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МУҚАДДИМА 

Аҳамияти мавзӯи рисолаи диссертатсионӣ. Дар замони муосир, 

хусусан дар давраи гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ, дар соҳаи забон ва 

забоншиносӣ тамоюлҳои манфӣ, ба монанди соддасозии баён, бемаънигӯӣ, 

беарзишии сухан ва нобудшавии гуфтори фасеҳ мушоҳида мешавад, дар ҳоле 

ки забон яке аз унсурњои муњимтарини фарњанг ва “муайянкунандаи њастии 

њар як миллат аст.”1 Илова бар ин, забон, на танњо ифода ва ба воќеият 

табдил ёфтани фикр, балки баёни дурусти андеша буда, дар рушди тафаккур 

метавонад сањми назаррас дошта бошад. Имрўз, ки мо дар рӯёрӯи таҳдиди 

раванди глобализатсионї ќарор дорем ва њар лањза таљовузњои фарњангиро 

эњсос менамоем, зарурати тањќиќу тањлил ва таҷдиди назар намудани 

масоили фалсафии забон, дар асоси сарчашмањои ватаниву хориљї муњиму 

зарурї мебошад.  

Ба таври мушаххас муњимияти тањќиќи масоили фалсафии забон, 

бахусус забони тољикиро метавон бо чанд далел собит намуд: Аввалан, 

самтгароии андешаи фалсафӣ ба ҷониби мушкилоти забон, ки ба гардиши 

бузурги лингвистӣ дар қарни ХХ мусоидат намуда, дар асри XXI қадамҳои 

устувор гузоштааст, дар истифода аз принсипҳо ва усулҳои мувофиқи он 

барои омӯзиши соҳаҳои дигари илмҳои гуногун замина гузошт. Ба ибораи 

дигар, имрўз масоили марбут ба забон аз доираи илми забоншиносӣ берун 

рафта, зарурати омўзиши масоили фалсафї, фарҳангӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва 

сиёсии он низ ба миён омадааст. Ба иллати он ки инсон донишҳои 

муҳимтаринро дар бораи олам ва ҳувияти худаш дар асоси тафаккури 

мубоҳисавӣ касб менамояд, нақши забон ҳамчун воситаи асосии маърифат, 

қобилияти тафаккури забонӣ дар инъикоси воқеияти айнӣ ва зеҳнӣ яке аз 

масоили калидии ҳастишиносӣ ва маърифатшиносӣ ва дар маљмуъ, фалсафа 

ба шакли умум ҳисоб меёбад. 

Сониян, даҳсолаҳои охир дар фалсафа ва дар маҷмӯъ, илми муосир 

тамоюл ба сӯйи ҳамгирої (конвергенсия)-и илмњо ба миён омадааст. Натиҷаи 

                                                           
1 Суханони њикматомўзи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон. Душанбе, 2014. – С.116  



4 

ин раванд ташаккул ёфтани мактабҳои нави фалсафӣ мебошад, ки дар 

чаҳорчӯбаи он инсон ҳамчун як объекти мегаэволютсионӣ - ҳолати сифатан 

нави ноосфера зуҳур мекунад. Дар робита ба ин, забон ҳамчун як воситаи 

ғайрибиологии таҳқиқоти иҷтимоии меросгузорӣ ва моддипазирии иттилооти 

ормонӣ, ки дар тафаккури инсон мустақарр аст, баррасӣ мешавад. Чунин 

муносибат ба омӯзиши амиқтарро дар соҳаи истифодаи забон ва тафаккур 

тақозо мекунад, то ҷойгоҳи забон ҳамчун падида дар тасвири илмии ҷаҳони 

муосир дақиқ карда шавад.  

Сеюм, аҳамияти омӯзиши фалсафаи забон аз нигоњи эпистемологї, дар 

мисоли забони тоҷикӣ ањамияти махсуси илмї дорад. Истилоҳи “фалсафаи 

забон” дар матлабҳо ва муҳокимаҳои фалсафӣ, асосан дар ибтидои асри 

гузашта, ки усули таҳлили фалсафиро ҳамчун синтези таҳлили филологӣ, 

забоншиносӣ ва адабӣ пешниҳод кардааст, ба миён омад. Аммо, мусаллам 

аст, ки масоили фалсафии забон тӯли асрҳо ташаккул ёфта, таҳаввулоти 

муайянро бо равишҳои мушаххаси фалсафӣ аз сар гузаронидааст, вале то 

ҳанӯз њалли пурраи худро наёфтааст. Аз ин рӯ, дарки комил ва фаҳмиши 

масъалањои фалсафии забон бе таҳлили ҳамаҷонибаи андешаҳои 

мутафаккирони даврони пешин ва имрӯз ғайриимкон аст.  

Чорум, дар доираи илмии Тоҷикистони имрӯза то ба ҳол ягон 

таҳқиқоти бунёдиро дар соҳаи фалсафаи забон ва раванди рушди таърихии 

он нишон додан амри маҳол аст. Таҳқиқоти масоили фалсафии забон, ки то 

асри XIV-XVI аз ҷониби мутафаккирони классики тоҷик анҷом гирифтааст, 

як ҷузъи таркибии рисолаҳои фалсафиашон буда, вобаста ба масъалаҳои 

муштарак бо фалсафа, монанди мартабаи забон дар байни илмҳои дигар, 

мақоми он дар сохтори тафаккур ва идрок, дар маърифати ашё ва ғайра сурат 

мегирад. Аз ин ҷо, омӯзиши осори ин мутафаккирон дар робита бо талаботи 

замони муосир доир ба масоили фалсафии забон, ҳамчун мавзуи рисолаи 

илмї ҳақиқатан ба соҳаи ниҳоят мубрам ва аҳамиятноки таҳқиқоти илмӣ 

бахшида мешавад.  

 



5 

Дараҷаи омӯзиши мавзўъ. Аз нигоҳи назариявӣ таҳқиқи падидаи 

нутқ, сухани инсон ва робитаи забону тафаккурро дар доираи мафҳумҳо ва 

консепсияҳои дигар ҳанӯз дар таълимоти мутафаккирони Юнони қадим, 

монанди Суқрот, Афлотун, Арасту ва баъдтар дар давраи патристикҳо дар 

афкори Диодор Тарсийский ва Аврелий Августин дарёфтан мумкин аст. 

Муҳокимаҳо дар бораи абадияти олам ва забон дар низоми фалсафии 

Афлотун ва Арасту, ки барои пайваст кардани моҳияти олами ғояҳои абадӣ 

ва ашёи тамомшаванда талош мекарданд, ба дараҷаи олии хеш расида буд. Аз 

назари Афлотун калимаҳо-номҳо бо моҳияти олами ғояҳои абадӣ дар 

иртиботанд ва барои ҳамин онҳо метавонанд, ки ашёи кулл ва муфрадро, ки 

ба ин моҳият иртибот доранд, ном баранд. Агар фалсафаи забони Афлотунро 

дар муҳовараи «Тимей» таҳлил намоем, ба ду хулоса мерасем: аввалан, 

тасаввуроти ӯ дар бораи забон барои мушоҳида намудани пояҳои интиқоди 

шаклҳои бо фалсафа рақобаткунандаи донишҳо дар бораи олам имкон дорад; 

сониян, дар худи сохтори забон, ки пояҳои беҳудудӣ ва номуайянии овозро 

дорост, тазод ва ихтилофи фалсафии он ниҳон аст. Сохтори забон, чуноне ки 

Арасту дар асараш “Дар бораи шарҳу эзоҳот” овардааст, дар айният бо 

сохтори олам сохта шуда, ҳалқаи пайвандии онҳо андеша аст. Андеша ва 

сухан дар ин низом маҳкам пайвастаанд ва Арасту байни бурҳонҳое, ки ба 

сухан ва бурҳонҳое, ки ба маънӣ дахл доранд, фарқ намегузорад. Аз ғояи 

Арасту дар бораи ягонагии сурат ва модда бошад, ягонагии мантиқӣ, забонӣ 

ва ҳастишиносӣ бармеояд, ки тавассути сохторҳои забонӣ барои 

хулосабарорӣ дар бораи шаклҳои тафаккур ва сохтори ҳастӣ имкон дода 

метавонад.1 

Бо муқаррар кардани ҳуқуқҳои баробар дар маърифатшиносӣ ва 

ҳастишиносӣ чунин мушкилоти забон дар сохтори тафаккур ва мақоми 

эпистемологии он ба миён омада буданд. Ҳамин тариқ, фалсафаи забон як 

самти гносеологиро пайдо кард. Дар давраи Эҳёи Аврупо масъалаҳои 

                                                           
1 Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1 / Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В. Ф. Асмуса; Пер. с 

древнегреч. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2007. – С. 495-5884; Аристотель. 

Сочинения в четырех томах. Т.2. М.: «Мысль», 1978. - С. 93-115.  
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фалсафаи забон вобастагӣ ба масъалаи шуур ё тафаккур дар рисолаҳои Ф. 

Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Дж. Бруно, Г. В. Лейбнитс, В. Гумболдт ва дигарон 

1 инъикос меёбад. Дар таҳқиқоти онҳо таҳти таъсири фалсафаи таҳлилии 

англо-амрикоӣ таъбиру тафсирҳои гуногун барои ҳаллу фасли масъалаҳои 

асосии фалсафа тавассути тадқиқи маънӣ ва аҳамияти забон ба миён гузошта 

шудаанд. Аммо Б. Рассел, Г. Фреге, Л. Витгенштейн, У. Куайн, Д. Дэвидсон2 

ва дигарон бошанд, фалсафаи забонро ҳамчун фанни бунёдии фалсафӣ 

баррасӣ намуда, вуҷудияти забонро ҳамчун воситаи тафаккур ва муомила 

маънидод мекарданд. Равияи дигар дар фаҳмиши фалсафаи забон ҳамчун 

таҳлили мантиқи муҷаррад ё рамзӣ (formal logic) ба худи ҳамон Г. Фреге, Л. 

Витгенштейн, инчунин Р. Карнап ва дигарон мутааллиқ аст, ки натиҷаи он 

дар консепсияи генеративии забони Н. Хомский3 ҷамъбаст мешавад. Ниҳоят, 

дар он бахши фалсафаи муосир, ки ба масъалаҳои табиат ва вазифаҳои забон 

бахшида мешавад, фалсафаи забон ба ҳайси герменевтикаи М. Хайдеггер, 

герменевтикаи фалсафии Г.Г. Гадамер ва П. Рикёр, «парадигмаи 

мовароуттабии»-йи К.-О. Апел, назарияи фаъолияти иртиботии Ю. Хабермас, 

психоанализи сохтории Ж. Лакан, назарияи М. Фуко дар бораи маърифати 

олам ва инъикоси он дар калимаҳо, фаҳмиши забон ҳамчун умумияти 

                                                           
1 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. Соч.: в 2 т. Т. 1. - М.: Мысль, 1977; Гоббс Т. Основ 

философии // Сочинения в 2 т. Т.1. М. Мысль, 1989; Локк Дж. Сочинения в 3-х т. Т.1. Опыт о человеческом 

разумении // Философское наследие. Т. 93. - М.: Мысль, 1985; Бруно Дж. 

О бесконечности, вселенной и мирах. М„ 1936; Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении автора 

системы предустановленной гармонии//Соч.: В 4 т. Т. 2. М.: «Мысль», 1983; Гумбольдт В. Избранные труды 

по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 
2 Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб: Республика, 2000; 

Фреге Г. Мысль: логическое исследование //Философия, логика, язык. М.: Прогресс, 1987; Витгенштейн Л. 

Логико-философский трактат. - М.: Иностранная литература, 1958; Куайн У. О том, что есть //Даугава. 1989. 

- №.11. - С. 112-117; Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., 

нем., исп., польск. яз. - М.: Прогресс, 1990. - С. 173-193. 
3 Витгенштейн Л. Философские исследования // Языки как образ мира. М.: ООО «Издательство ACT»; СПб.: 

Terra Fantastica, 2003; Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. Пер. с нем. М.: Изд.-во «Гнозис», 1994; 

Витгенштейн в контексте культуры XX века // Вопросы философии, 1998. - № 5. - С. 21-119; Витгенштейн 

Л. Человек и мыслитель. М.: Прогресс, 1993; Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом 

языка // Аналитическая философия: становление и развитие (антология). М., 1998. -С. 69-89; Хомский Н. 

Язык и мышление / Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. унта, 1972. -С. 125-154. Человек. Наука. Цивилизация. К 

семидесятилетию академика В. С. Степина. М.: Канон +, 2004. 
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фарҳангию иртиботии инсон дар асарҳои Э. Шпрангер, Я. Хинтикка, Ж. 

Деррида, Ж.-Ф. Лиотар ва дигарон пешкаш карда мешавад.1 

Дар байни олимони шӯравӣ ва рус дар бораи масъалаҳои фалсафаи 

забон аз қадимаи то асри нав дар заминаи таърихи фалсафа дар маҷмӯъ то 

андозае дар асарҳои А.Ф. Лосев, P.P. Гайденко, Г.В. Вдовина, Е.Я. Басин, 

Н.И. Безлепкин ва дар доираи таърихи забоншиносӣ, ки дар он унсурҳои 

фалсафаи забон давра ба давра таҳқиқ карда мешаванд, асарҳои В.М. 

Алпатов, М.В. Лебедев, И.П. Сусов, С.К. Милославская, масъалаи таносуби 

забон, тафаккур ва фалсафа дар таҳқиқоти В.В. Бибихин, В.С. Юрченко, О.А. 

Корнилов, Э.А. Тайсина ва дигаронро қайд кардан ҷоиз аст, ки онҳо барои 

рисолаамон аз нигоҳи назариявӣ ҳамчун таҳкурсии устувор мусоидат 

кардаанд.2 

Дар таърихи забони форсӣ-тоҷикӣ бошад, фалсафаи забон ба маънои 

имрӯза, ки дар Ғарб дар асри ХХ қабул шудааст, маънидод намешавад, аммо 

хусусиятҳо ва унсурҳои муҳимтарини онро дар шарҳу тавзеҳоти 

мутафаккирони гузаштаи тоҷикон мушоҳида намудан кори душвор нест. 

Умуман, ин хусусиятҳо ва унсурҳои муайянкунандаи фалсафаи забони 

форсӣ-тоҷикӣ дар якчанд ҷанба баррасӣ мешаванд: аввалан, шарҳу эзоҳоти 

                                                           
1 Гадамер X.- Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988; Апель 

К. -О. Трансформация философии // Пер. с нем. М.: Логос, 2001; Лакан Ж. «Функция и поле речи и языка в 

психоанализе». - М.: Гнозис, 1995; Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: 

«Academia - Центр», «Медиум», 1995; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / 

Пер. с нем. М.: Наука, 2000; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. -СПб.: A-cad, 1994; 

Шпрангер Э. Формы жизни: Гуманитарная психология и этика личности. Пер. А.К. Судакова М.: «Канон+» 

РООИ «Реабилитация», 2014; Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980; 

Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с франц., вступ. ст. Н. С. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000; Лиотар 

Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 

1998.  
2 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982. - С.115-124; Гайдепко П.П. Герменевтика и кризис 

буржуазной культурно-исторической традиции //Вопросы литературы. 1977. -№ 5. – С. 130-165; Вдовина 

Г.В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. - М.: Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2009; Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-

эстетической мысли). - М.: Московский общественный научный фонд, 1999; Безлепкин Н. И. Философия 

языка в России: к истории русской лингвофилософии. СПб.: Искусство-СПБ, 2002; Алпатов В.М. История 

лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1999; Лебедев М.В. Стабильность языкового 

значения. - М.: ЛКИ, 2008; Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. - М.: «Восток-Запад», 2006; 

Милославская С.К. Русский язык как иностранный в истории становления европейского образа России: 

монография. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2012; Бибихин В. В. Язык философии. Изд-е 2-е, 

исправ. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2002; Юрченко В. С. Философия языка и философия 

языкознания. Изд-е 3-е. М.: ЛКИ, 2007; Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные 

национальных менталитетов. М., 1999; Тайсина. Э.А. Философские вопросы семиотики. Под ред. И.С. 

Нарского. – 3-е изд., испр. и доп. - СПБ: Алетейя, 2015.     
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масоили забоншиносӣ дар осори мутафаккирони гузашта дар вобастагӣ бо 

масъалаҳои ҳастишиносӣ, маърифатшиносӣ, ахлоқӣ ва зебошиносӣ, ки 

хусусияти муназзами забоншиносӣ надошта, дар матнҳои бадеӣ алоҳида-

алоҳида зикр мешаванд. Ин нуктаро дар гуфторҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибн 

Сино, Носири Хусрав, Ҳофиз, Саъдӣ, Румӣ, Ҷомӣ ва дигарон ёфтан мумкин 

аст. Масалан, матни «Донишнома», “Тадбири манзил”, “Рисолаи ишқ”, “Ҳай 

ибн Яқзон” ва рисолаҳои дигари Ибни Сино, ки дар онҳо маъниҳои амиқи 

фалсафӣ ва илмӣ тавассути забони тоҷикӣ ифода мегарданд, пояи забони 

фалсафии тоҷикиро гузошта буданд. Инчунин, Ибни Сино «Лисон-ул-араб» 

ном асари луғатшиносӣ ва «Махориҷ-ул-ҳуруф»-ро дар бораи савтиёт 

(фонетика) таҳия намудааст. Дастгоҳи истилоҳшиносии онҳо барои 

мутафаккирони минбаъда - Носири Хусрав, Ғазолӣ ва Насир-уд-дин Тӯсӣ 

намунае маҳсуб меёбад, ки аз он истилоҳоти зиёди Ибн Сино пазируфта 

шуда, мутафаккирони мазкур бар пояи он вожаҳои нави фалсафиро ба вуҷуд 

оварданд. Асарҳои Носири Хусрав “Зод-ул-мусофирин”, “Ҷомеъ-ул-

ҳикматайн”, “Хон-ул-ихвон” ва “Кушоиш ва раҳоиш” аз ҷумлаи асарҳои 

фалсафӣ мебошанд, ки сирф ба забони тоҷикӣ эҷод шуда, дар онҳо нисбатан 

истилоҳоти зиёди форсӣ-тоҷикии фалсафӣ ба кор бурда шудааст. Ғазолӣ ба 

забони форсӣ-тоҷикӣ асарҳои “Кимиёи саодат” ва “Насиҳат-ул-мулук”-ро 

навишта, дар идомаи ташаббусҳои файласуфони пешинаи тоҷик саҳме дар 

рушди фалсафаи забон, ки бештар дар шакли мантиқ ва мантиқшиносӣ сурат 

мегирад, гузоштааст; Насир-уд-дини Тӯсӣ дар “Меъёр-ул-ашъор” ва “Ахлоқи 

Носири”-и хеш ба забони тоҷикӣ дар бораи масоили гуногуни фалсафӣ баҳс 

намудааст; А. Ҷомӣ асарҳои хоссаи бахшида ба сарфу наҳв ва масоили 

дигари забоншиносиро эҷод намудааст, монанди «Нафаҳот-ул-унс», «Нақд-

ун-нуфус фи шарҳи «Нақш-ил-фусус»», «Шарҳи рубоиёт» ва ғайра, ки дар 

онҳо шарҳи баъзе масоили фалсафиро низ матраҳ намудааст.1 

                                                           
1 Абуалӣ ибн Сино. Осор. Ҷ.1. Душанбе, 2005; Абуалӣ ибн Сино. Осор. Ҷ.2. Душанбе, 2005; Абуалӣ ибн 

Сино. Осор. Ҷ.3. Душанбе, 2007; Абу Али Ибн Сина. Сочинения. Т. 5. Душанбе, 2010; Абу Али Ибн Сина 

(Авиценна). Т.7. Душанбе, 2020; Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. Душанбе, 2011; Носири Хусрав. Зод-

ул-мусофирин. - Душанбе, 2010; Носири Хусрав. Куллиёт. Ҷ.2. - Душанбе, 1991; Насируддини Тӯсӣ. Меъёр-

ул-ашъор. – Душанбе, 1992; Ғазолӣ М. Кимиёи саодат. –Душанбе, 2006; Насируддини Тусӣ. Ахлоқи Носирӣ. 
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Сониян, ҳанӯз аз давраҳои асримиёнагӣ то ба имрӯз мураттаб сохтани 

луғатҳо ва фарҳангҳои забонӣ яке аз воситаҳои асосии омӯзиш ва таҳқиқи 

вижагиҳои сермаъногӣ ва лексикӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва 

рушди забоншиносии тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Шумораи ин гуна луғатҳо ва 

фарҳангҳои забони тоҷикӣ бештар аз чаҳорсад адад аст, ки муҳимтаринашон 

инҳоанд: “Луғати Фурс”, “Луғати Деҳхудо”, “Ғиёс-ул-луғот”, “Бурҳони 

қотеъ”, “ал-Муъҷам”1 ва ғайраҳо. 

