ барои 

донишҷӯён ва муҳаққиқони донишгоҳҳои Афғонистон.
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