Сеюм, дар доираи таҳқиқоти илмии фалсафӣ-забоншиносии муосир то 

ба ҳол асари илмие вуҷуд надорад, ки ба фалсафаи забон бахшида шуда 

бошад ва аз ин ҷост, ки дар таҳқиқоти олимони забоншиносии муосири 

тоҷик, ки ҳангоми баррасии сарфу наҳви забони тоҷикӣ ҳатман ё бевосита ба 

масъалаҳои фалсафӣ бархӯрд мекунанд ва ё забони асарҳои мутафаккирони 

тоҷикро аз диди фалсафа таҳлил мекунанд. Аз ҷониби дигар, унсурҳои 

фалсафаи забони муосири тоҷикро монанди асрҳои гузашта ё дар мазмуни 

фарҳангҳою луғатҳои забони тоҷикӣ, ё дар шакли таҳқиқоти забону шеваҳои 

гуфтугӯии тоҷикӣ ва ё таҳқиқоти забони ин ё он мутафаккир ва адибу шоир 

дарёфт кардан мумкин аст. Ба қатори онҳо “Фарҳанги забони тоҷикӣ”, 

“Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ”-и Х.Мирзозода, “Фарҳанги 

истилоҳоти адабиётшиносӣ”-и Р. Ҳодизода, М. Шукуров ва Т. Абдуҷабборов, 

“Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ” ва “Фарҳанги 

ибораҳои рехта (фразеологӣ)” –и М. Фозилов, “Фарҳанги осори Ҷомӣ”-и А. 

Нуров, “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” (дар ду ҷилд), «Луғати русӣ ба 

тоҷикии истилоҳоти фалсафа» М. Диноршоев ва З.М. Диноршоева, 

“Фарҳанги забони Носири Хусрав”-и Р.Назариев ва Ш. Назарамонов, 

“Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик”,2 корҳои 

                                                                                                                                                                                             
– Душанбе, 2009; Ғаззолӣ, Абӯҳомид Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук. – Душанбе, 1993;  .جامی، عبدالرحمن ابن احمد

؛ جامی، عبدالرحمن. شرح رباعیات. به تصحیح و مقّدمه و تعلیقات مایل 1386تهران  –عابدی.  نفحات االنس. مقّدمه، تصحیح و تعلیقات محمود

رح نقش الفصوص. با مقّدمه و تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک جالاللّدین ؛ جامی، عبدالرحمن ابن احمد. نقد النصوص فی ش1343کابل،  -هرویی.

  1381تهران،  -آشتیانی.
 Муҳаммад اسدی طوسی. لغت فرس.. تهران 1336؛ علی اکبر دیهخدا. لغتنامه. تهران 1352؛ برهان قاطع. نشر محمد معین. نهران 1330؛  1

Ғиёсиддин. “Ғиёс-ул-луғот”, иборат аз се ҷилд (таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳрести 

Амон Нуров) Душанбе: Адиб 1987-1989; Шамси Қайси Розӣ. Ал-муъҷам. – Душанбе, 1991. – 464 с. 
2 Фарҳанги забони тоҷикӣ. (Иборат аз ду ҷилд). - Москва, 1969; Мирзозода Х. Луғати мухтасари истилоҳоти 

адабиётшиносӣ. – Душанбе, 1992; Ҳодизода, Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти 
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илмӣ-таҳқиқотии В.А. Капранов, Н. Маъсумӣ, М. Шукуров, Ю.А. Рубинчик, 

Л.Г. Гертсенберг ва Д. Саймиддинов, Т. Хаскашев, М.Н. Қосимова, Д. 

Хоҷаев, С. Назарзода ва олимони эронӣ М.Ғуломризоӣ, Ғ. Динонӣ, Ҳ.М. 

Таботабоӣ, К. Сафавӣ, С. Лоринҷонӣ, Б.Аҳмадӣ, Ф. Суҷудӣ, Ҳ. Шаъирӣ, 

М.Диноршоев, ва дигарон дохил мешаванд.1  

Аз таҳлилҳои фавқуззикр бармеояд, ки асарҳои мутафаккирону адибон 

ва шоирони гузаштаи тоҷик ва ҳамчунин корҳои илмӣ-таҳқиқотии олимони 

муосири соҳаҳои гуногуни илмҳои инсоншиносӣ дорои баъзе хусусиятҳои 

таҳлилии забоншиносӣ доранд, аммо фалсафии забони онҳо ҳанӯз муназзам 

набуда, дар шакли порчагӣ ва парокандагӣ зоҳир мешавад. Фалсафаи забон 

дар мисоли забони тоҷикӣ ба ҳайси кори илмӣ-таҳқиқотии алоҳида то ба ҳол 

мавриди омӯзиш қарор наёфтааст. 

                                                                                                                                                                                             
адабиётшиносӣ. Душанбе 1966; Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. 

Ҷ. I-III. – Душанбе, 1976; Нуров А. Фарҳанги осори Ҷомӣ. Ҷ. 1-2. – Душанбе, 1983-1984. Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ. Ҷ.1-2. – Душанбе, 2008; Диноршоев М. ва Диноршоева З.М. Луғати русӣ ба тоҷикии 

истилоҳоти фалсафа. Душанбе, 2016; Назариев Р., Назарамонов Ш. Фарҳанги забони Носири Хусрав, - 

Душанбе, 2015; 6. Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик. – Душанбе, 2017. – 320 с. 
1 Капранов В.А. Луғати фурс Асади Туси и его место в истории таджикской лексикографии. Душанбе – 

1964; Маъсумӣ Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат. -Душанбе, 1966. - 280 с.; Шукуров М. Анъана ва навоварӣ. – 

Душанбе, 1976. – 36 с.; Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. – Душанбе, 1985. – 368 с; 

Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. – М.: Наука, 1981; Герценберг Л.Г., Саймиддинов 

Д. Лингвистическая мысль и языковедческая практика в Иране в домонгольское время//История 

лингвистических учений. Средневековый Восток. - М., 1981. - С. 69-115; Кабиров Ш. Сухан аз арши барин 

омадааст. – Душанбе, 2014; Камолиддинов Б. Масъалаҳои баҳсноки забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2003. – 132 

с; Хаскашев Т. Н. Ибни Сино ва фонетикаи тавлидӣ // Мушкилоти Ибни Сино. – Душанбе, 1980. – С. 173-

184; Қосимова М.Н. Чор унсур: маъниофаринӣ, калимасозӣ (дар асоси маводи «Маснавии маънавї»).-

Душанбе: Деваштич, 2007.-266 с.; Қосимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини 

тоҷик. - Душанбе, 2003; Хоҷаев Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X- XVI. - Душанбе, 2013; 

Назарзода С. «Аҷоиб-ул-махлуқот»-и Ахмади Тусӣ ҳамчун сарчашмаи вожагузинии таърихӣ. – Душанбе, 

1999. – 209 с; ؛ حسینی 1389؛ دینانی، غالمحسین، فلسفه و ساحت سخن، تهران، ؛ 1377. تهران سي شعر پارسيمحمد.سبك شنا غالمرضایي

؛ 1379؛ صفوي، کوروش، درآمدي بر معنی شناسی، تهران، 1358طباطبایی، مصطفی، متفکرین اسالمی در برابر منطق یونان، تهران، 

؛ سجودی فرزان. نشانه شناسی: نظریه و عمل، تهران 1393تأویل متن، تهران،  ؛ احمدي بابک. ساختار و1375الریجانی، صادق، فلسفه تحلیلی، قم 

؛  1385معناشناختی گفتمان، تهران، -تجزیه و تحلیل نشانه شعیري حمیدرضا.؛ 1388           
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ТАҲҚИҚОТӢ 

Робитаи кор бо барномаҳои илмӣ (лоиҳаҳо), мавзӯъҳо. Рисола тибқи 

нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ 

барои солҳои 2015-2020 ба омӯзиши масъалаҳои фалсафӣ ва иҷтимоию 

фарҳангии Тоҷикистони муосир матраҳ мешавад, ки онҳо дар соҳаҳои 

гуногуни илмӣ мавриди истифода қарор гирифта метавонанд. 

Ҳадафи таҳқиқот. Таҳлили фалсафаи забон ва ташаккул додани 

консепсияи забон ҳамчун воситаи зарурии маърифати олам. Аз ин ҳадаф 

вазифаҳои зерини таҳқиқот ба миён меоянд: 

- муайян намудани таносуби фалсафаи забон ва забони фалсафа дар 

назарияҳои асосии мутафаккирон ва муҳаққиқони ин соҳа; 

- таҳлил ва таҳқиқи моҳияти забони миллӣ дар муайян намудани 

мазмунии миллии ҳаёти инсон; 

- баррасӣ ва муайян намудани мақоми забони тоҷикӣ дар доираи 

муқаррароти фалсафӣ; 

- баррасӣ ва шинохти забони тоҷикӣ дар доираи муқаррароти фалсафӣ; 

- таҳлили ананаҳои илмию адабӣ ва тадқиқи забони фалсафии онҳо; 

- баррасии таҳаввулоти забони илмӣ ва фалсафии тоҷикӣ дар шароити 

муосир ва нақши он дар рушди тафаккури инсон.  

Объекти таҳқиқот. Фалсафаи  забон. 

Предмети таҳқиқот. Фалсафаи забон ва таносуби он бо тафаккури 

инсон дар давраҳои таърихӣ, дар мисоли забони тоҷикӣ. 

Усулҳои таҳқиқот. Асоси назариявӣ-методологии рисоларо асарҳои 

классикҳои фалсафаи тоҷикӣ, исломӣ ва ғарбӣ ташкил медиҳанд. Дар кори 

илмӣ якчанд усулҳои гуногуни илмӣ ва мантиқӣ, монанди усули таърихӣ-

фалсафӣ, усули гузариш аз таҳлили таҷридӣ (абстрактӣ) ба таҳлили 

мушаххас, усулҳои муқоисавӣ, тафсирӣ ва дигаронро истифода мекунад. 

Асоси назариявии рисоларо таҳқиқоти илмии олимони дохилӣ ва 

хориҷӣ дар соҳаи фалсафа, забоншиносӣ, фалсафаи забон, таърихи фалсафа, 
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таърихи забон, забоншиносии назариявӣ, антропология ва психология 

ташкил медиҳанд. 

Навоварии таҳқиқоти илмӣ:  

- масоили фалсафии забон аз диди мактабҳо ва намояндагони гуногуни 

фалсафї мавриди баррасї ќарор дода шуда, хусусиятҳои назариявии 

таносуби забон ва тафаккур муайян када шудааст; 

- таъсири ақоиди мутафаккирони гузаштаи Ғарб ва исломӣ дар 

пайдоиш ва таҳаввули фалсафаи забон ва густариши забони фалсафӣ муайян 

гардидааст; 

- таҳлили масъалаҳои фалсафии забон дар мисоли забони тоҷикӣ 

аввалин маротиба ба иҷро расидааст;  

- аз нигоҳи назариявӣ-методологӣ баррасии масъалаҳои фалсафии 

таҳқиқот тавассути забони фалсафии тоҷикӣ аввалин маротиба ба иҷро 

расидааст;  

- бори нахуст омӯзиши анъанаҳои илмию адабӣ ва ҷусторҳои забони 

фалсафии тоҷикӣ дар доираи як рисолаи мукаммал ба иҷро расидааст; 

- дурнамо ва таҳаввулоти забони илмӣ ва фалсафии тоҷикӣ дар 

шароити ҷаҳонишавии фарҳангҳо ва таъсири мутақобилаи онҳо асоснок 

карда шудааст. 

Нуктаҳои меҳварие, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд. 

1.Масъалаи тафаккур ҳамчун инъикоси воқеият ин пеш аз ҳама, масъала дар 

бораи мавҷуди қобили андешаронӣ аст. Дар навбати худ, вуҷудияти андеша 

бе забон имкон надорад. Тафаккури инсон, ки дар ниҳояти кор тавассути 

зеҳн ва ақл ҷамъбаст мешавад, бо забон робитаи зич дошта, забон ҳамчун 

воситаи вуҷудияти шуур ё идрок муаррифӣ мегардад. Аз ҷониби дигар, забон 

бо тафаккур ва идрок робитаи қавӣ дорад, аммо айнияти онҳо нест: андеша 

инъикоси воқеияти ҳақиқӣ буда, забон бошад, воситаи ифодаи он маҳсуб 

меёбад. Забон ҳам яке аз фаъолиятҳои олии зеҳн аст, ки вуҷудияти он ба 

сохтори дастгоҳи асабии инсон пайванд аст. Агар инсон дорои чунин сохтори 
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асабӣ намебуд, на танҳо қобилияти тафаккур ва далелсозӣ намедошт, балки 

худи забонро низ ёд намегирифт; 

2. Фалсафаи забон – соҳаест, ки дар он масоили фалсафӣ дар бораи 

забон мавриди баҳс қарор мегиранд ва забоне, ки бо он ҳарф мезанем, аз 

нигоҳи фалсафӣ баррасӣ мешавад. Дар муқоиса бо забоншиносӣ, фалсафаи 

забон ҳамаи забонҳоро ҳамчун воҳиди томми ягона меҳисобад ва дар 

ҷустуҷӯи қонуниятҳоест, ки барои ҳамаашон умумӣ мебошанд. Забони 

фалсафа аҷиб ва душвору печида аст. Муаллифи нав ва андешаи нав 

масъалаҳои навро дар майдони баҳсҳо мегузоранд, ҷустуҷӯи фалсафӣ интиҳо 

надорад ва ҳеҷ гоҳ гуфта наметавонем, ки афкори ягон файласуфро аз худ 

кардаем ва акнун ба омӯзиши фалсафаи мутафаккири дигар бояд гузашт. 

Забон дар рӯйкарди фалсафӣ асосан бар ҳасби таҳлили назарӣ ва мубтано бар 

усули мавзуи он интизоъӣ, таҳлилӣ ё ба навъи ҳамшабаҳи ин ду усул 

мавриди таҳқиқ қарор мегирад ва на бар асоси додаҳои ҳиссӣ ва баррасии 

таҷрибавии маҳз, ё майдоне холис ва амсоли он; 

3. Ҳувияти фарҳангӣ ҳамаи он чизҳоеро, ки ба худи инсон, ба амвол, 

низоми эътиқодот ва эҳсоси худписандӣ (ба маънои мусбаташ) пайванд аст, 

фаро мегирад. Он тарзи ҳаётгузарониест, ки аз ҷониби гуруҳи одамон ба 

вуҷуд оварда шуда, аз насл ба насл мегузарад. Дар ин фаъолиятҳо забон 

ҷузъи ҷудонашавандаи ифодаи фарҳанг ва ҷанбаи асосгузори худшиносии 

фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. Забон воситаест, ки ба воситаи он мо “ман”-и 

худамонро аз насл ба насл интиқол медиҳем, маҳз тавассути он мо ифодагари 

фарҳангамон ва арзиши он мебошем. Забони умумимиллӣ ва муносибати 

умумӣ ба контексти миллӣ яке аз омилҳои асоситарин арзёбӣ мегарданд, ки 

дар доираи онҳо аъзоёни гуруҳ ҳамдигарро мешиносанд ва худашонро бо 

“бегонагон” фарқ мегузоранд. Дар таърихи тоҷикон забони тоҷикӣ ҳамчун як 

абзори муҳим барои эҷод намудани ҳувият ва ҳамбастагии миллӣ будааст ва 

қавмҳои гуногуни сокин дар сарзамини Тоҷикистон аз тариқи гуфтор ба 

забони тоҷикӣ ба ваҳдат расидаанд, зеро забон гузашта, имрӯза ва ояндаи 

онҳоро ба ҳам пайванд мекунад ва абзори интиқоли фарҳанги ин қавмҳо аст; 
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4. Бо баланд рафтани нуфузи забони форсӣ-тоҷикӣ дар Ислом давраи 

рушди фарҳанг ва таҳқиқоти илмии онҳо шуруъ гардид. Тафаккури тоҷикон 

дар асоси ин пешравиҳо то асри XIII бо илм тавъам буд ва шумораи зиёди 

қавму миллатҳои дигар ба омӯзиши забони форсӣ машғул буданд. Забон дар 

ин ҳолат на танҳо воқеиятро инъикос менамуд, балки онро шарҳу эзоҳ медод 

ва ба ҳамин васила воқеияти дигареро ба вуҷуд меовард, ки дар он инсон 

вуҷудияти маънавиашро таъмин менамуд. Барои ҳамин фалсафаи забони 

тоҷикӣ дар давраҳои таърихии ташаккулёбиаш дар асоси маърифати худи ин 

забон рушд меёфт: рамз ва тафсиру таъвил ҳамчун усулҳои забони тоҷикӣ 

барои ифодаи олами воқеӣ ва оламе, ки дар шуури инсон ҷой дорад, барои 

маърифати асрори ҳар ду олам ва қонуниятҳои рушди онҳо ба кор рафта, на 

натиҷаи нусхабардории ашё ва ҳодисаҳои воқеӣ ё руҳонӣ вобаста ба хосият ё 

маънӣ, балки иллати дар калима сабт ва устувор гаштани мазмунест, ки 

барои шарту шароити айнии гуногун ва берун аз он ба ҳисоб меравад; 

5. Тавассути фалсафаи забон ва забони фалсафаи тоҷик ҷаҳонбинии 

фалсафаи исломӣ ба сӯи ковишҳои таҷрибавӣ ва амалии сатҳи он давра, ба 

омӯзиши донишҳое мутаваҷҷеҳ гашта буд, ки барои дарёфт ва таҳқиқи 

ҳодисаҳои табиӣ дар доираи илмҳои нуҷумшиносӣ, табиатшиносӣ, тиб ва 

инсоншиносӣ заруранд. Фалсафаи тоҷик, ки решаҳои диниашро нигоҳ 

медошт, ба таври махсус ба Сухан ва забони Сухан пайвастагии устувор 

дошт. Аммо табиист, ки бо воридшавӣ ба контексти фалсафаи умумиҷаҳонӣ 

он суннатҳои фалсафаи ҳаётро ривоҷ додан гирифт ва аз тариқи фалсафаи 

Сухан вазифаи хешро дар ғанӣ гардонидани ҳикмати Худо, олам, инсон ва 

табиат, дар ягонагии томи робитаҳои онҳо медид. Анъанаҳои таҳлили илмию 

адабӣ ва ҷусторҳои забони фалсафии тоҷикӣ дар осори фалсафӣ ва адабии 

мутафаккирон ва шоирони барҷастаи тоҷикон дар нигаҳдошти суннатҳои 

баёни сухан, усулҳои хосси забони тоҷикӣ дар муқобили муарработи гуногун 

ва кӯшишҳои пурра ҷорӣ кардани “аҳамият”-и забони арабӣ дар мафкураи 

мардуми бумии ин минтақа муайян мегарданд; 
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6. Равандҳои ҷаҳонишавӣ ҳалли масъалаҳоеро талаб мекунад, ки бар 

асари созмон додани як минтақаи калони робитаҳои тарафайн дар миёни 

шумораи зиёди гурӯҳҳои мухталифи инсонӣ, ки бо забонҳои гуногун сухан 

мегӯянд, ба вуҷуд омадаанд. Забони фалсафии тоҷикӣ аслан бар пояи асарҳои 

оламшумули мутафаккирони варзидаи форсу-тоҷик, ки ба ҳуруфи арабиасос 

эҷод шуда буданд, мақомашро дар таърихи забон ҳифз карда тавониста буд. 

Дурнамои рушди фалсафаи забонро дар таҳқиқоти олимони файласуфи тоҷик 

ба самтҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: аввалан, коркарди консепсияи 

фалсафаи забон бо дар назардошти таъсири фалсафаи куллӣ, ки забонро 

ҳамчун абзори ба мероси иҷтимоӣ табдил додан ва моддӣ кардани маълумоти 

ормонӣ баррасӣ мекунад; сониян, таҳлили фалсафӣ-таърихии ихтилофот ва 

низоъҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, ки дар пояи онҳо масъалаи забон ба мадди аввал 

мебарояд; таҳлили иҷтимоӣ-фалсафии таъсири мушкилоти муосири забонӣ 

ба тафаккури фард ва ҷомеъа; таҳқиқи имкониятҳои таҷдиди кӯшишҳо барои 

коркарди забони куллӣ дар иртиботот ва иттисолоти байналхалқӣ. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалӣ. Тадқиқоти рисолаи номзадӣ ба 

омӯзиши таърихи фалсафаи забон мутааллиқ аст, ки таҳаввулоти самтҳои 

онро нишон дода, метавонад ба рушди минбаъдаи ин соҳаи фалсафа, таҳияи 

консепсияҳо ва фарзияҳои нав мусоидат намояд. Аҳамияти амалии таҳқиқот 

бо қабули Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 5 октябри соли 2009 таҳти № 55 ба 

имзо расидааст, тасдиқ шуда, ҳадафи он тарғиби забони модарӣ ҳамчун 

“пояи бунёди ҳувияти шаҳрвандӣ”, такмили ваҳдати фарҳангӣ ва ташкили 

муколамаи самарабахши фарҳангӣ тасдиқ мегардад. Маводҳои ин таҳқиқотро 

барои таҳияи китобҳои дарсӣ, дарсҳои таълимӣ ва лексияҳо на танҳо дар 

фалсафа, балки дар назарияи забон низ истифода бурдан мумкин аст. Илова 

бар ин, натиҷаҳои онро дар корҳои илмию таҳқиқотӣ барои омӯзиши амиқи 

таърихи фалсафаи забон, масъалаҳои робитаи байни забон ва тафаккур, 

инчунин самтҳои проблемаҳои илмҳои ҳамсон (забоншиносӣ, 

фарҳангшиносӣ, таърих) истифода бурдан мумкин аст. 
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Саҳми шахсии муаллиф аз он иборат аст, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи 

таърихи фалсафаи забонро аз давраи қадим то замони имрӯза, як қатор 

самтҳои фалсафаи забони тоҷикӣ, хусусиятҳои таҳаввулотии ин соҳаи 

тафаккури инсониро ба иҷро расонидааст. Дурустии муқаррароти илмӣ, 

хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ аз ҳисоби такя бар манбаъҳо ва асарҳои 

мутафаккирони асрҳои қадим то давраи Ислом ва олимони муосири 

фалсафаи забон ва соҳаҳои ба он марбут тасдиқ карда мешавад; дар ҷараёни 

тадқиқоти диссертатсионӣ истифода бурдани усулҳои дахлдори таҳқиқоти 

илмию методӣ ва санҷишу хулосабарориҳои натиҷаҳои таҳсил ба иҷро 

мерасанд. 

Озмоиши натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои асосии ин рисола дар 

ҷаласаҳои кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ дар солҳои 2017-2020 

гузориш дода шуда, дар конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ матраҳ 

гардидаанд. Муҳтавои асосии таҳқиқот дар 3 мақола, ки дар маҷаллаҳои 

илмии аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавсияшуда нашр карда шудаанд, инъикос ёфтаанд. 

Сохтори рисола. Рисолаи диссертатсионӣ аз ду боб, ки ҳар кадоми 

онҳо се параграф дорад, дар ҳаҷми 152 саҳифа навишта шудааст. 
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БОБИ 1. ФАЛСАФАИ ЗАБОН, ТАФАККУР ВА ҲУВИЯТИ 

ИНСОН 

 

1.1. Масъалаи робитаи забон ва тафаккури инсон (таҳлили 

таърихӣ-фалсафии он) 

 

Забон яке аз хосиятҳо ва аломатҳои аслиест, ки бо он инсон аз 

намудҳои дигари мавҷудоти зинда фарқ мекунад. Ҳадсу шуҳуд дар бораи он 

ки забон ҳамчун восита барои андешаи инсон зарур мебошад, шомили 

мазмунест, ки тибқи он вуҷуд надоштани забон маънои вуҷуд надоштани 

тафаккурро дорад ва изҳори андешаҳо дар бораи таъсири якхела ё гуногуни 

дутарафаи онҳо ба шахс аз манбаъҳои гуногуни зеҳнӣ бармеоянд, монанди 

ифодаҳои «забон донӣ – ҷаҳон донӣ» ва “забони ман – ҷаҳони ман” дар 

масири таърих ба таври возеҳ бар пояи одатҳои забонсозии гурӯҳӣ сохта 

шудааст ва шаҳодат бар ҳамбастагии забон ва тафаккур (андеша) аст.  

Вобаста ба ин бояд қайд кард, ки баҳси масъалаи робитаи забон ва 

тафаккур баҳсест, ки ба ҷанбаҳои илмҳои гуногун, монанди равоншиносӣ ва 

инсоншиносӣ иртибот дорад. Пурсишҳое дар ин робита, монанди “оё забон 

танҳо шарти вуҷудияти фаъолиятҳои олии зеҳнӣ, монанди тафаккур, 

тахайюл, таҷриба, таъмим (умумӣ кардани ҳукмҳою андешаҳо), истидлол, 

қазоват ва амсоли инҳо ба ҳисоб меравад?”. Ба ин маънӣ, пурсишҳои “оё агар 

мо забон намеомӯхтем, аз ин фаъолиятҳои олии зеҳнӣ бебаҳра мебудем?”; 

“агар дар асари ягон тасодуф ё беморӣ қудрати сухангӯиро аз даст бидиҳем, 

оё қудрати тафаккурро низ аз даст хоҳем дод?” ва ғайра чандон нав ва тоза 

нестанд ва аз дер боз файласуфону мутафаккирони ҳам ақлгаро ва ҳам 

таҷрибагароёнро ба гирдоби хеш кашидаанд. Дар иртибот бо ин масъала, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар «Забони миллат – ҳастии 

миллат» чунин навиштаанд: “забон муҳимтарин унсури бақои миллат буда, 

оинаи рӯзгори гузаштаву ҳозира ва маҷмӯи тафаккуру андешаи халқ ба ҳисоб 

меравад ва яке аз арзишмандтарин сарчашмаҳои мероси гузаштагон барои 
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наслҳои оянда арзёбӣ мегардад. Тавассути забон одамон ба ҳамдигар 

муошират карда, аз ҳоли ҳамдигар хабардор мешаванд ва таассуроташонро 

баён месозанд. Ҳангоми гуфтугӯ ва баёни фикр асолати забон боз ҳам 

равшантар зоҳир гардида, рукни тавонманд ва сарнавиштсоз будани он 

ошкор мешавад”.1  

Тафаккури инсон, рушд ва иртиботи он бо забон аз давраҳои гуногун 

таваҷҷуҳи файласуфон, олимон ва муҳаққиқонро ҷалб кардааст. Ҳанӯз дар 

асрҳои V-IV то милод олимон-файласуфони Юнони қадим на танҳо табиат, 

балки дар радифи он тафаккури инсонро низ мавриди таҳқиқ қарор дода 

буданд. Дар ибтидо Суқрот, сипас Афлотун воҳиди тафаккури инсон – 

мафҳумро муайян намуда, қобилияти асосии маърифатии ӯро ақл нишон 

доданд. Ӯ аз ҷумлаи нахустин файласуфони ақлгаро муътақид бар он буд, ки 

дар ҳангоми тафаккур руҳи инсон бо худаш ҳарф мезанад (яъне забону 

тафаккур яке аст ва забон – тафаккур аст). Ақоиди мутафаккирони қаблии 

Юнони қадимро Арасту инкишоф дода, дар қобилияти маърифатии инсон ду 

зина – ақл ва ҳушро тавсиф медиҳад ва байнашон фарқ мегузорад: “Аз ин рӯ, 

зеҳният (рассудительность) бар хилофи ақл (ум) аст, зеро ақл бо таърифҳои 

[комилан умумӣ] сару кор дорад, ки барои онҳо ҳукм рондан [ё асоснок 

намудан] имконнопазир аст, ва зеҳният, баръакс, бо маълумоти охирини 

касбшуда сару кор дорад, ки дар [маърифати он] на илм, балки эҳсос ҷой 

дорад, аммо эҳсоси на [ашёи дарки ҳисси]-и худӣ, балки оне, ки ба шарофати 

он дар математика мо эҳсос мекунем, ки охирин [маҳдудияти сатҳи хати 

шикаста] секунҷа мебошад, зеро дар ин ҷо зарурат пайдо мешавад, ки 

таваққуф намоем. Аммо [ҳарчанд] дар муқоиса бо зеҳният ин нукта 

хусусияти бештар ҳиссӣ дорад, он ҳамоно як навъи махсуси [эҳсос] аст”.2 

Мо дар ин ҷо тамоми таърихи пайдоиш ва тафриқагузории байни 

мафҳумҳои “ақл” ва “ҳуш”-ро баррасӣ нанамуда (зеро он мавзуи баҳси дигар 

ва доманадор аст!), ба тафсири ин масъала дар таълимоти мутафаккирони 

                                                           
1 Раҳмон Э. Забони миллат – ҳастии миллат. Душанбе, 2020. - С. 5.  
2 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М.: «Мысль», 1983. - С. 182 
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нисбатан муосир иктифо менамоем. Бояд зикр кард, ки дар бораи ин ду 

мафҳум файласуфони зиёд баҳс намудаанд, аммо дар шакли муқоисавии 

онҳо иддаи камтарашон саҳм доранд. Д. Юм яке аз онҳоест, ки дар муайян 

намудани таносуби “ақл” ва “ҳуш” ақоиди файласуфони англиси асри XVIII-

ро ҷамъбаст намудааст. Ҳуш аз нуқтаи назари Д. Юм қобилияти тафаккур 

аст, ки ба фаъолияти маърифатшаванда асос мегирад ва онҳо қоидаҳои 

умумиеро ташаккул медиҳанд, ки хеле васеъ ва доимӣ буда, ба ҷудо кардани 

ҳукмҳои зарурӣ аз тасодуфӣ қобилият доранд. Ақл бошад, ба андешаи Д.Юм, 

муқоисаи ғояҳо ва кушоиши муносибатҳои миёни онҳо, муайян намудани 

ҳақиқат ва иштибоҳ мебошад. Раванди маърифат дар ақл бо интиқоди 

ҳукмҳои зеҳн ва дар шубҳаҳои доимӣ, дар интиқоди натиҷаҳои маърифат 

сурат мегирад. Танҳо дар ҳамин гуна муносибат ба маърифат “ақлро ҳамчун 

як навъ сабаб баррасӣ кардан мумкин аст, ки аз рӯи он ҳақиқат фаъолияти 

ҳақиқӣ буда метавонад”.1  

Масъалаи тафаккур ҳамчун инъикоси воқеият ин пеш аз ҳама, масъала 

дар бораи мавҷуди қобили андешаронӣ аст. Ба ҳама ифодаи машҳури Р. 

Декарт – “ман андеша мекунам, пас ман вуҷуд дорам”, - маълум аст. Ба 

маънои дигар, бидуни вуҷудияти мавҷуди андешаманд инъикоси бошууронаи 

олами воқеӣ имкон надорад. Дар навбати худ, вуҷудияти андеша бе забон 

имкон надорад. Р. Декарт дар асари маъруфаш таҳти унвони “Ибтидои 

фалсафа” тафаккуррро чунин тавсиф додааст: “Таҳти калимаи “тафаккур” 

ман ҳамаи он чизеро дар назар дорам, ки он дар вуҷудамон ба тарзе рух 

медиҳад, ки онҳоро мустақиман ба шакли зотии онҳо қабул мекунем; барои 

ин, на танҳо фаҳмидан, хоҳиш доштан ва тасаввур намудан, балки ҳамчунин 

эҳсос намудан ҳамон маънои андеша карданро доранд”.2  

Дар замони муосир маъмулан забонро ҳамчун ноқили андешаҳо, 

низоми бозсозии афкорамон мешумурданд, ки онҳо дар шакли ғояҳои нав 

(овозҳо, ишораҳо ва рамзҳои хаттӣ) ба шуури одамони дигар, ки бо олоти 

                                                           
1 Юм Д. Сочинения: В 2 т. - М.: «Мысль», 1965. Т. 1. – С. 289. 
2 Пыхтина, Т. Ф. Философия. – Новосибирск : НГУЭУ, 2008. - С. 32. 
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худи ҳамон забон таҷҳизонда шудаанд, интиқол дода мешаванд. Аммо дар 

ибтидои асри ХХ як зумра антропологҳо (инсоншиносҳо)-забоншиносҳо, 

хусусан Б. Ворф ва Э. Сапир фарзияе пешниҳод намуданд, ки забон на танҳо 

ҳамчун воситаи иттисоли маънӣ мебошад, балки дар ташаккул ёфтани худи 

андеша низ нақши муҳим дорад. Қавитарин нуқтаи назарашон он аст, ки 

забон ба андеша табдил меёбад ва ё бо он ҳамсон мешавад. Аз ҷумла, Б. Ворф 

иброз доштааст: “Ҳамин тариқ, мо бо усули нави нисбият ошноӣ пайдо 

кардем, ки тибқи он ҳамаи мушоҳидон маълумоти якхеларо аз ҳамон як 

тасвири олам бардошт намекунанд, ба шарте ки агар бунёди забоншиносии 

онҳо якхела набошад ва ё ба тарзе мавриди таъдилу танзим қарор нагирифта 

бошанд”.1 Тибқи нуқтаи назари забоншиносӣ-нисбигароӣ, таъкид мекунад 

муаллифи мазкур, мақулаҳои забоншиносӣ ба ҳайси “барномаю дастурнома 

барои фаъолияти психикии фард ба кор мераванд”, ки дар он табақабандии 

овозҳо, нигоҳ доштани онҳо дар хотира, муҳокимаронӣ ва хулосабандӣ 

шомиланд. Ин нуқтаи назар имкон медиҳад, ки омӯзиши низомҳои гуногуни 

забоншиносӣ моҳияти воситаҳои мухталифи тафаккурро, ки аз ҷониби ин 

низомҳо пуштибонӣ ва ё таҳмил мешаванд, хоҳад кушод: забон дар ин ҷо 

воситаи зиёдшавии мафҳумҳои нав мегардад – онҳое, ки то ин дам дар шуур 

вуҷуд надоштанд ва эҳтимолан, бе миёнаравии таҷрибаи забонӣ вуҷуд дошта 

наметавонистанд. Дар доираи ин ҳукм, фарзия дар бораи он ки андешаҳои 

нав дар шуури одамон метавонанд на дар натиҷаи таҷриба бо олами ашё ва 

ҳодисаҳо, балки дар натиҷаи таҷриба бо забон пайдо мешаванд, ба миён 

гузошта хоҳад шуд. Дар ин ҷо масъалаи муҳим он аст, ки то кадом дараҷа ин 

таҷриба ба пояи ирсии қобилияти инсон такя мекунад ва ҷӣ гуна таҷриба ин 

қобилиятро муайян менамояд, тақвият медиҳад ва муҳити аввалаи ақлро дар 

майнаи инсон тағйир медиҳад; оё фаҳмиш ва дониши махсуси забон яке аз 

ҷанбаҳои ташаккулдиҳандаи ин таҷриба буда метавонанд ва ғайра.  

Ҳамин тариқ, равшан мегардад, ки тафаккури инсон, ки дар ниҳояти 

кор тавассути зеҳн ва ақл ҷамъбаст мешавад, бо забон робитаи зич дошта, 

                                                           
1 Whorf, B. L. (1956). Language, thought and reality. (J. Carroll, Ed.) . Cambridge, MA: MIT Press, р. 214. 
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забон ҳамчун воситаи вуҷудияти шуур ё идрок муаррифӣ мегардад. Аз 

ҷониби дигар, забон бо тафаккур ва идрок робитаи қавӣ дорад, аммо айнияти 

онҳо нест: андеша инъикоси воқеияти ҳақиқӣ буда, забон бошад, воситаи 

ифодаи он маҳсуб меёбад: “Забон – воситаи вуҷудияти шуур ва муколамаи 

инсон тавассути овозҳои савтии ба қисматҳо ҷудошаванда (инчунин 

иловакунандаи онҳо ва қисман – ивазкунандаи ҳаракати рӯй ва бадан, 

аломатҳои хаттӣ ва ғайра), ки дорои аҳамияти ҳаётии маҷмуъии маъно 

мебошад, ба ҳисоб меравад”.1 

Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки масоили 

матраҳшуда ҳамчунин ба ҷанбаи психологӣ (равоншиносӣ) ва анатомӣ 

бархӯрд мекунад. Вобаста ба ин, ҳанӯз дар ибтидои асри ХХ равоншиноси 

амрикоӣ Ҷ.Б. Уотсон тасдиқ намуда буд, ки тамоми бадани инсон ба 

фикрронӣ машғул аст. Ӯ тасдиқ мекунад, ки “инсон ба куллӣ бо тамоми 

бадани худ дар ҳар як ҷузъи он андешаронӣ мекунад”. Ин нуктаро чунин 

шарҳ медиҳад: “Агар ӯ (инсон – К.М.) ҳатто ҷароҳат бардошта бошад ё агар 

узвҳои вай нуқсон дошта бошанд ва ё умуман вуҷуд надошта бошанд ҳам, ӯ 

тавассути узвҳои боқимондаи баданаш, ки дар ихтиёри худ дорад, фикр 

мекунад: аммо бешубҳа, ӯ ҳамаи корҳои дигарро маҳз ҳамин тавр мекунад. 

Агар касе ба машқи бозии теннис шурӯъ намояд, ӯ аслан ба навъҳои зарбаҳо, 

тарзи партофти тӯбча ва усули ҳаракати рақибаш дар майдони бозӣ ва ғайра 

таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Ба ибораи дигар, фаъолият асосан ба дасту пойҳо 

тамаркуз мешавад. Аммо ҳама иқроранд, ки бозингар дар вақти бозӣ ҳар як 

ҳуҷайраи бадани худро истифода мекунад. Аммо агар як гуруҳи кӯчаки 

асабҳоро дар дасти рост бибурем, бозии вай ба бозингари навкор табдил 

меёбад”.2 Ҷ. Б. Уотсон дар иттико бар ин порча таъкид намудааст, ки он 

бароямон кӯмак мерасонад то шарҳ дода тавонем, ки ба кадом хотир дар 

тафаккур ба равандҳои овозии ларингиалӣ (ҳар чизе, ки ба овози ҳалқии гулӯ 

вобаста аст) бештар истинод меварзанд. Маълум аст, ки кару гунг чунин 
                                                           
1 Алексеев А. П. Краткий философский словарь. 2-е изд., перераб. и доп. - М: «РГ-Пресс», 2012. – С. 481. 
2 Watson J.B. Is thinking merely the action of language mechanisms? A contribution to the Symposium preaented at 

the Congress of Philosophy in Oxford, 24-27 September, 1920. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10. 

1111/j.2044-8295.1920.tb00010.x Рӯзи истифодаи сайт 21.02.2020. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.%201111/j.2044-8295.1920.tb00010.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.%201111/j.2044-8295.1920.tb00010.x
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равандҳои овозии ларингиалиро ба мисли шахсе, ки ҳалқаш бурида шудааст, 

истифода намебаранд. Вазифаи ҳалқ ба узвҳои дигари бадан вогузошта 

мешавад. Чунин вазифаро одатан ангуштон, дастҳо, дастҳо, мушакҳои рӯй, 

мушакҳои сар ва ғайра ғасб мекунанд ва то чӣ андоза ҳаракатҳои дастҳо ва 

дастҳо ҳангоми “тафаккури хомӯшона” ангуштҳо ва дастҳо истифода 

мешаванд: агар ангуштон ва дастони ин шахсро баста ва баъд ба ӯ дар боби 

масъалаҳои арифметика, аз ёд кардани мисраъҳои оддии шеър бе кӯмаки 

беруна таҷриба гузаронем ва агар имконпазир бошад, ки ҳаракатҳои 

чашмонро бо бастани он масдуд намуда, сарашро дар ҳолати беҳаракатӣ 

нигоҳ дорем, тафаккур дар майдони ҳалқ ва гулӯ идома хоҳад ёфт.1  

Робитаи забон ва тафаккур бар ин мабно асос мегирад, ки оё инсон 

дорои дониши зотӣ аст ё не? Таҷрибагароён (пайравони эмпиризм) бар ин 

боваранд, ки ҳеҷ донише зотӣ нест, дар ҳоле ки ақлгароён муътақиданд, ки 

ин ду бардошт дар натиҷа ба хулосае анҷом мегирад, ки “инсон дорои 

дониши бунёдие ҳаст, ки дар зоти ӯ нуҳуфтааст”.2 Равоншиносии забон бар 

асоси далелҳои мавҷуда дар ин илм, ба ин савол посух медиҳад, ки забон 

танҳо шарт ва танҳо омили муассире дар фаъолиятҳои зеҳн ҳамчун тафаккур 

нест, вале шояд муҳимтарин омил бошад. Тафаккур бе истифода аз забон 

мумкин аст, вале ин навъи тафаккур бисёр ибтидоӣ аст ва қудрати таҷриба 

дар он то он ҷое, ки шояд натавон бар он номи тафаккурро гузошт, хеле заиф 

мебошад. Бо ин ҳама, фаъолиятҳои зеҳнӣ аз навъи тафаккур бе забон низ 

сурат мегирад. Бинобар ин бо чунин бардошт аз равоншиносии забон дар ин 

ҷо ба омӯзиши тафаккур ва забон бо ин ҳақиқат таваҷҷуҳ дода мешавад, ки 

бунёди иктисоб, тарбия ва кору фаъолиятҳои олии зеҳн, ҳамчун тафаккур, 

сохтмони асаби майнаи сари инсон аст. Агар инсон дорои чунин сохтмони 

асабӣ намебуд, на танҳо ин фаъолиятҳои олии зеҳнро дар майнаи сараш 

коркард ва парвариш карда метавонист, балки худи забонро низ ёд 

намегирифт. Вобаста ба ин зикр кардан ҷоиз аст, ки хусусияти 

                                                           
1 Ҳамон ҷо. 
 دنی استاینبرگ، درآمدی برروانشناسی زبان، ترجمه: ارسالن گلفام، تهران :نشر سمت، چاپ اول 1381، ص 149 2
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невропластикии инсон, ки маънои қобилияти мағз барои таҷдиди сохтор ва 

имкониятҳои онро дар назар дорад, мисоли парвариши асабҳои майнаи сар 

буда метавонанд. Дар ин бора профессори донишгоҳи Корнелли ШМА М. 

Гонсалес-Маркес қайд намудааст, ки “марказҳои коркарди маълумот дар 

майнаи сари инсон метавонанд ҳамчун ҷавоб ба омӯзиши вазнину доимӣ ё 

дар натиҷаи осеб ҷойгоҳашонро табдил диҳанд. Масалан, одамоне, ки нобино 

гардида, маҷбур мешаванд, ки бидуни босира фаъолият карданро ёд гиранд, 

дар узвҳои зиндамондаи ҳиссашон ҳассосияти афзударо таъкид мекунанд. 

Ҳангоми хондани ҳуруфи Брайл, машқи идроки беруна ва ҳисси кунҷкобӣ, 

одамони нобино фаъолшавии қишри сотории аввалияро эътироф 

менамоянд”.1  

Метавон гуфт, ки ҳамаи истеъдоду тавоноиҳои инсон бо майнаи сари ӯ 

ва он чиро, ки мо зеҳн, хотира, тафаккур, забон ва мантиқ меномем ва ҷудо-

ҷудо дар бораи ҳар кадоми онҳо баҳс мекунем, иртибот дорад ва онҳоро 

зарфияти биологии худи майнаи инсон эҷод менамояд. Нимкураи чапи 

майнаи сари ҳудуди 90 фоизи одамони ҷаҳон масъулияти асосии 

қобилиятҳои забониро дорад, дар ҳоле ки нимкураи рост ба қобилияти 

коркарди маълумот сару кор дорад, ки он на бо калимаҳо, балки бо рамзҳо ва 

образҳо ифода мегардад. Воқеияти тасхиркунанда дар нисбати сохтори 

майнаи сар он аст, ки ҳар як нимкура фаъолиятҳои самти мухолифи баданро 

назорат мекунад. Ба ин маънӣ, самти рости майнаи сар масъули ҳаракати 

дасту пои чап ва нимкураи чапи майнаи сар ҳаракати дасту пои ростро 

назорат мекунад.2 Бо он ки психологҳо маркази забонро дар се қитъаи 

нимкураи чапи майнаи сари инсон донистаанд, аммо пажуҳишҳои солҳои 

охир ба он ақидаанд, ки бархе аз вазифаҳои он марбут ба забонро дарвоқеъ на 

нимкураи чап, балки нимкураи рости майнаи сар анҷом медиҳад. Ба таври 

мухтасар дар бораи ин се ноҳия ва вазифаҳои он дар мавриди ба миён 

овардани забон таҳқиқ анҷом медиҳем. 

                                                           
1 Gonzalez-Marquez, M. (2012) Language, thought, and ... brain ? Spivey, M. McRae, K., Joanisse, M. (Eds.) The 

Cambridge Handbook of Psycholinguistics. New York: Oxford University Press, р. 675. 
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Антрополог, этнограф ва ҷарроҳи маъруфи франсавӣ профессор Пол 

Брока (1824-1880) дар соли 1860 гузориш додааст, ки осеб расидан ба ин 

қитъаи хосси майнаи сар сабабгори мушкилоти ҷиддӣ дар тавлиди гуфтор 

мешавад. Бояд ба ин нукта таваҷҷуҳ дошта бошем, ки осеб расидан ба ин 

қитъаи нимкураи рости майнаи сар ба ин гуна мушкилот рӯ ба рӯ намешавад. 

Соли 1981 Пол Брока барои ташхиси беморе дар шуъбаи ҷарроҳии 

касалхонаи Бисетр дар наздикиҳои Париж даъват карда мешавад. Бемори 51 

сола дучори касалии номаълум гардида, тақрибан аз гуфтор монда буд ва 

танҳо як калимаи якҳиҷоии “тан”-ро талаффуз карда метавонист. Маҳз барои 

ҳамин беморро дар касалхона ҳамаи духтурон ва ҳамшираҳои шафқат “Тан” 

ном мебурданд. Тан бо одамони дигар тавассути имою ишоратҳо фаъолона 

муошират менамуд. Фаҳмост, ки Тан сухани барои ӯ баёншударо дарк 

мекард, аммо худаш суханеро ҳам ифода карда наметавонист. Баъди вафоти 

Тан дар натиҷаи ҷарроҳии патологӣ ва кушодани майнаи сари ӯ, Пол Брока 

дар қисмати назди пешонии майнаи сараш фазои нисбатан калони холиеро 

кашф намуд. Пол Брока дар бораи натиҷаи кораш ба Иттиҳодияи 

антропологӣ гузориш дода, ба натиҷае расид, ки минтақаи осебрасидаи 

тарафи чапи назди пешонӣ барои вазифаҳои нутқию овозии инсон, барои 

талаффузи калимаҳо масъул аст.1 Дар замони муосир ин касалии неврологиро 

“афазия” ва қисмати поёнии вайроншудаи печидаҳои мавҷноки назди 

пешониро дар нимкураи чапи майнаи сар ҳамчун маркази нутқи Брока ном 

мондаанд. Олимони рус О.В. Косивцова ва В.В. Захаров афазияро чунин 

таъриф додаанд: «Афазия – ин тахриб ёфтани вазифаҳои олии психика 

(равон)-и инсон аст, ки маънои аз даст додан ё заиф шудани қобилияти нутқи 

шифоҳиро дошта, инчунин созмон додани ифодаҳои забонии худаш ва ё 

фаҳмиши нутқи ба ӯ равонашударо дар назар дорад. Маъмулан, дар 

беморони мубталои афазия патологияи ҳам нутқи шифоҳӣ ва ҳам китобӣ 

(хондан, навиштан) ва инчунин мушкилӣ ҳангоми истифода аз забони имою 

                                                           
1 Broca P. Remarques sur le siege de la faculte du langage articule, suivies d'une observa tion d'aphemie // Bulletin 

de la Societe Anatomique. 1861. Vol. 36. P. 330—357. 
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ишораҳо ва ҳарфҳои чопии Брайл (ҳарфҳои чопии дақиқ барои навиштану 

хондани нобиноён) мушоҳида гардидааст”.1 

Таҳқиқоти дигари бунёдӣ доир ба робитаи майнаи сар, тафаккур ва 

забон дар соли 1860 рӯи кор омад, ки ба табиби олмонӣ Карл Вернике (1848-

1905) тааллуқ дошт. Ӯ гузорише навишт, ки тибқи он осеб расидан ба 

“қитъаи Брако”-и хосси майнаи сар дар тавлиди гуфтор ба мушкилоти ҷиддӣ 

дучор мешавад. Аз нигоҳи К. Вернике, бояд ба ин нукта таваҷҷуҳ кард, ки 

осеб расидан ба ҳамин қитъа дар нимкураи рости майнаи сар инсон ба ин 

гуна мушкилот рӯ ба рӯ омада наметавонад. Ин кашф бори нахуст барои баҳс 

дар мавриди қарор доштани тавоноии забонӣ дар нимкураи чап мавриди 

истифода қарор гирифт ва аз он пас ба сурати мукаммалтаре тавсиф ёфт, ки 

“қитъаи Брако” ба таври ҷиддӣ дар тавлиди гуфтор дахл дорад. К. Вернике 

бемореро, ки сактаи майнаи сар дошт ва бо вайрон нашудани қувваи 

шунавоиаш ба мушкилоти ифодаи овозии нутқ дучор буд, мавриди муоина 

қарор дод. Баъди марги ин бемор К. Вернике майнаи сари ӯро кушода, ноҳия 

ё қитъаи зараррасидаеро дар қисмати қафои нимкураи чап муқаррар намуд, 

ки он масъули фаҳмиши ашёю зуҳурот ва ҳам гуфтор буд. Он минбаъд 

“қитъаи Вернике” ном гирифт: “Ҳамин тавр, амалан Вернике аввалин бор 

касалии психикии афазияро бо нишонаҳои дақиқ муқарраршудаи 

патологоанатомӣ кашф намуд... Баъдтар ӯ ҳамчунин кашф кард, ки осеб ба 

риштаҳои қавсшакли асабҳо, ки қитъаи Брока ва Верникеро ба ҳам 

мепайвандад, низ ба сӯи афазияи муҳаррикӣ (моторӣ) ва сенсорӣ мебарад. Он 

ҳамин тавр ҳамчун “қитъаи Вернике” ном гирифт”.2  

Дар ҷарроҳии асабҳо ба номҳои ҷарроҳи канадии асабҳо У. Пенфилд 

(1891-1976) ва ҷарроҳи амрикоӣ Л. Робертс гузорише пешкаш шудааст, ки ба 

қитъаи ҳаракатӣ ё такмилӣ дар тавлиди физикии гуфтор дахл дорад. Онҳо 

дар бораи омӯзиши таносубии майнаи сар ва тафаккур сухан ронда, аз 

консепсияи дуализм ва параллелизм пайравӣ кардаанд. Вобаста ба ин, 
                                                           
1 Косивцова О.В., Захаров В.В. Постинсультные афазии: клиническая картина, дифференциальный диагноз, 

лечение // Эффективная фармакотерапия, неврология и психиатрия. – 2017. - № 1 (1). – С. 10.  
2 Невмержицкая Н. Н., Дзевульская И. В., Оржешковский В. В., Остапюк Л. И., Безштанько Н. А. Немного о 

великих – Карл Вернике // Вісник проблем біології і медицини – 2019 – Вип. 4, том 2 (154). – С. 10. 
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баррасии дутарафаи нейрофизиологӣ ва психологии майнаи сар ва 

тафаккурро онҳо барои муқаррар намудани робитаи байни равандҳои шуур 

ва тафаккур, ҳудуди байни тафаккур ва майнаи сар, дар бораи гузариш аз 

майнаи сар ба психика ҳангоми шунидани гуфтор ҳангоми иҷрои 

мустақилонаи нутқ ё идроки посухҳои гӯянда ба иҷро расондаанд. У. 

Пенфилд ва Л. Робертс дар китобашон “Нутқ ва механизмҳои майнаи сар” 

(“Speech and brain-mechanisms”) ин ақидаро чунин тақвият додаанд: “... агар 

байни тафаккур ва майнаи сар гузариш ҷой дошта бошад, ҳангоми ҳар гуна 

муколамаи шифоҳӣ ин гузариш ду карат сурат мегирад. Равшан аст, ки дар 

ҳоли гузариш аз шуур ба механизмҳои майнаи сари гӯянда ва аз механизмҳои 

майнаи сари шунаванда ба шуури вай чизе рух медиҳад. Дар айни ҳол, фарз 

карда мешавад, ки албатта, шунванда гӯш мекунад, ҳарчанде ки дар тамоми 

низоми таълим чизе дурӯғтар аз ин фарзия ҷой надорад. Ба ҳар ҳол, ҳангоме 

ки шунаванда мазмуни он чизеро, ки барои ӯ мегӯянд, дарк мекунад, он дар 

сохторҳои ганглиозӣ (ҳуҷайраҳои асабҳо, ки ҳаракатҳои онҳоро тавлид 

мекунад – К.М.) ҳатман на дар он шакле, ки ба ӯ гӯянда пешкаш мекунад, 

балки ба шакле, ки онро шунаванд мепазирад, инъикос меёбад”.1 Ин қитъа ба 

шикофие бисёр наздик аст, ки теъдоди зиёде аз аъмоли ҳаракатӣ (ҳаракати 

дастҳо, пойҳо, бозуҳо ва монанди онҳо) аз он ҷо идора мешаванд, аз ин рӯ, ин 

кор то ҳадди зиёде ин боварро ба миён овардааст, ки аъмоли дар тавлиди 

гуфтор дахолаткунанда низ аз ин қитъаи умумӣ идора карда мешаванд.  

Ҳамин тариқ, мо се қитъаҳои майнаи сарро аз нигоҳи олимони Ғарб 

мавриди баррасӣ қарор додем ва онҳо аз ҷумлаи қитъаҳоеанд, ки аз ҷониби 

асабшиносон нуқтаҳои марказии забон дар майнаи сари одамон дониста 

шудаанд. Бо ин ҳама наметавон ба таври дақиқи иддао кард, ки дарки гуфтор 

ё тавлиди гуфтор дар ҳамин қитъаҳои майнаи сар сурат мегирад, зеро майнаи 

сар куллият аст ва ҷомеъ бояд баррасӣ шавад ва ҳамин тавр фаъолияташ на 

фақат табақаӣ, балки ҷомеъ ҳам аст ва ё дар табақаҳои хосси майнаи сар як 

амале сурат гирад, ки ҷудо аз амалҳои куллии майнаи сар бошад.  

                                                           
1 Пенфилд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. Ленинград: Изд.-во “Медицина”, 1964. - С. 15. 
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Агар дар бораи ҷойгоҳи забон дар майнаи сар асабшиносон маълумоти 

зиёдро пешкаш карда бошанд, амо дар бораи ин ки ҷойгоҳи тафаккур дар 

майнаи сар дар куҷост ва оё он ҷойгоҳи хоссе дар майнаи сар дорад ва ё 

ҳамон ҷойгоҳи тавлиди гуфтор ҷойгоҳи тафаккур ҳам ҳаст? Олимони 

муосири асабшинос ва равоншинос дарёфтаанд, ки агар майнаи сари шахсе 

ба садамае дучор омада бошад ва бар асари он сухан гуфта натавонад, ӯ 

тавони тафаккурро аз даст намедиҳад. Пас, дар ин сурат наметавон ҳукм 

кард, ки ҷойгоҳи шинохташуда тавоноии забонро бо ҷойгоҳи ношинохтаи 

тафаккур яке бошад. Илова бар ин, бояд қайд кард, ки тафаккур на танҳо 

мавзуи баҳси олимони равоншиносии забон, балки мавзуи баҳси фалсафа ва 

мантиқ низ мебошад. Аз ҷумла мантиқ пеш аз илмҳои дигар тафаккурро 

дастоварди мантиқ медонад ва барои ҳамин олимони ин соҳа мантиқро 

ҳамчун “мизони тафаккур” тавсиф додаанд1. Бино ба назари мантиқшиносон 

тафаккур маводи хоми ҳиссие беш нест. Мантиқ аст, ки ин маводро 

маънодору мафҳумдор ва устувор бар пояи далелҳо месозад. Ба ин маънӣ, Ҷ. 

Локк муътақид аст, ки тафаккур танҳо аз унсури гуфтор истифода намекунад, 

балки аз унсури гуногуне, монанди ҳаракат, овоз, рангҳо, мазза ва бӯй суд 

мебарад ва ин унсурҳо дар умум тасаввуротро дар майнаи сари инсон ба 

миён меоварад ва мавзуъ барои тафаккур мебошанд. Ҷ.Локк дар иртибот бо 

ин масъала савол мегузорад, ки чаро баъзе аз ин унсурҳо (модусҳо) ном 

доранд, аммо боқимондаашон надоранд? Тавзеҳаш чунин аст: “... ба назарам, 

муколама бо ҳама аҳамияташ барои одамон, дониш, фаъолияти онҳо ва 

интиқоли маълумот дар бораи онҳо ба ҳамдигар аз ҳама муҳимтар мебошанд. 

Барои ҳамин одамон ғояҳои ба ҳадди хеле нозук аз ҳам ҷудошавандаро 

ташаккул дода, ба ин ғояҳои мураккаб ном гузоштаанд, то ки ба осонӣ, бе 

машаққат ва бе маъниҳои духӯра он ашёеро ба хотир оварда, дар бораи онҳо 

баҳс намоянд, ки бо онҳо ҳар рӯз сару кор доранд ва ба осонӣ ва сареътар он 

ашёеро дарк намоянд, ки дар нисбати онҳо бояд ҳамеша маълумот дода ва 

маълумот гирифта тавонанд. Ин нукта чунин аст ва ҳангоми ташаккул ёфтан 

                                                           
 سید محمد حکاک، منطق: معیارتفکر، تهران : نشر کارور، چاپ اول 1385 ص 10 1
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ва бо калимаҳо ифода намудани ғояҳои гуногуни мураккаб одамон аслан ба 

ҳадафи умумии нутқ (ки он воситаи хеле кӯтоҳ ва мувофиқи ба ҳамдигар 

интиқол додани андешаҳояшон аст) такя мекунанд, ки он аз номҳое 

бармеояд, ки дар соҳаҳои гуногуни касбу кор эҷод шудаанд...”.1  

Аммо файласуф, математик, физик ва физиологи франсавӣ Рене Декарт 

(1596-1650) бошад, ба дониши зотӣ дар майнаи сари инсон бовар надорад ва 

дар асараш “Шавқу ҳавасҳои нафс” (“Страсти души”) дар ин бора гуфтааст: 

“Аммо ҳамаи инро бодиққат таҳқиқ намуда, чунин ақида дорам, қисми бадан, 

ки дар он, ба назари ман, нафс бевосита амалҳояшро нишон медиҳад, ҳеҷ гоҳ 

на дил ва на ҳамаи майнаи сар буда метавонад, балки фақат он қисмест, ки 

амиқтар аз ҳамаи онҳо қарор дорад; ин ғадуд (тӯдаи бофтаҳои махрутшакли 

майда дар қишри сеюми майнаи сар – К.М.) – и кӯчак ва маъруфест, ки дар 

мобайни маводи майнаи сар ва дар болои роҳраве ҷойгир аст, ки бо он 

“руҳҳо”-и батни пешии он бо “руҳҳо”-и тарафи қафо пайванданд ва камтарин 

ҳаракат дар ғадуд дар самти ҳаракати ин “руҳҳо” таъсири бузург мерасонад. 

Ва баръакс, камтарин тағйироте, ки дар самти “руҳҳо” рух медиҳад, дар 

ҳаракати ин ғадуд таъсир дорад ва онро тағйир медиҳад”.2 Ба ақидаи Р. 

Декарт, нафс дар бадани инсон фаъолияташро тавассути ин ғадуд иҷро 

мекунад, зеро ки аъзои дигари бадан монанди ду чашм, ду даст ва ду гӯш 

дутоӣ (якҷуфтӣ) мебошанд; тамоми узвҳои ҳисси берунаи ӯ ду баробаранд, 

чун инсон ҳамеша фақат як фикри ягонаи оддӣ аз як шайъи мушаххас ва як 

замони ягона дорад, заруратан бояд чунин бошад, ки ҳар як чизи воҳиде 

вуҷуд дошта бошад то вақте ду сурати хаёлӣ аз тариқи ду чашм вориди зеҳни 

инсон шавад, дар ҳоле ки ду нақшбандии дигар, ки аз як шайъ ба василаи ду 

унсури ҳиссии дигар қабл аз вуруд ба нафс муттаҳид шуда метавонанд, ба 

ҷои як сурат ду сурати ҳиссӣ аз як шайъ вориди нафс нашавад. Декарт ин 

матлабро шарҳ дода мегӯяд, ки инсон аст, ки чигунагии ин сувари хаёлӣ ё 

дигар нақбшандиҳои ашёро дар майнаи сар метавонад дар ин ғадудҳо ба 

                                                           
1 Локк Дж. Сочинения в трех томах. Т. 1. М.: “Мысль”, 1985. - С. 276-277. 
2 Декарт Р. Избранные произведения. Пер.с фр. и латин. М.: Госизд.-во политической литературы, 1950. - С. 

611. 
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воситаи рахнаи руҳҳое, ки чуқуриҳои майнаи сарро пур кардаанд, муттаҳид 

ва яксон шаванд. Ба ғайр аз ин ғадудҳо дар бадани инсон чизе вуҷуд надорад, 

ки бино ба назари Декарт, аз уҳдаи ин кор баромада тавонад: “Моҳиятан 

байни ин қисматҳои нафс ягон муборизае ҷой надорад; фақат ғадуди на он 

қадар бузурге, ки дар мобайни майнаи сар ҷо гирифтааст, метавонад, аз як 

тараф, таҳти таъсири нафс бошад ва аз тарафи дигар – таҳти таъсири “руҳҳои 

ҳайвонӣ”... Аммо ду навъи ҳаракатро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар ғадуд 

аз ҷониби “руҳҳо” пайдо шудаанд. Як ҳаракат барои нафс ашёеро тасвир 

мекунанд, ки ба эҳсос ё таассуроти дар майнаи сар ба ҳам дучороянда таъсир 

расонда, дар ирода инъикос намеёбанд. Ҳаракатҳои дигар дар он инъикос 

меёбанд; инҳо маҳз ҳаракатҳоеанд, ки шавқро эҷод намуда, бо равандҳои 

ҷисмонӣ ҳамсафаранд”.1 Ҳамаи инҳо бино ба зарфиятҳои такомулии майнаи 

сар ба миён омада, ба ғайр аз коркарди ин майна чизе нестанд ва пас, 

тафаккур ҳамчун фаъолияти олии зеҳни инсон ҳам ҷузъе аз коркарди майнаи 

сар ва низоми асаби ӯ мебошад.  

Забон ҳам яке аз фаъолиятҳои олии зеҳн аст, ки вуҷудияти он ба 

сохтори дастгоҳи асабии инсон пайванд аст. Агар инсон дорои чунин сохтори 

асабӣ намебуд, на танҳо тафаккур ва далелсозӣ дошта бошад, балки худи 

забонро низ ёд намегирифт. Маълум аст, ки фаъолиятҳои забонӣ ва фикрию 

истидлолӣ иртибот мегирад, ба зарфияти асабии майнаи сар, ки дар 

фаъолияти куллии майнаи сар пайдо мешавад, бо ин ҳама наметавон ин 

фаъолиятҳоро (аз ҷумла забон ва тафаккур) комилан яке ҳисоб кард. Ба ин 

маънӣ, шумораи зиёди забоншиносон дар таҳқиқоташон забонро мабнои 

тафаккур донистаанд ва ин назария дар илми забоншиносӣ ба таври куллӣ ба 

унвони “фарзияи Сепир-Уорф” маъруф аст. Антрополог, лингвист и 

психолингвисти амрикоӣ Э. Сепир (1884-1939), аз ҷумла чунин навиштааст: 

“Аз ин рӯ, тасдиқи ҳукме, ки тибқи он инсон бидуни забон танҳо ба он хотир 

андеша меронад, ки вай дар бораи тасвирҳои ҳамзисти шунавоӣ чизеро 

намедонад, аслан аз доираи ҳақиқат дур аст. Аз ин амиқтар чунон фарз 

                                                           
1 Ҳамон ҷо. – С. 620. 
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кардан мумкин аст, ки ифодаи рамзии тафаккур дар баъзе ҳолатҳо метавонад 

аз доираи шуур берун равад, ба тавре ки эҳсоси ҷараёни озод ва 

ғайризабонии тафаккур барои зеҳнҳои навъи муайян ба ҳаддӣ нисбӣ, вале 

танҳо нисбӣ асоснок аст. Аз нигоҳи психофизикӣ ин маънои онро дорад, ки 

марказҳои шунавоӣ ё марказҳои ба он айниятдоштаи биноӣ ва ё 

ҳаракатдиҳанда дар майнаи сар дар ҳамроҳӣ бо роҳҳои мувофиқи ба ҳам 

пайвастшуда, ки аломати нутқии майнаи сар мебошанд, дар раванди 

тафаккур чунон сабук ба онҳо наздик мерасанд, ки дар шуур зуҳур 

намеёбанд”.1  

Дар ин дидгоҳ тафаккур аз забон мустақил дониста мешавад, ки 

иртибот бо маъно дорад ва маъно ҳам дар ин дидгоҳ фаротар аз забон шакл 

мегирад, яъне маншаи аслии маъно бар таҷрибаҳои олам ва зеҳн устувор аст, 

таҷрибаҳое, ки моҳияти ғайри забонӣ доранд. Барои ин дидгоҳ далелҳои 

зерин оварда мешаванд: робитаи байни садоӣ, ки вожа ва маънои он ба ғайр 

аз мавридҳои маҳдуди номи овозҳо (номи ономатопоэтикӣ) робитае қарор 

додааст. Маънои вожаҳо ба чор роҳ фаро гирифта мешавад: 1) як сурати 

овозӣ ба чизе мавқеъият ё рухдоде дар ҷаҳони хориҷ марбут менамояд, 

масалан сурати овозии “саг” бо худи саг; 2) як сурати овозии “дард” ва 

эҳсоси худи дард; 3) таҳлили зервожаҳои фарогирифташуда низ метавон бо 

истифода аз маънои ғайриибтидоӣ барои як вожа тақозо гардад, барои мисол 

маънои ифодаи “ба даст овард”; 4) бо истифода аз тавсиф (таъриф) аз миёни 

чор роҳе, ки барои маънои “ғайриибтидоӣ” фарогирии маъно матраҳ шуда, 

танҳо дар ду роҳи охир аз сарчашмаҳои забонӣ истифода мешавад.  

Тафаккур бо истифода аз тамоми маълумоти ҳиссӣ ба коркарди онҳо 

мепардозад, яъне фаъолияти куллии майнаи сарро метавон тафаккур номид. 

Тафаккур танҳо ба забон иртибот надорад, мавқеъе, ки ба тасвир ва шакли 

чиз ба тафаккур мепардозем. Тасвир ва шакл як маълумоти забонӣ ё шунавоӣ 

набуда, балки маълумоти биноӣ аст, ки аз тариқи асаби биноӣ вориди майнаи 

сар мешавад. Пас, тафаккур он коркарди майнаи сар аст, ки тамоми 

                                                           
1 Sapir E. Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace, 1921, р. 26. 
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маълумоти ҳиссиро ба барномаҳои таъминкунанда, ки имрӯзҳо бо номи 

“нармафзор” маъруф аст, дар майнаи сар табдил медиҳад ва сипас ин 

маълумоти ҳиссиро қобили истифода қарор медиҳад. Гуфтан мумкин аст, ки 

дар оғоз тафаккур аз ҳамаи маълумоти ҳиссӣ ба унвони як абзор истифода 

мекунад, ки он шомили забон (агар онро ҳамчун маълумоти шунавоӣ дар 

назар гирем) низ мешавад ва пас аз ҳамоҳанг кардани ин абзори ҳиссӣ 

тафаккур дар ироаи забон худашро таҷассум мекунад. Дар робита бо ин 

масъала, профессори донишгоҳи Суругадайи Япония Д.Д. Стейнберг бар ин 

бовар аст, ки низоми фикрии зеҳн дар сарчашмаҳои ғайризабонӣ реша дорад, 

яъне манбаъҳои забонӣ ва фикрӣ дар майнаи сар аз ҳам фарқ мекунанд. Дар 

оғоз тафаккур аз тариқи таҷрибаҳои кӯдак аз ашё, ҳодисаҳо ва мавқеъиятҳо 

дар олам шакл мегирад ва баъд имкони фарогири забон ба вуҷуд меояд. 

Сипас бо мурури замон низоми забонии комил ба воситаи тафаккур шакл 

мегирад. Д.Д. Стейнберг боварашро бо истинод бар Ҷ.Локк дар ин бора 

чунин иброз намудааст: “Чанд аср пеш, Ҷ. Локк ба таври дақиқ ин нуқтаи 

назарро матраҳ карда буд, ки иртиботи байни забон ва тафаккур ба гунае аст, 

ки тафаккур мустақил аз забон аст, аммо забон маҳсули тафаккур мебошад. 

Бо фарзи чунин робита, забон нақши асосиро ба уҳда дорад ва дар воқеъ 

василаест барои баён ё табодули фикр”.1 

 Ҳамин тариқ, робитаи забон ва тафаккурро аз нуқтаи назари 

маънишиносӣ аз ду ҷиҳат метавон нишон дод: 1) аз бархӯрд бо ҷомеъа. 

Маъное, ки аз ҷомеъа ба зеҳн ворид мешавад; 2) аз бархӯрд бо худи фард, ё 

маънои фардӣ. Он маъниест, ки дар бар гирандаи гуруҳи иттилоъот буда, ба 

василаи забон ба таври зеҳнӣ рамзгузорӣ мешавад, дар ҳоле ки, маънои 

иҷтимоӣ як навъ аҳднома аст ва ба робитаи байни калимаҳо ва рӯйдодҳои 

ҷомеъа рабт дорад. Маънии иҷтимоӣ ба масъалае дахл дорад, ки чӣ гуна 

қонунҳои иҷтимоӣ маъниҳоро ба суратҳои зоҳириашон мутобиқат медиҳанд.2 

Забоншиноси амрикоӣ В. Фроли ин ду бархӯрд ба “маънӣ”-ро ба сурати 

                                                           
1 Steinberg, Danny D. 1982. Psycholinguistics: language, mind and world. London: Longman, р. 178. 
2 Forrester, M. A. (1996) Psychology of language: a critical introduction, London, Sage, р. 123-124.  
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муқоисаи ду намунаи секунҷа ҳамчун аломати шинохти онҳо баррасӣ 

мекунад. Дар ҳар кадоми ин намунаҳо масъала чунон гузошта шудаст, ки 

воқеан, робитаи байни як аломат ва далели ростии сухан бояд чӣ гуна 

бошад?1 Бархӯрд бо фард дар назар дорад, ки ин дастгоҳи печида ҳамон 

зеҳни фард аст, ки маъниро байни ростии сухан ва намуна рамзгузорӣ 

мекунад, аммо бархӯрд бо ҷомеъа бошад, равишест, ки ба он чи робитаи 

байни далели ростии сухан ва нишонаро рамзгузорӣ мекунад, иртибот дорад 

ва он аҳдномаи иҷтимоӣ аст. В. Фроли барои иртиботи ҳавзаҳои забон ва 

тафаккур бар он ҷанба аз маъношиносӣ таъкид мекунад, ки бар асоси он 

маърифати маънӣ ва шакли грамматикӣ ҳангоми гуфтугӯ ва ё фаҳмиш 

хусусияти якпорчагӣ пайдо мекунад. Ӯ дар робита бо ин андеша якчанд 

навъҳои маъниро муайян кардааст, ки дар доираи онҳо ин гуна мафҳумҳо 

ҳангоме ташкил ёфта, дар қолаби ҷумлаҳо баён ва ба василаи шунаванда дарк 

мешаванд, ки байни ҳар яке аз ҳавзаҳои зеҳнии марбут ба ҳавзаи забон 

таомуле сурат гирад. Баъзеи ин маъниҳоро баррасӣ менамоем: 1) маънӣ ба 

унвони далели исботи чизе: «Агар мо аз касе маънои калимаи “саг”-ро 

пурсем, ба мо эҳтимолан мегӯянд, ки он чизест, ки ба он калимаи мазкур 

мутааллиқ аст ва ё дар калима ба он ишора мекунанд: ё ягон мафҳуми 

ҷудогонаест, ки дорои маҷмӯи хусусиятҳои мушоҳидашаванда, ба мисли 

ғазаб, аккосзанӣ, вафодорӣ ва ғайра мебошад. Дар ҳар ҳолат, маънои калима 

дар муроҷиат ба ҳама гуна заминаҳои он мавҷуд аст”.2 2) маънӣ бидуни 

таърифи аниқ: иловаҳои шарҳдиҳанда. Ин ба қавли муаллиф, масъалаи 

муқаррариест, ки ҳангоми омӯзиши иловаҳои шарҳдиҳанда ё тавзеҳот ба 

миён меояд. Агар маънӣ – чизест, ки дар бораи он дар калима ҳарф меравад, 

пас калимаҳое ба мисли “каркадан” ё “иблис” маъно доранд? Посухи 

мустақим ба ин савол дар шакли иловаҳо ҷой дорад: мо тасвири ин чизҳоро 

дидаем ё шунидаем, пас маънояшон дар тасвирҳо ва хабарҳо нуҳуфтааст. 

Аммо, таъкид мекунад муаллиф, “дар бораи калимае ба монанди “the” 

                                                           
1 Frawley, W. (1992). Linguistic semantics. Hillsdale, Lawrence, E. Associates, р. 16-18. 
2 Frawley, W. (1992). Linguistic semantics. Hillsdale, Lawrence, E. Associates, р. 18. 
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(артикли муайянии забони англисӣ – М.К.) чӣ бояд гуфт? Аз рӯи тамоми 

шумурҳо, он тавзеҳоти дақиқ дорад: ашёи муайян, хосса ва маълумро бо он 

ишора мекунанд”.1 Муқоисаи доираҳои мазмун ё ба истилоҳ контексти 

маъношиносии дар боло зикршуда аз диди забоншиносии ҳавзаҳо нишон 

медиҳад, ки “маънӣ” ба ҳайси чизи мавриди таҳқиқ ва “маънӣ” ба ҳайси 

сурат ё шакли мантиқӣ нишондиҳандаи таомули байни ҳавзаи забон ва 

ҳавзаҳои дигари зеҳнӣ, аз ҷумла тафаккур, истидлоли мантиқӣ, ва дар баъзе 

ҳолатҳо – ҳавзаи ҳуш ҳам аст. “Маънӣ” ба унвони сохти доираи мазмун 

(контекст) баёнгари робитаи ҳавзаи фарояндҳои психологӣ ва хотира бо 

забон аст. Ниҳоят, “маънӣ” ба ҳайси ёфтану корбурд ва фарҳангсозӣ ҳосили 

таомул байни ҳавзаи усулҳои иҷтимоию фарҳангӣ бо забон мебошад.  

Раванди қабул намудани сухан аз тариқи узви шунавоӣ зоҳиран хеле 

оддӣ ба назар мерасад. Шунавандагон бояд, аслан, овозҳоеро, ки 

мешунаванд, ба яке аз намудҳои таснифоти гуногуни овозҳои забони 

мушаххас табақабандӣ кунанд. Воқеан, ин кор аз нигоҳи ду сабаб фавқулодда 

душвор аст. Аввалан, контексти экологӣ дар мавридҳои зиёд ба пайдоиши 

ишораҳои овозӣ дахолат мекунад. Дар шароити хубу мувофиқи гӯш кардан 

ба сухан, ки барои шунаванда пешкаш мешавад, он бо сарчашмаҳои дигари 

эҳсосамон барои қобилият ва имконияти коркарди моҳиятан маҳдудамон дар 

рақобат ворид мешавад. Ишораҳои овозии дигар, монанди гап задан дар 

масоҳати тамоми хона, атса задан ё бинӣ кашидан метавонад ба асолати 

баёни сухан халал расонад. Болотар аз он, ишораҳои биноӣ дар ҳолатҳои 

бисёр ҳамчун омилҳои халалдоркунанда ба кор мераванд. Аммо ҳатто агар 

шароити муҳити беруна хеле хуб бошад ҳам, идроки сухан мушкили дуюми 

асосиро нишон медиҳад. Профессори равоншиноси Донишгоҳи Калифорния 

Ф. Ферейра вобаста ба ин масъала қайд мекунад, ки “якчанд омилҳои муайян 

ба барангезандагони овозӣ, ки аз тариқи гӯшҳоямон ҳосил шудаанд, таъсир 

мерасонанд. Ба онҳо садои сухангӯй (яъне овози баланд ё паст), суръате, ки 

дар давоми он шахс ҳарф мезанад ва контексти овозӣ (фонетикӣ) дохил 

                                                           
1 Ҳамон ҷо. – С. 22. 
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мешаванд. Пас, чӣ гуна бояд дарки муътадили фонетикиро ба даст овардан 

мумкин аст, ҳангоме ки барангезандагони овозӣ бо барангезандагони дигар 

дар рақобат қарор гирифта, дорои қобилияти зиёди тағйирёбӣ мебошанд?”1 

Олими мазкур таъкид мекунад, ки саҳл будани идроки нишонаҳои фонетикӣ 

бар фаҳмиши он мусоидат мекунад, ки шунавандагон дар раванди маърифати 

қабули овоз якчанд ислоҳот ворид мекунанд. Баъзе аз ин ислоҳоту танзимҳои 

овоз ба дониши ғайризоҳирии нуктае асос меёбанд, ки бар пояи онҳо овозҳои 

нутқ тавлид меёбанд. Ф. Ферейра муътақид аст, ки мо метавонем ягон 

калимаро таҳти тағйири шиддат ё паст шудани овоз талаффуз кунем ва 

комилан мазмуни дигари калимаро ҳосил намоем. Ӯ барои исботи фикраш 

калимаи “маймун”-ро, ки шакли англисии он “chimpanzee” аст, мисол 

овардааст, ки ҳангоми зада гузоштан дар ҳиҷоҳои алоҳидаи он мазмунҳои 

гуногун ҳосил мешавад.  

Аз ин ҳукмҳо бармеояд, ки барои тасдиқи ақида дар бораи он ки 

равандҳои тафаккур, ҳарчанде ки шояд зери таъсири шаклҳои забон қарор 

гирифта бошанд, қобили таърифи таҳтуллафзии тасаввуроте, ки нисбат ба 

тасаввуроти забонӣ миёнараванд, якчанд сабаби устувор ҷой дорад. Яке аз 

онҳо духӯрагии калимаҳо ва ҷумлаҳо мебошад. Калимаҳои “сар”, “сер”, 

“сир”, “сайр” ва “сур” дар забони тоҷикӣ маъниҳои мухталиф доранд ва пас, 

бо мафҳумҳои гуногун пайвастанд, аммо ин мафҳумҳо аз нигоҳи тамйизи 

маъниҳояшон дар майнаи сари инсон дақиқан корбаст мешаванд, ҳарчанде ки 

имкони суханбозӣ бо калимаҳои зикршуда зиёд аст. Болотар аз он, баъзе 

ифодаҳои забонӣ бо шумули ҷонишинҳо (ӯ, мо, онҳо) ва навъҳои ҳол (ҳоло, 

ҳозир, ин ҷо) ҳангоми шарҳ додани онҳо комилан аз контекст вобастаанд, дар 

ҳоле ки андешаҳое, ки онҳо барои ифодаи сухан истифода мекунанд, 

маъмулан, хусусияти хосса доранд. Калимаҳои забонамон аз назари 

бисёрмаъногӣ (семантика) умумианд, яъне дар онҳо фарқият, ки новобаста аз 

ин нукта дар афкор ҷой дорад, гузошта намешавад: калимаи “бобо” дар 

забони тоҷикӣ аз назари бисёрмаъногӣ ба он ишора намекунад, ки шахс аз 

                                                           
1 Ferreira, F. (2003). The misinterpretation of noncanonical sentences. Cognitive Psychology. London: Macmillan 
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тарафи падар ё модараш муаррифӣ шуда, бо “бобо” аз рӯи ирсият ва ё аз рӯи 

ақди никоҳ хешутаборӣ дорад, аммо ҳангоме, ки сухангӯй ин калимаро 

талаффуз мекунад, дар зеҳнаш ҳатман маълумоти мушаххасро дар бораи 

бобояш ба миён меоварад. 

Ҳақиқатан, ҳангоми истифода аз унсурҳои лексикӣ одатан ба таъбиру 

тафсирҳои гуногун бархӯрд мекунанд - (хона гарм аст. Он шакли чоркунҷа 

дорад) ва онҳо аз хулосабандии мантиқии шахс ва шарҳу эзоҳоти вай дар 

контекстҳои гуногуни калимаю ифодаҳо вобаста аст. Б. Баарс дар асараш 

“Назарияи маърифати шуур” дар иртибот бо ин масъала менависад, ки 

“омӯзиши дақиқи назорати овозӣ ва мутаҳаррикии он аз болои сухангӯии 

бошитоб нишон медиҳад, ки ҳар як вижагии он мураккаб буда, вобаста ба 

сухангӯй, шароит ва контексти забонӣ иағйир меёбад ва онро аз хусусиятҳои 

дигар ҷудо кардан амри маҳол аст... Масалан, ҳарфи t дар калимаи “tore” дар 

муқоиса бо t дар калимаҳои “motor” ё “rot” комилан дигар хел талаффуз 

мешавад. Аммо ҳомилони забони англисӣ ин овозҳои мухталифро ба ҳамон 

як ҳодисаи идрок мутааллиқ медонанд. Омезиши фонем дар идрок ва 

хотираи кӯтоҳмуддат ба дунболи нишонаҳои фонетикӣ сурат мегирад ва 

иттифоқ меафтад, ки t-ро бо d нисбат ба омезиш бештар ба махлутшавии 

онҳо бо t мерасонанд”.1 Дар забони тоҷикӣ низ мисолҳои махлутшавӣ ва 

омезиши овозҳо зиёданд: бут-буд, сӣ-се, чор-чаҳор, бур-бор ва ғайра. 

Хусусияти маҷмуии фонемҳои пасттар аз дараҷаи идрок нишон медиҳад, ки 

ошкорсозандаи нейронӣ барои ин унсурҳо на нейронҳои ҷудогона, балки 

“муҳаррикон”-и мураккаб – интишордиҳандагони нейронҳои махсус 

мебошанд, ки дар ниҳояти кор то ба фаъол намудани якчанд ошкорсозандаи 

муҷарради нишонаҳои фонетикӣ анҷом ёбад.  

Дар мисолҳои фавқуззикр баръало муайян мегардад, ки дар забон ва 

идроки инсон чунин духӯрагиҳои овозӣ ҷой доранд Илова бар ин, далелҳои 

дигари бешумор вуҷуд доранд, ки тибқи онҳо баъзе шаклҳои сохтори 

маърифатӣ вобастаи забон нестанд: масалан, кӯдаконе, ки забонро 

                                                           
1 Баарс Дж. В. Когнитивная теория сознания. Кэмбридж: Университет Пресс, 1988. - С. 75. 
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намедонанд, қобилияти нишон додани андешаҳои мураккабро доранд; шояд 

дар ин ҳолат онҳо забонеро аз худ намуда, ҳатто онро эҷод карда тавонанд, 

ба шарте ки агар барои он зарурате пайдо шавад.1 

Аз нукоти фавқуззикр чунин хулоса кардан мумкин аст, ки забон ва 

тафаккур яке аз зуҳуроти асосии маънавиёти инсон мебошад. Вижагиҳои 

инсониро дар инсон олимони гуногуни инсоншинос, равоншинос ва 

забоншинос таҳқиқ намудаанд, ки табиати забон бо дар назардошти 

хусусиятҳои сохторӣ ва моҳияти ботинии он дар таъбиру шарҳҳои олимони 

ин соҳа гуногун аст. Ба шакли умум, забон – ин маъниҳоест бо хусусияти 

экстерналӣ (ифодашавӣ дар овоз, аломат, рамз ва ғ.) мебошад. Нутқ, аломат 

ва ё шакли дигари хусусияти экстерналии забон аломатҳои дуюмдараҷаи 

забон ва аломати бунёдии он сохтумони дохилии ифодаҳои бешумор 

мебошад, ки раванди офариниши нутқро ташаккул дода, муносибати инсонро 

ба олами беруна аз тариқи тафаккури ӯ муайян мекунад. Маҳз дар ин маънӣ 

забон ҳамчун абзори тафаккур маълум мегардад; он барои инсон имконият 

фароҳам меоварад, ки худи олам ба низом оварда шуда, ба манфиатҳои 

гуногуни вай мавриди истифода қарор гирад. Фалсафаи забон бошад, бо 

равиши гносеологии он дар омӯзиши таносуби забон ва тафаккур барои 

амиқан дарк намудани моҳияти ихтилофҳои миёни ин ду падида, таъсири 

забон ба шуури инсон ва имконияти ба вуҷуд овардани робитаҳои куллӣ 

метавонад кӯмак расонад.  

                                                           
1 Goldin-Meadow, S. (2003). Thought before language: Do we think ergative? In D. Gentner &S. Goldin-Meadow 

(Eds.), Language in Mind: Advances in the Study of Language and Thought, (pp. 493–522). Cambridge, MA: MIT 

Press. 



37 

1.2. Фалсафаи забон ва забони фалсафа 

 

Маълум аст, ки фалсафа ба дарёфти маъниҳои фаъолиятҳо ва 

рафторҳои инсон сарукор дошта, ҳадафҳои стратегии ӯро ташаккул медиҳад. 

Маҳз дар ҳамин соҳа қудрати амалии фалсафа таҳаққуқ меёбад. Инсон 

бошад, дар фаъолияти хеш на ба худи олам, балки бо ироа намудани ин олам 

тавассути тасвирҳо ва қолабҳои маърифатӣ, ки дар забон пешкаш ва сабт 

мешаванд, сару кор дорад. Аз ин рӯ, дар солҳои охир руҷуъ ба файласуфон ба 

забон дар ҳаллу фасли сирф масоили фалсафӣ мушоҳида мегардад ва онҳо ин 

равандро чунин маънидод мекунанд, ки “ченаки доимии забон” (ба ибораи Э. 

Жилсон) барои онҳо ҳолати муқаррарӣ буда, ҳудуди фалсафа – ҳудуди олам 

аст. 

Файласуфҳо талош меварзанд, ки аз луғатҳои тафсирии забонҳо дар 

бораи олам маълумот ҷамъ намуда, тавассути сухан аҳамият ва воқеияти 

онро дарк намоянд. Дар байни тамоми забонҳое, ки бо он одамони гуногуни 

рӯи дунё ҳарф мезананд, забонҳои табиӣ мақоми хосса дорад, зеро аломатҳои 

забонӣ ба таври устувор бо устурашиносӣ, дин, илм ва шаклҳои дигари 

маърифати олам иртибот доранд. Х.Г. Гадамер қайд карда буд, ки фалсафа 

“бо забон дар ҳам танидаанд ва он танҳо дар забон ҳастӣ дорад”.1 Вазифаи 

асосии забон – ифодаи фикр аст, дар ҳоле ки вазифаи иртиботӣ 

(коммуникативӣ), ки дар илми забоншиносӣ дар мадди аввал гузошта 

мешавад, - ин вазифаи дастрас намудани фикр ба шахси дигар аст. Агар дар 

қуллаи маротиби вазифаҳои он вазифаи фикриро гузорем, маҷбурем, ки на 

фақат номгӯи вазифаҳо, балки масъалаҳои зиёди бунёдии забоншиносиро низ 

таҷдиди назар намоем.  

Дар фаҳмиши фалсафаи забон се мақула ба шакли як воҳиди куллӣ 

муттаҳид мешаванд: “забон”, “дониш” ва “фалсафа”. Аз ин ҷо, барои дарки 

табиати фалсафаи забон зарур аст, ки моҳияти ин се мақуларо дар ягонагӣ ва 

томмияти онҳо ба назари эътибор гирифт. Мутахассисони соҳаи фалсафаи 

забон на ҳамеша ин масъаларо баррасӣ менамоянд ва ҳатто таҳлили мухтасар 

                                                           
1 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – С. 144. 
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нишон медиҳад, ки ин се мақула ба як воҳиди томм бо мазмуни гуногунашон 

табдил меёбанд. Дар натиҷа ибораҳое зерин ҳосил мешаванд: а) “забони 

дониш” ва “дониши забон”; б) “забони фалсафа” ва “фалсафаи забон”; в) 

“дониши фалсафӣ” ва “фалсафаи дониш”. Ҳамин тавр, истифодаи ибораи 

“дониш забон” вуҷудияти таълимот дар бораи забонро дар назар дорад. Агар 

сухан дар бораи “забони дониш равад”, таълимот дар бораи забони дониш 

фаҳмида мешавад. Ибораҳои “забони дониш” ва “дониши забон”-ро бояд аз 

ҳам фарқ кард ва онҳоро набояд ҳамчун як созмони назариявӣ арзёбӣ намуд. 

Ин фарқиятро бо муқоисаи ибораҳои дигар – “фалсафаи забон” ва “забони 

фалсафа” тасдиқ кардан мумкин аст: дар ин ҷо фалсафа комилан дуруст 

ҳамчун шакли муайяни дониш баррасӣ мешавад ва аз ин рӯ, дар адабиёти 

илмӣ ҳам дар бораи забони фалсафа,1 ҳам дар бораи фалсафаи забон2 ва ҳам 

фалсафаи дониш (яъне фалсафаи эпистемология) менависанд.  

Ҳамин тавр, ба қатори масъалаҳои иртиботии забоншиносӣ дар илми 

муосири он ба ғайр аз таносуби забон ва фарҳанг, забон ва ҷомеъа, забон ва 

инсон инчунин масъалаи робитаи тарафайни забон ва фалсафа дохил 

мешавад, ки он мавзуи баҳси соҳаи махсуси дониши гуманитарӣ – фалсафаи 

забонро ташкил медиҳад. Фалсафаи забон – соҳаест, ки дар он масоили 

фалсафӣ дар бораи забон мавриди баҳс қарор мегиранд ва забоне, ки бо он 

ҳарф мезанем, аз нигоҳи фалсафӣ баррасӣ мешавад. Дар муқоиса бо 

забоншиносӣ, фалсафаи забон ҳамаи забонҳоро ҳамчун воҳиди томми ягона 

меҳисобад ва дар ҷустуҷӯи қонуниятҳоест, ки барои ҳамаашон умумӣ 

мебошанд. Ибтидо аз мушоҳидаи далелҳои забон, илми забоншиносӣ дар 

муқоиса бо фалсафаи забон, ки ҳадафи он чизест, ки дар ҳамаашон ҳамсон 

аст, ба фарқиятҳои байни забонҳои ҷудогонаи табиӣ мутамарказ мешавад. 

Масалан, далел дар бораи он ки нишонаи асосии ҳамаи забонҳо он аст, ки 

онҳо фарқияти байни субъектҳо ва предикатҳоро меомӯзанд, ки он масъалаи 

                                                           
1 Безлепкин Н. И. Философия языка в России: к истории русской лингвофилософии. СПб.: Искусство-СПБ, 

2002 
2 Галиева А. М. Философия языка: учеб. пособие для студентов философского факультета. Казань: Изд-во 

Казанск. гос. ун-та, 2008; Юрченко В. С. Философия языка и философия языкознания / отв. ред. Э. П. 

Кадкалова; вступ. ст. О. Б. Сиротининой и Э. П. Кадкаловой. Изд-е 3-е. М.: ЛКИ, 2007. 
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фалсафаи забон аст. Пас, “фалсафаи забон – ин соҳаест, ки дар он масъалаҳои 

фалсафӣ дар бораи сохтори забон, маънии истилоҳот, ифодаҳо ва ҷумлаҳо, 

муносибати байни забон ва олам, забон ва тафаккур, истифодаи забон ва 

иртиботот тавассути забон таҳқиқ меёбанд”.1  

Дар забоншиносии сохторӣ, ки мавзуи асосии баҳси он хусусияти 

зотии воқеияти забон аст, фалсафаи забон дақиқан дар муқобили назарияи 

забоншиносӣ қарор гирифта, аз соҳаи илми назариявӣ дар бораи забон ба 

иллати хусусияти мовароуттабиӣ доштанаш ихроҷ шудааст. Дар бораи 

фаҳмиши мақоми фалсафаи забон ҳамчун соҳае, ки аз назарияи 

забоншиносии мутааллиқ ба хусусиятҳои зотии забоншиносии сохторӣ фарқ 

мекунад, олими рус Л. Елмслев чунин навиштааст: “Омӯзиши забон бо 

ҳадафҳои гуногун, моҳиятан, - мовароуттабии он, пайравони зиёд дошт; 

назарияи забон бо ҳадафҳои таҳқиқи хусусиятҳои зотии он – пайравони 

камтар. Аз ин нигоҳ, назарияи забонро бо фалсафаи забон набояд омезиш 

дод”.2 Бо вуҷуди ҳамаи ин, ба таърифи “забон ҳамчун воситаи муомилот” 

пурра такя кардан бемаънигист: он қобилияти фарқ кардани забони инсон аз 

забони ҳайвонотро надорад; тасдиқ мекунанд, ки забон сирф моли инсон аст, 

аммо дар баробари он дар бораи забони ҳайвонот ҳам ҳарф мезанем. Дар 

ҳақиқати ҳол, муомилаи инсон бар хабару маълумот асос меёбад, ки бе онҳо 

забон барои вай маънӣ надорад. Бо хабару маълумот бошад, вазифаи забон 

дар назар дошта мешавад. Ҳамин тариқ, муомила, ки воситаи онро забон 

номидем, пешакӣ суханро ба ҳайси бунёди маънии хеш тақозо мекунад. 

Фаротар аз он, забон, забоншиносӣ ва воситаҳои ириботии онҳо ба 

рӯихати масоили ягонаи инсоният дохил мешаванд, ки дар он нумуи баланди 

донишҳо мушоҳида гардида, бар пояи онҳо андешаи фалсафӣ барои ҳаллу 

фасли мушкилоти инсон боз ҳам муҳимтар мегардад. Фалсафа ва ғояҳои он 

барои забоншиносон дар тавсиа ёфтани донишҳояшон дар соҳаи таснифи 

забонҳо, ба қолаби назария даровардани таҷрибаи пешрави ин соҳа, шарҳу 

                                                           
1 İnan, İ., Dil Felsefesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Istambul, 2016, p.14. 
2 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. – Вып. 1. М.: Прогресс, 1960. 
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мудаллал сохтани консепсияҳо ва таҳқиқи забон дар доираи мазмунҳои 

гуногуни он ва дарки мантиқии масъалаҳое, ки айният ва дақиқии онҳоро 

тақозо мекунад, кӯмак мерасонад. Дар таърихи рушди фалсафаи забон 

эмпирика (донишҳое, ки фақат аз таҷриба, аз мушоҳидаи ашё бидуни таҳлил 

ва баррасии онҳо дар иртиботи тарафайн гирифта мешаванд) ва 

дескриптивизм (тавсифи забон ҳамчун маҷмуи ифодаҳои лпфзӣ) – ду 

мафҳуми асосие буданд, ки таърихгаро (историзм)-ро ҳамчун равиши куҳнаи 

тавсифи забон аз миён бардоштанд. Грамматикаи муосири забон хусусияти 

илмӣ, тавсифӣ ва таҳлилӣ дорад. Тибқи ақидаи Ҷ. Воллвок “грамматикаи 

илмӣ барои тасвири мантиқӣ ва худмувофиқкунанда дар бораи он талош 

дорад, ки забон чӣ гуна кор мекунад: он масалан кӯшиш мекунад, ки ба 

мушкили... (дар ин ҷо худи муаллиф фикрашро қатъ кардааст – К. К.) посух 

диҳад ва шарҳ бидиҳад, ки сохтмонҳои он чӣ гуна бо ҳам мувофиқ буда 

метавонанд”.1 

Бо давраи табаддулот дар фалсафаи забон, ки дар замони муосир рух 

дод, файласуфони ин соҳа, чуноне ки қаблан зикр карда будем, дарки 

амиқтари моҳияти он, фаҳмиши нав ва дарёфти посух ба саволҳои гуногуни 

фалсафӣ ба вуқуъ пайваст. Дар тӯли тамоми таърихи фалсафа 

муҳокимарониҳо дар бораи забон мавқеашро ба пайдоиши истилоҳоти нави 

мутааллиқ ба мафҳуми забон иваз кард. Қабл аз он ки худи фалсафаи забон 

ҳамчун як соҳаи илми фалсафа мақомашро устувор намояд, дар он зарурати 

ворид шудани мафҳумҳои калидӣ ба монанди истилоҳот, предмет, предикат, 

аҳамияти онҳо, контекст, ҳақиқат, ифодаи айният, бисёрмаъногӣ, прагматика, 

дискурс ва ғайраҳо ба миён омад. Калимаҳо ва ҷумлаҳо, комбинатсияҳои 

калимаҳою ифодаҳо барои фалсафаи забон муҳимманд. Ҷумлаҳо дар забон 

дар мувофиқат бо сохтори мантиқӣ сохта мешаванд. Баъд аз таҳлилҳои 

фалсафии ҷумлаҳо бахшҳои алоҳидаи ҷумлаҳоро эҷод мекунанд, ки 

маъмулан ифодаҳо ном гирифтаанд. Ҷумлаи зеринро мисол мегирем: 

“Меҳмонхонаи он тарафи роҳ хеле машҳур аст”, ки аз ду ифодаи асосӣ 

                                                           
1 Wallwork J. Language and the Individual / ELT Journal, Volume XXV, Issue 2, February 1971, p. 141. 
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иборат аст: “меҳмонхонаи он тарафи роҳ” ва “хеле машҳур аст”. Ифодаи 

аввал дар мисоли ин ҷумла субъект ва дигараш предикат аст. Ҳамин тавр, 

ҷумлаи мисоловардашуда аз ду ифода дар шакли субъект ва предикат иборат 

аст. Дар ҳолатҳои зиёд ифодаҳо дар мавқеи субъект исмҳои хос буда 

метавонанд, масалан, “Афлотун” ё “Арасту”. Дар баъзе ҳолатҳо бошад, 

ҷонишинҳое монанди “вай” “онҳо” ё ифодаҳои тавсифие мисли “духтари 

пироҳани сурх пӯшида” ифодаҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар ҷумла ҳамчун 

субъект пайдо мешаванд. Ё мисолҳои дигар: Не ин нест, он аст, - гӯён бачаи 

дигарро нишон дода ном мебурд1; -Не, инро ҳам медонем, боз дигараш буд. 

Дар бораи Одил. - Кадомашро?2  

Таснифоти предмет ва предикат дар сатҳи синтаксисии ҳукмҳои 

фалсафӣ дар бораи забон нақши муҳим бозӣ мекунанд. Предикат дар ду 

маънии гуногун истифода бурда мешавад: яке аз онҳо ба воҳиди синтаксисии 

ҷумла ва дигари он – ба тавсифи сифатӣ, ки бо объект робита дорад, такя 

менамояд. Ҳамин тавр, ду навъи предикат ба ихтилофи байни предикат ва 

аҳамияти предикат дар ҷумла оварда мерасонад. Таърифи умумии хабар дар 

он ифода меёбад, ки он як қисми ҷумла аст, ки баъд аз ихроҷ намудани 

предмети ин ҷумла боқӣ мемонад. Бо руҷуъ ба ҷумлаи “меҳмонхонаи он 

тарафи роҳ хеле машҳур аст”, хулоса баровардан мумкин аст, ки бо ихроҷи 

предмети ҷумла - “меҳмонхонаи он тарафи роҳ” боқимондаи он предикат 

хоҳад буд. Аз рӯи мантиқ, предикат дар ифодаи “хеле машҳур аст” ҳамчун 

сарлавҳаи предикати меҳмонхона тасниф меёбад. Агар ҷумлаи “ин 

меҳмонхона нисбат бар меҳмонхонае, ки муқобили он ҷойгир аст, машҳуртар 

аст”-ро бигирем, предикат ду объектро дар муносибатҳои муайяни онҳо 

пайванд мекунад. Ҳамин тариқ, ифодаи “х” нисбат ба “у” машҳуртар аст”, 

предикати “n” ба ҳисоб меравад. Мушкилӣ бо баъзе предикатҳо дар он ифода 

меёбад, ки онҳо нисбат ба объект бевосита хусусияти предикативӣ надоранд. 

Объект дар ин гуна ҷумлаҳо мафҳум аст ва агар предикат – дуюмдараҷа 

                                                           
1 Aйнӣ, С. Мактаби кўҳна / С. Айнӣ / Акнун навбати қалам аст. Ҷ. 2. – Душанбе: Ирфон, 1978. – С. 12. 
2 Шукўҳӣ А. Об аз куҷо меояд // Парии Ҷазира /А. Шукўҳӣ. – Душанбе: Ирфон, 1978. – С. 368 
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бошад, аҳамияти объект баробари сифр хоҳад буд. Ҳангоми таҳлили мантиқӣ 

ва синтаксисии ҷумла субъекти предикат номи субъекти синтаксисро 

мегирад. Дар ҷумлаи “Аҳмад хеле хаста шуд”, калимаи “Аҳмад” субъекти 

синтаксисӣ буда, инсоне бо номи Аҳмад субъекти мантиқӣ ва ё объект ба 

ҳисоб меравад. Яке аз мушкилиҳои асосӣ дар фалсафаи забон робитаи байни 

субъект ва предикат, инчунин масъала дар бораи он ки кадом омил онҳоро 

маҷбур мекунад, ки дар ҷумла дар паҳлуи ҳамдигар ҷойгир бошанд, маҳсуб 

меёбад. Ин мушкилӣ дар муайян гардидани вазифаҳои субъекту предикат 

маълум мешавад ва ба ин маънӣ олими рус Л.С. Крючкова чунин ибрози 

назар намудааст: “Предикат дар ҷумла бо субъект дар мувофиқат қарор 

мегирад, ки он аз тариқи ифода намудани фаъолияти субъект, ҳолат, тавсифи 

сифатӣ, тавсифҳои модалӣ ва ғайри онҳо сурат мегирад. Бо ёрии предикат 

муҳтавои ҷумла бо воқеият созгор гирифта, ҳақиқат ё дурӯғ будани он чизе, 

ки дар ҷумла хабар дода мешавад, ба исбот мерасад. Мисолҳо: Донишҷӯ 

медали тилло дорад. Ман мехоҳам ба Италия сафар кунам. Россия дорои 

захираҳои бойтарини нефт ва газ аст. Шумо бояд ба гуфтаҳои омӯзгор гӯш 

кунед. Предикат дар ҷумла бо ягон субъект, яъне шахс ё чизи фоил, дар 

мувофиқат қарор мегирад, ки дар натиҷа робитаи предикативӣ, пояи вазифаи 

субъектӣ-предикатии ҷумла ташаккул меёбад”.1  

Мақулаи дигари маъмул дар фалсафаи забон “маънӣ” аст, ки ҳангоми 

фаҳмиш, шунидан ва ё хондани калима ҳосил мешавад. Бо баррасии 

гуногунрангии забонҳо эътироф мегардад, ки ҳамон як маънӣ ё мазмун ба 

воситаи истифода аз калимаҳои гуногун ифода меёбад. Дар забони тоҷикӣ 

калимаҳои “роҳ”, “тариқ”, “масир” ва “равиш” бо вуҷуди баъзе хоссагиҳои 

маъногии худашон, маънии умумӣ доранд. Ин нукта моро ба натиҷае 

мерасонад, ки истилоҳ бояд аз як калима ё мафҳум иборат бошад ва аҳамияти 

он бо шаклҳои гуногунаш дар муқоиса бо калимаю мафҳум бояд чизе бештар 

ва болотар фаҳмида шавад. Дар мубоҳисаҳои мантиқӣ мазмуни ҷумларо 

                                                           
1 Крючкова Л.С. Функционально-семантическое описание субъектно-предикатной основы русского 

простого предложения в целях преподавания иностранным учащимся/Филологические науки. Вопросы 

теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 7 (37): в 2-х ч. Ч. I. - C. 101. 
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“қазия” ном мебаранд. Қазияҳо ҳамчун унсурҳои асосии афкори инсон 

баррасӣ мешаванд. Монанди он ки миёни калима ва маънии он ихтилоф 

вуҷуд дорад, ҷумла ва мазмуни он низ бояд дар алоҳидагӣ баррасӣ гарданд. 

Ҷумлаҳои тоҷикии “об дар 100˚С меҷӯшад” ва русии “вода закипает при 

100˚С” аз рӯи сохтор, шакл ва калимаҳояшон фарқ доранд, аммо ҳамон як 

маъниро ифода мекунанд.  

Мақулаи дигаре, ки ҳам барои фалсафа ва ҳам барои илм аҳамияти 

калон дорад, “мафҳум” аст, ки тавассути он дар бораи ҳазорҳо ашёе ҳарф 

задан мумкин аст, ки онҳо хосиятҳои ба ҳам монанд доранд. Мафҳум – ин 

чизе умумӣ аст ва он чизест, ки моро барои андешаронӣ ва суханронӣ дар 

бораи ашёи зиёди алоҳида маҷбур мекунад. Барои тасаввур намудани ҷое, ки 

ман дар он ҷо кор мекунам, бояд ин ҷойро бо мафҳуми “идораи корӣ” 

пайваст кард. Консепсия ба ин тариқ ҳамчун як маънӣ ба ҳисоб меравад. 

Номҳои чунин навъҳои ашё - “инсон”, “идораи корӣ” ё “сайёра”-ро метавон 

ҳамчун мафҳум баррасӣ намуд. Андешаи умумӣ дар бораи мафҳумҳо тасдиқ 

мекунад, ки онҳо хусусияти куллӣ доранд ва тавассути мафҳумҳо мо оламро 

тасниф мекунем, онро муҳокима мекунем ва дар бораи он ҳарф мезанем. 

Аммо баъзе файласуфҳо, монанди Г. Фреге бар зидди ин ҳукмҳои маъмул ва 

машҳур баромада, тасдиқ мекарданд, ки байни “маънӣ” ва “мафҳум” фарқият 

ҷой дорад.1  

Дар фалсафаи забон як масъалаи муҳимми дигар – масъалаи ишораҳо ё 

истинодҳо аст. Объект/шахс/макон/ҳодисае, ки ба он тавассути калима ишора 

мешавад, ба истилоҳ “истинодӣ” ва ё “ишоравӣ” ном мегирад. Ҳангоме ки ба 

ҷумлаи “Устод Зайдов – муаллими фалсафаи мост” назар афканем, мо 

андеша мекунем, ки байни номи “устод Зайд” ва инсоне, ки бароямон дарс 

медиҳад, дар олами воқеӣ робита вуҷуд дорад. Истифода аз номи “устод 

Зайд” ҳам ба инсони воқеӣ ва ҳам ба устоде, ки дар бораи вай сухан меравад, 

тааллуқ дорад, барои ҳамин объекти ба он ишорашуда – худи инсон аст. Дар 

                                                           
1 Frege G. (1989) .Anlam ve Yönletim Üstüne” Felsefe Tartışmaları. Kitap. trans. H. Şule Elkatip. Kent Basımevi, 

İstanbul. 
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ҳолатҳои ҷудогона метавон ду истилоҳи тамоман мухталифро барои ифодаи 

ҳамон як маънӣ ба кор бурд, масалан, намунае, ки худи ҳамон Г. Фреге 

истифода намудааст – “ситораи саҳарӣ” ва “ситораи шом”, ки ду ифодаи 

гуногуни забонӣ доранд ва онҳо ба як объекти муайян ишора мекунанд – 

сайёрае, ки мо онро бо номи Зуҳра ифода менамоем. Чунин истилоҳотро 

калидӣ меноманд. Истилоҳот дар мавқеи субъект дар ҷумла метавонанд 

ифодаҳои тавсифӣ бошанд, монанди ҷумлаи “декани факулта маро хуб 

мешиносад” ва объекти ба он ишорашуда – “декани факулта” – ин шахсест 

дар олами воқеӣ, ки мансаби мазкурро ишғод кардааст. Ҳолатҳои мушкил бо 

объектҳои ба онҳо ишорашаванда (референтҳо) дар истилоҳот ҳамчун 

субъект камтаранд, аммо ҳолатҳои мушкилэҷод бо референтҳои предикатҳо 

ва ҷумлаҳо боқӣ мемонанд. Масалан, предикат дар ҷумлаи “хун сурх аст”, ба 

мафҳуми ранги сурх ва ё ба ҳамаи чизҳое, ки ранги сурх доранд, ва ё ба 

аломати ранги сурх дахл дорад. Муҳаққиқе, ки бароямон аллакай шинос аст, 

- Г. Фреге ба савол дар бораи он ки оё дар ҷумлаҳо референтҳо ҳастанд ё не, 

ва агар бошанд, то ин референтҳои онҳо бо мафҳуми арзиши ҳақиқат чӣ гуна 

буда метавонанд. Маънои “Замин куравӣ аст” дуруст аст, аммо “Замин 

мусаттаҳ аст” – дурӯғ ба ҳисоб меравад.1  

Фарқияти муҳимми дигар, ки бори аввал аз ҷониби Р.Карнап баён 

шуда, барои дар фалсафа пайдошавии ду истилоҳи нав, яъне “интентсия” 

(шиддатёбӣ, фузунии маънӣ) ва “экстентсия” (тавсиъа, густариш) мусоидат 

намуд, маҳсуб меёбад. Экстентсия – ин истилоҳест, ки барои он файласуфони 

зиёд чунин фаҳмишро ҳосил намудаанд, аммо интентсия бошад, то ба ҳол 

хусусияти анъанавии хешро нигоҳ доштааст. Ҳамин тариқ, назари классикӣ 

ба дарки мафҳум дар он ифода меёбад, ки он дорои интентсия (маънӣ) ва 

экстентсия (соҳаи истифода, миқёси мантиқии он) мебошад. Интентсия 

ҳамчун маҷмуи тавсифҳои муайян зоҳир мешавад. Агар падидае, ки ба таври 

ихтиёрӣ интихоб шудааст, ин тавсифҳоро доро бошад, он ба қатори 

экстентсияи истифода аз мафҳуми додашуда ворид карда мешавад. 

                                                           
1 Frege G. (1989). Anlam ve Yönletim Üstüne” Felsefe Tartışmaları”, р. 112.  
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Экстентсия, ҳамин тавр, ба як маъно тамоми падидаҳо (гузашта, имрӯза ва 

оянда)-ро, ки дорои тавсифҳои мутаносиби консептуалӣ мебошанд, дар бар 

мегирад. Муҳаққиқони рус О.В. Поспелова ва Е.А. Янковская ин нуқтаи 

назарро аз нигоҳи се натиҷаи муҳим арзёбӣ намудаанд: “1) Маънӣ, 

интентсияе, ки дар муайянкунанда ифода ёфтааст, соҳаи истифодаи 

мафҳумро таъмин менамояд. Дар амалия ин нукта маънои онро дорад, ки 

агар дар тафаккурамон шакке пайдо шавад, оё падидаи мушаххасро ба ин 

мафҳум нисбат додан мумкин аст, - тасвиби масъала бояд тавассути 

тавсифҳои муайян сурат гирад ва он барои ба танзим овардани вазъҳои 

баҳснок кӯмак мерасонад; 2) Фаҳмиши интентсияи мафҳум барои истифодаи 

дуруст ва дақиқи он кофӣ ба назар мерасад; 3) Агар интентсияи мафҳум 

дақиқан муқаррар шуда бошад, пас, қабл аз он ки мафҳум корбурд мешавад, 

барои он роҳнамои априрори муқаррар мешавад, ки тибқи он кадом падидаҳо 

ба талаботи он ҷавобгӯ буда метавонанд ва кадомашон – на”.1  

Аммо дар баробари ин шумораи зиёди ҳолатҳои байниҳудудӣ вуҷуд 

доранд ва он ҳангоме рух медиҳад, ки бароямон ҳақиқатан равшан нест, ки оё 

ин падидаро ба экстентсияи ин ё он мафҳум ворид намудан зарур аст ва ё не. 

Дар ин ҳолатҳо ба таври мушаххас қарори заруриро на аз мазмуни мафҳум ва 

на аз тавсифҳои падида ҳосил кардан мумкин нест. Дар ин ҷо мо ба 

муколамаҳо дар бораи ин қазия ниёз дорем. Ҳамин тавр, мафҳум дорои ба 

истилоҳ «мазмуни кушодаи матн» мебошад.  

Мақулаи дигар, ки бояд боиси таваҷҷуҳ гашта бошад, доираи мазмуни 

матн ё маъмулан, – контекст мебошад, ки бо замону макон пайвандии 

устувор дорад. Сухани забонӣ кай ва аз ҷониби кӣ баён мегардад? Кӣ ба 

ҳайси шунаванда буда метавонад? Саволҳои мазкур ба мафҳуми контекст 

мутааллиқанд. Масалан, референти чунин ифода – “ректори Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ” вобаста ба 

тағйири замони баён кардани он мазмунан фарқ хоҳад кард ва ё референти 

                                                           
1 Поспелова О.В., Янковская Е.А. Философия и метология науки. Учебное пособие для аспирантов. 

Архангельск, 2012. – С. 77. 
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субъект дар ҷумлаи “сарвазир суханронӣ кард” вобаста аз кишвари вай ва 

замони баёни ин ҷумла мазмуни он фарқ хоҳад кард. Ҳукмҳои доварон 

метавонанд вобаста аз замону макони баровада шудани онҳо ё саҳҳеҳ ва ё 

дурӯғ бошанд. Унсурҳои муайянкунандаи контекст барои дақиқ намудани 

маъниҳо ва референт дар баъзе ҷумлаҳое, ки онҳо ҷонишинҳоро барои 

ифодаи одамон ва ашё дар бар мегиранд, зарур ба ҳисоб мераванд. 

Муаллифони китоби “Современный русский язык” (“Забони муосири рус”) 

навиштаанд: “Ҷонишин маънии мушаххасашро фақат дар контекст пайдо 

карда метавонад. Масалан, ҷонишини “ту” ё ба шахсе ишора мекунад, ки 

нутқ ба сӯи ӯ равона шудааст – “ба назар мерасад, ки ту инсони хуб ҳастӣ, - 

гуфт Уля Донке, - ва ман мехоҳам, ки ту ҳақиқатан инсони хуб бошӣ...”, ва ё 

он ба маънии умумикунандаи шахсӣ, яъне на ба шахси мушаххас, балки 

умуман ба шахсият ишора мекунад – ва душман дар ботлоқ, дар хандақҳои 

торфдор аз сари нав минометро ба даст мегирад, - бо он ҳарчи дилат 

мехоҳад, ба ҷо биёр...”.1 

Мақулаи дигаре, ки ба он бояд таваҷҷуҳ кард, арзиши ҳақиқат аст ва он 

дар фалсафаи забон мавриди баҳс қарор мегирад. Таносуби байни ҷумла ва 

ҳақиқати арзиш ҷумларо метавон ҳамчун муносибати байни забон ва олам 

арзёбӣ кард. Тасаввуроти анъанавӣ дар бораи арзиши ҳақиқат тасдиқ 

мекунад, ки арзиши ҳақиқии ҷумла бо мувофиқати он бо олами воқеӣ 

иртибот дорад ва ҳақиқати ҷумла ба шарте таҳаққуқ меёбад, ки он ба 

падидаҳо мутаносиб бошад. Аҳамияти ҳақиқии ҷумлаи “хонаи сафеди он 

тарафи роҳ аз они ман аст” вобаста аз вазъи олами воқеӣ ҳангоме ки хонаи 

сафед бино мешавад ва аз они ман хоҳад буд, тағйир меёбад. Назарияи 

арзиши ҳақиқат, ки аслан дар асри ХХ роиҷ гардид, аз ақидаи классикии он 

фаротар рафт. Масалан, дар мантиқи замони муосир ду навъи арзиши 

ҳақиқат машҳур аст: рост ва дурӯғ, ҳарчанд дар баъзе ҳолатҳо мафҳумҳои 

дигарро низ ба онҳо ҳамроҳ кардаанд. Дар робита бо ин масъала Д.В. Зайтсев 

                                                           
1 Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. 

Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. – C. 168. 
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ва Я.В. Шрамко навиштаанд: “Я.Лукасевич дар пайравӣ бо ақидаи бунёдии 

Г.Фреге мантиқро ҳамчун илм дар бораи навъи махсуси объектҳо, ки онҳоро 

“маъниҳои мантиқӣ” номидааст, тавсиф медиҳад. Ва агар дар мантиқи 

классикӣ ҳамагӣ ду мафҳум – “рост” ва “дурӯғ” (T, F) вуҷуд дошта бошад, 

дар мантиқи ғайриклассикӣ мусалламан аз маҷмуи дигари маъниҳои ҳақиқат 

истифода бурдаанд. Ин нукта, аз ҷумла, ба мантиқи бисёрмаъногӣ мутааллиқ 

аст. Масалан, дар мантиқи седараҷаи Лукасевич дар баробари “рост” ва 

“дурӯғ”-и классикӣ маънии дигар – “эҳтимол” ва дар мантиқи седараҷаи 

Клини маънии “номуайян” илова гардидаанд”.1  

Айнияти маъниҳо масъалаи дигарест, ки дар фалсафаи забон мавриди 

баҳс қарор гирифта, бо тамйизи маънӣ ва марҷаъ иртибот дорад. Масъалаи 

айният дар фалсафа андеша дар бораи онро тавлид мекунад, ки ду чиз дорои 

хосиятҳои якхелаанд ва онҳоро ҳамчун як чизи воҳид пазируфт. Бо масъалаи 

айнияти маъниҳо огоҳии иттилоотӣ робитаи қавӣ дорад ва ҳатто ақидае аст, 

ки айнияти маъниҳои калимаҳо ба мафҳуми муродифи ин калимаҳо 

мувофиқат дорад. Агар аз мисолҳои дар боло овардашудаи Г. Фреге 

думболагирӣ намоем, бо ду ҷумла сару кор хоҳем дошт – “ситораи саҳарӣ – 

ин ситораи шом аст” ва “ситораи шом – ин ситораи шом аст”. Ба қавли А. 

Миллер, мушкили ҳалношудаи ин ҷумлаҳо аз он иборат аст, ки агар ҷумлаи 

аввалро дорои хусусияти иттилоотӣ қабул карда тавонем, дар бораи ҷумлаи 

дуюм ин ҳукм қобили қабул нест.2 

Ҳамин тариқ, забон аз ҷанбаҳои гуногуни таҳлилӣ мавриди омӯзиш 

қарор мегирад, ки ба қатори онҳо синтаксис, семантика (бисёрмаъногӣ), 

прагматика (воқеъбинӣ) ва таҳлили дискурсивӣ дохил мешаванд. Мавзуи 

баҳси синтаксис саволҳое, монанди он ки оё калимаҳо дар баробари ҳамдигар 

барои созмон ёфтани ҷумлаҳо чӣ гуна пайдо мешаванд ва оё сохторҳои 

синтаксисие вуҷуд доранд, ки барои ҳамаи забонҳо умумӣ бошанд, маҳсуб 

меёбанд. Мубоҳисаҳои аввалине, ки бо дурнамои синтаксиси забон иртибот 

                                                           
1 Зайцев Д.В., Шрамко Я.В. Логическое следование и выделение значения // Логические исследования. - 

2004. - Т. 11. – С. 127. 
2 Miller A. (2007) Philosophy of Language. Routledge Taylor and Francis Group, р. 45-47. 
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доштанд, дар эҷодиёти Г.Фреге ва Б. Рассел ва сипас ба дунболи онҳо Л. 

Витгенштейн ва Р. Карнап ва дар замони муосир А. Хомский мушоҳида 

мегардад. Боиси қайд аст, ки то асри ХХ ягон навъи назарияи маънӣ қобили 

қабул набуд. Масъалаи муҳимме, ки аз нуқтаи назари маънӣ баррасӣ 

мегардид, дар он ифода меёфт, ки мазмуни ин ё он ҷумла бо маъниҳои 

истилоҳот дар ин ҷумла мутаносиб қарор мегирифтанд. Дар айни замон 

байни ҷумла ва маънӣ фарқ гузошта мешуд. Фалсафаи забони муосир 

таснифи маънии ҷумларо таъкид мекунад ва аксарияти файласуфҳо бар 

ақидаанд, ки маънии ҷумла ҳамчун худи ҷумла маҳсуб меёбад. Ба ғайр аз ин, 

чуноне ки қаблан баррасӣ намуда будем, яке аз масъалаҳои муҳҳими 

семантика робитаи байни забон ва олам аст, робитае, ки вобаста ба мафҳуми 

марҷаъ мавриди баҳс қарор мегирад. Яке аз файласуфоне, ки дурнамои 

прагматикии забонро меомӯзад, П. Грис мебошад, ки ӯ байни маънии ҷумла 

ва маъние, ки онро бояд нотиқ дода тавонад, фарқ мегузорад: “Дар бораи 

ҷумлаи мушаххаси - ɸ ва -U в Грис тамйизи фалсафии 1) он чизе, ки - ɸ 

маънӣ медиҳад, 2) он чизе, ки U бо талаффуз намудани - ɸ дар ин ҳолат 

пешкаш мекунад ва 3) он чизе, ки U бо талаффуз намудани - ɸ дар ин ҳолат 

дар назар дошт. Сониян, ӯ ба таври муназзам барои баён намудани андешае 

талош меварзид, ки ҷумла чӣ маънӣ дорад ва барои он силсилаи таҳлилҳои 

хеле нозук ва дақиқи маънии U ва он чиро, ки гуфта мешавад, иҷро кардааст. 

Сеюм, Грис дар бораи он суҳбат кардааст, ки чи тавр миёни он ки U ифода 

мекунад ва U чӣ маънӣ дорад, имкони фарқ гузоштан вуҷуд дорад. Чаҳорум, 

бо тавсифи фарқияти муҳимми фалсафии байни маънии “сирф семантикӣ” ва 

“прагматикии оддӣ” Грис робитаи миёни мантиқи классикӣ ва семантикаи 

забони табииро шарҳ додааст”.1  

Аз мубоҳисаҳои фавқуззикр бармеяод, ки таносуби воҳидҳои забонӣ бо 

маъниҳои онҳо доманадор аст ва барои муайян намудани таносуби онҳо бо 

ин маъниҳо ҳатто бо дақиқ намудани тарзи истифода ва вазифаҳои ҳарфҳо ё 

овозҳо дар калимаҳо сарукор доштан зарур меяод. Барои мисол, дар забони 

                                                           
1 Neale S. Paul Grice and the Philosophy of Language. Linguistics and Philosophy. October, 1992, p. 509. 
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тоҷикӣ вожаи “набард”-ро дар назар бигирем, ки ҳарфи “д”-и ин вожа 

талаффуз ё тасвири дидорӣ (навишторӣ)- и он аст, ба маънои дигар, ҳангоме 

ки ин вожаро мешунавем ё ба рӯи коғаз менависем, “д”-и онро дармеёбем. 

Муродифи он чист? Ба эҳтимоли наздик ва ба яқин хоҳем гуфт – “ҷанг”, зеро 

ки ин калима аз лиҳози маънӣ ба мазмуни “набард” наздиктар аст. Агар 

силсилаи ҳарфҳои н, а, б, а, р, д-ро сурат ва “ҷангро” маънӣ дар назар гирем, 

чуноне ки дар боло қайд намудем, мафҳуми сеюме ҳам бояд ба ин ду мафҳум 

изофа кард – “арзиш”. Арзиши ин вожа чист? Ба ин савол забоншиноси 

швейтсарӣ Ф. Де Соссюр чунин посух додааст: “Набард чизе аст, ки 

алорағми наздикии маъноӣ, тафовут бо “ҷанг”, “мубориза”, “низоъ”, “даъво” 

ва ҳар вожаи дигаре дорад, ки битавон дар ин майдони маъноӣ тасаввур шуда 

бошад. Барои мисол бигӯем, ки “пулиси шаҳр дар ҳоли набард бо ин гурӯҳи 

табоҳкор аст”, аммо ҳеҷ гоҳ гуфта наметавон дар ҳамин ҷумла ба ҷои 

“набард” вожаи “даъво”-ро ба кор бурд”.1 Ба ибораи дигар, барои де Соссюр 

калимаҳои мутародиф, аммо ивазкунандаи ҳамдигар вуҷуд надоранд ва чизе, 

ки ҳаст, маҷмуае аз вожаҳоест, ки онҳоро метавон аз нигоҳи мазмунашон дар 

як майдони маъноӣ ҷой дод. 

Сарҳади мантиқ ва равиши ақлонии фаҳмиши забонро Арасту дар 

асарҳояш таъкид намудааст. Тибқи ақидаи ӯ, макони ба ҳам пайвандии онҳо 

байни мабдаъи аввал ва интиҳои тафсилоти ашё аст. Ба мабдаъ на тавассути 

ҳуш, балки эҳсоси ақлонӣ тамос гирифтан мумкин аст ва ин тамос ба чизи 

маҳсус пайвандӣ пайдо мекунад, ҳуш аз ҷониби чизи маъқул фурӯ бурда 

мешавад, дар он ғарқ мешавад, ба он табдил меёбад ва аз худаш бегона 

мешавад. Барои Арасту дониш ва маҳорат қонунҳои худашонро тавзеҳ 

медиҳанд, муҳокимаҳои мантиқӣ ҳукмҳои мантиқии худашонро созмон дода, 

то ба дониши куллӣ мерасонанд. Аммо ҳангоме ки вақт фаро мерасад, табиб 

ба назди бемор, нохудо чанбари киштиро дар халиҷ ба даст мегирад ва 

                                                           
1 Соссюр де Фердинанд. Курс общей лингвистики. Пер. с французского. М.: Едиториал УРСС, 2004. –С. 48. 



50 

дастурҳои илму техника ба ҳадди дуюмдараҷа гузошта мешаванд. Бояд ба 

чизе нигарист, ки “онро лаҳзаи вақт тақозо мекунад”.1  

Набояд ба хулосаи шитобкоронае расид, ки чунин тарзи баён равиши 

фалсафӣ нест. Фалсафа бе вуҷудияти мактабҳои фалсафӣ, бидуни омода 

будания онҳо барои пазируфтани андешаҳо, суханҳо ва ифодаҳои дигарон 

мавқеъ пайдо карда наметавонист. Бо садоқат ба низоми ҳакимонаи 

андешаҳои воло ҳамеша ҷомеаи файласуфҳо барпо мегашт. Савол гузошта 

мешавад, ки барои чӣ файласуфон бо чунин забони душвор ҳарф мезананд? 

Дуруст аст, ки забони публитсистика имрӯзҳо бо мубҳамӣ, холигӣ ва 

берангии мазмуни мафҳумҳо маъруф аст; забони адабиёт оммафаҳм аст, 

ҳарчанд бо мавзуниаш диққатҷалбкунанда аст; забони дин ниҳоят содда аст, 

ҳарчанд имонро шарти фаҳмиши хеш тақозо дорад. Дар муқоиса бо онҳо оё 

гуфтан мумкин аст, ки забони фалсафа ҳақиқатан душворфаҳм, вазнинтабъ 

буда, такроран дарк кардани истилоҳоту мафҳумҳояшро талаб мекунад ва оё 

он забони табиӣ аст? Ҳатто муколамаи Афлотун, ки макони баргузоршавии 

он дар майдони шаҳр ва ғор аст, ба ҳайси адабиёт барои хониш нокор аст, 

зеро саволҳои сохташон сунъӣ ва ҷавобҳои бофта ба завқи хонандаи оддӣ, ки 

ба суннатҳои фалсафӣ ошно нест ва соодалавҳона ин муколамаҳоро ҳамчун 

як романи завқӣ гумон мекунад, ноҷӯр хоҳад буд. Одамон ба таври фалсафӣ 

муколама намекунанд, муколамаи фалсафӣ хусусияти андешаҳои монологӣ 

дорад. Ҳама аз рӯи таҷрибаи шахсиашон медонанд, ки матни фалсафӣ, бигзор 

муваққатан бошад ҳам, барои хонанда моҳияташро гум мекунад ва мазмунан 

холӣ, нораво ва нодаркор ба назар мерасад. Чунин ҳолат бо матнҳои адабӣ, 

шеър ва дин рух медиҳад, ки онҳо аз унсурҳое иборатанд, ки монанди чизи 

зинда ихроҷ карданашон мумкин нест. Сухани фалсафа баръакс, омода аст, 

ки худашро инкор кунад ва гӯё пешакӣ розигӣ дода бошад, - ақида аз болои 

сари вай ба ҷониби дигар, ба сӯи худи ашё лағжида равад.  

Сабки фалсафӣ ҳақиқатан мураккаб аст ва сустии баён дар он бе вайрон 

шудани руҳияи кории “сарсахт” фақат дар лаҳзаи на он қадар тӯлонӣ роҳ 

                                                           
1 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М.: “Мысль”, 1983. - С. 73-78. 
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дода мешавад. Аз рӯи ин руҳия фалсафа ба илм наздик аст: матни фалсафӣ 

монанди математика исботро талаб мекунад, аммо он ки дар фалсафа боварӣ 

ба чизе нисбат ба математика афзунтар аст, хулосаи қаблиро ботил мекунад. 

Дар ин ҷо зарурати худдақиқкунӣ ва тафтиши суханҳои фалсафии хеш ба 

миён меояд. Мафҳумҳои фалсафии классикии мутафаккирони мо, монанди 

ҷавҳар, араз, мабдаъ, мубдеъ, би-л-феъл, би-л-қувва, феъл ва инфиъол ё 

мафҳумҳои фалсафаи Юнони қадим энтелехия, монада, экзистенсия, эйдос ва 

ғайра таассуроти мафҳумҳои кории фалсафаро ташаккул медиҳад. Бингарем 

ба тавзеҳи феълу инфиъол ҳамчун ду мафҳуми метафизикию физикии Ибн 

Сино: “Бидон, ки афъолу инфиолотро бар ҳасби тафовути умури ақлии 

нафсонӣ ва ҷисмонӣ фарқ мекунанд. Пас аз онҳо чизе, ки қавитар ва 

тамомтар аз ғайри худ бошад, таъсири аз он содиршаванда комилтар ва 

ошкортар мешавад. Ва ҳар гоҳ чизе аз ҳайси истеъдод тамомтар ва аз ҳайси 

омодагӣ шадидтар бошад, қабул кардани таъсири аз ғайри худаш 

содиршаванда комилтар ва ошкортар мешавад. Ва чун ҳар феъле ва инфиоле, 

дар ҳақиқат, бар ҳасби қиёс изофа мешавад, бо ин маънӣ, ки вай таъсире аст 

аз шайъе бар дигаре, ё таъсиршавии шайъе аз дигаре мебошад”.1  

Аммо истилоҳоти математикӣ бошанд, таърифҳои аз нигоҳи тӯлонияти 

ифодаашон маҳдуд доранд ва барои ҳамин формулаи математикӣ метавонад 

дар дохили контексти маҳдуд фаҳмо бошад, дар ҳоле ки дар фалсафа барои 

фаҳмиши истилоҳе монанди “феноменология”-и асри ХХ зарур аст, ки ба 

таълимоти Э. Гуссерл руҷуъ кард ва он падидаест, ки худаш зоти хешро 

муайян кунад ва амалан наметавонад, ки ба шакли мухтасартар ва бо 

суханонии дигар ифлда ёбад. Э.Гуссерл дар бораи фалсафа ва муносибати 

феноменологӣ ба онро аз ҷумла ба таври зерин тавзеҳ додааст: “Ҳама чиз 

ҳамон тавре ки ҳаст, боқӣ мемонад, ба ҷуз он ки ман дар ивази ҳама чизро 

ҳамчун мавҷуд пазируфтан, аз руҷуъ ба ҳар гуна нуқтаи назар дар бораи 

ҳастӣ ва руъё тааммул мекунам. Ман бояд ҳамчунин аз ҳар гуна ақоид ва 

ҳукмҳои дигарам, ки нуқтаҳои назарро дар бораи олам ҳамчун ҳастии 

                                                           
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб (Иборат аз даҳ ҷилд). Ҷ. 2. Душанбе, 1980. - С. 144. 
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фарзшаванда даст кашам, аммо барои онҳо низ танҳо ба ҳайси падидаҳо 

тааммули ман маънои нобудшавиашонро надорад. Ҳамин тавр таҳрими 

куллии ҳар гуна нуқтаҳои назар дар нисбати олами воқеӣ, ки онро мо 

“эпохэи1 феноменологӣ” меномем, дақиқан ҳамон абзори методие хоҳад буд, 

ки ба фазли он ман сирфан худамро ҳамчун Ман ва ҳамон ҳаёти шуур дарк 

мекунам, ки дар он ва тавассути он тамоми олами воқеӣ бароям ҳаст, ва 

ҳамон тавре ҳаст, ки он маҳз барои ман ҳаст.”2  

Бо ин нукта зарурати мутлақи мутолиаи ҳадди ақалл як китоби пурраи 

файласуфи мазкур шарҳ дода мешавад, то ки хонанда аз фаҳмиши ботили 

мазмуни он дар канор монад. Дар он тақрибан ҳамаи маъниҳои калимаҳои 

муқаррарӣ тамоюли дигар пайдо кардаанд, ба далелҳои воқеии иҷтимоӣ 

руҳияи на барои ҳама маълум гузошта шуда, маводи таърихӣ ва фарҳангӣ дар 

он таҷдиди назар шудаанд. 

Ҳангоме ки таваҷҷуҳи файласуф ба калимаи дар назари аввал хеле оддӣ 

мутамарказ мешавад, ин калима ба таҳрик оварда шуда, ба сӯи андеша 

интиқол меёбад, андешае, ки аз хонанда тақозо мекунад, ки заҳмати 

фаҳмишеро, ки дар он муаллифи китоб ворид намудааст, такрор намояд. 

Албатта на ҳамаи вожаҳою истилоҳот ва вожаҳои фалсафӣ аз ғалбери чунин 

назар гузашта метавонанд, аммо муҳим он аст, ки ба лексикаи шахсии 

муаллиф бе таваҷҷуҳи дақиқ ва мутамарказ сарфаҳм шудан кори саҳл нест. 

Файласуф ҳар гуна таҳрифҳои кӯчактарини фаҳмиши вожаҳою истилоҳоти 

худашро назорат ва тадқиқ менамояд, ҳар гуна талошҳои муфассиронро дар 

шарҳу баёни нодурусти таълимоташ монанди математик, ки ҳар гуна хатоҳои 

ҷузъӣ ба вайрон шудани исботи формулаи он мерасонад, ботил менамояд.  

Муқоисаи пайдарҳамии фалсафа бо математика на фақат дар бораи 

хусусиятҳои умумии илмии онҳо дарак медиҳад: фалсафа мудаъии 

сахтгирона дорад, ки он ё баробар, ё ҳатто болотар аз сахтгирии математикӣ 

буда, ба маънои маҷозӣ нест. Ибораи cogito ergo sum-и Декарт на ҳамчун 
                                                           
1 Эпохэ – принсипи муҳокимаронӣ дар фалсафа аст, ки маънои таваққуф кардани ҳамаи гуфторҳои 

метафизикиро дорад 
2 Гуссерль Э. Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2005. - С. 

348. 
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бунёди принсипҳои фалсафӣ пешниҳод шуда буд, балки ҳамчун пояи 

маърифат барои тамоми навъҳои маърифати инсонӣ, асоси ҳамаи илмҳо, 

меъёр ва қоида барои ҳама гуна ҳақиқат, ки онро фалсафа дастрас намудааст, 

маҳсуб меёбад. Аз ин ҷо, ҳангоме ки Спиноза ба ироаи муқаддимаи фалсафаи 

Декарт шуруъ мекунад, ки он гӯё бешакку шубҳа воситаи геометрии исбот 

бошад, он дар муқоиса бо ақоиди худи Декарт қадаме ба қафо буд. Дар ин 

кор сустӣ ва заифшавии ҳамон сахтгирии фалсафӣ мушоҳида мегардад, дар 

ҳоле ки муқаррароти геометрия хусусияти мустақимӣ ва аз рӯи хати рост 

фақат ба як ҷониб созмон додани онҳоро дошта, муқаррароти ибтидоиаш 

устувор нестанд, исбот намешаванд ва аз тариқи теоремаҳои ба он 

воридшаванда тасдиқ намегарданд. Бар хилофи вай, ҳар як формулаҳои 

фалсафӣ бо ҳам пайваст буда, ҳамдигарро пурра мекунанд, пас, агар фалсафа 

нисбат ба математика ба сахтгирии бештар даъво кунад, магар забони 

фалсафа ба мисли забони математика хосса набошад? Ба андешаи мо, дар 

робита бо ин масъала посухи Арасту дақиқ ва оддӣ аст: “Одамон дар давраи 

наврасӣ аллакай донандагони геометрия, математика мешаванд ва бо ин ҳама 

онҳо ҳаким, аммо хирадманд ба назар намерасанд. Сабабаш дар он аст, ки 

хирадмандӣ бо донистани ашёи мунфарид сару кор дорад, ки онҳо фақат аз 

таҷриба маълум шуда метавонанд, наврасон бошанд, бетаҷрибаанд ва 

таҷриба бо мурури солҳо ҳосил мешавад. Дар ин ҷо саволе гузоштан мумкин 

аст, ки чаро писарбачае математик шуда метавонад, аммо хирадманд ва ё 

физик на?”.1  

Забони фалсафа аҷиб ва душвору печида аст. Онро фақат ба як шавқу 

рағбати баланд аз худ кардан имкон надорад, чизеро аз он ба таври ҳамешагӣ 

ва абадӣ гирифтан мумкин нест. Муаллифи нав, андешаи нав масъалаҳои 

навро дар майдони баҳсҳо мегузоранд, ҷустуҷӯи фалсафӣ интиҳо надорад ва 

ҳеҷ гоҳ гуфта наметавонем, ки афкори ягон файласуфро аз худ кардаем ва 

акнун ба омӯзиши фалсафаи мутафаккири дигар бояд гузашт. Ғайриимкон 

будани азхудкунии давомдори таълимоти мутафаккирони гузашта на аз он 

                                                           
1 Аристотель. Евдемова этика. – М.: ИФ РАН, 2005. - С. 167. 
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сабаб рух медиҳад, ки кадоме аз он мутафаккирон аз рӯи зеҳнияташ аз 

файласуфони муосир болотар меистад. Саволе гузоштан даркор аст, ки бар 

пояи кадом сабукию осонӣ ва дастрасӣ мо дарк мекунем, ки фалсафа душвор 

ва дастрасии ночиз дорад ва шояд забони аҷиби фалсафӣ дар фарҳангамон 

ҳамчун зикри он аст, ки таваҳҳуми одат кардан, ки моро дар тамоми олам 

фаро гирифтааст, фақат таваҳҳум аст? Шояд, забони хоссаи фалсафа моро ба 

зикри он водор менамояд, ки забони модарии мо на ба он маъно табиӣ аст, ки 

зотан бояд фаҳми сабук ва осон дошта бошад?  

Фалсафа оинаест, ки дар он намехоҳем, ки худро бишиносем. Мо ба 

фалсафа ҳар чизеро, ки аз они мост, ирсол мекунем. Ба назарамон мерасад, ки 

мо медонем – забон чист ва посухи онро бо забони фалсафа муқоиса намуда, 

фарқияти онҳоро дармеёбем. Дар ҳақиқат дар бораи забон чи тавре ки он 

вуҷуд дорад, ба ҳадди камтарин танҳо аз забони фалсафа ва ё шеъри олии бо 

фалсафа омезишёфта дарак ёфта метавонем. Магар худи забон хусусияти 

сахтгирона дорад? – саволи шаффоф аст. Худи забон, чуноне ки дидем, 

маҳлулшаванда аст. Ягон навъи “худи забон” вуҷуд надорад. Сухан – ҳодиса 

аст. Ҳар гуна ҳодиса ба он қадр аҳамият дорад, ки дар он ҳодисаҳои дигари 

олам рух медиҳанд. Хусусияти сахтгирии баланди сухани фалсафӣ ба он 

имкон медиҳад, ки ҳамчун меъёр ё ченаки ҳар гуна шакли истифодаи забон 

ба кор равад. Дарёфти қоидаҳои созмон додани матни фалсафӣ баробари он 

аст, ки агар бароямон рамзҳои устуворро тавассути имою ишораҳо нишон 

диҳанд ва мо бошем, онҳоро мушоҳида намуда, дар бораи имкониятҳои 

зеҳнии бадани инсон дар фикр ғӯтавар мегардем ва бо мушоҳидаҳоямон ва 

дурустии консептуалии андешаҳоямон ифтихор мекунем. Аммо моҳяти 

асосии мушоҳидаҳоямон бояд даст кашидан аз ҳамон имою ишораҳо аст, ки 

бароямон хабару маълумот ирсол мекунанд: “Забони имою ишораҳо, забони 

оҳанги овоз махсусан ивазнашаванда аст ва ба хосияти вижагии баёни фикр 

доро мешавад, ба шарте ки агар ягон хабар умуман пурра ва дақиқ ба таври 

сареҳу ошкор баён шуда натавонад. Дар ин ҳол, субъект қасдан аз баёни 
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возеҳ ва дақиқи афкораш даст кашида, баръакс, маҷозу истиораҳо ва усулҳои 

бавоситаи интиқоли мазмунро мавриди истифода қарор медиҳад”.1 

Фалсафа ба посухҳои мо интизор аст. Вазифаи мо тавассути шуур 

инъикос додани фалсафа нест, дар ҳоле ки шуур қобилияти мудаллал сохтани 

худашро надорад ва онро ҳамчун як фарзия пешкаш мекунад. Дар замони 

иттилоот ва компютер суханҳои дар номаи ҳафтуми Афлотун овардашуда 

куҳна нашудаанд, ки гуфта буд: “Як воситаи гузаронидани таҷриба ҷой 

дорад, махсусан барои онҳое, ки майнаи сарашон бо ҳақиқатҳои фалсафии 

сайркунанда пур шудааст... Бояд нишон дод, ки он [фалсафа – К.К.] бо кадом 

душвориҳо рӯ ба рӯ аст ва чӣ гуна заҳматҳоро барои он тақозо мекунад... Ин 

гуна шахс, агар файласуфи ҳақиқӣ бошад, ин гапро шунида, гумон мебарад, 

ки дар бораи роҳи тааҷҷубоваре мешунавад, ки дар рӯ ба рӯи ӯ кушода 

мешавад ва акнун бояд тамоми қувваашро барои идроки он ҷамъ кард ва агар 

ӯ ин корро иҷро накунад, ҳаёташ барабас хоҳад рафт. Бо ҷамъ кардани қувваи 

хеш, ӯ инчунин шахси дигареро низ ҳавасманд мекунад, ки ӯро дар ин кор 

ворид намуда буд ва то даме ки онҳо дар якҷоягӣ ба ҳадаф нарасанд ва ё 

ақаллан ягон шахсе қобилияти пайдо кардани ин роҳро бидуни роҳбалад 

пайдо накунад, аз он даст намекашад”.2  

Вижагии мутафаккирони бузург дар он ифода меёбад, ки чизеро 

мушоҳида мекунанд, ки одамони дигар низ айнан ҳамин корро иҷро 

мекунанд, аммо аз онҳо бо он фарқ мекунанд, ки тобеи мушоҳидаҳои 

шахсиашон нестанд ва ба дарки ҳақиқати воқеии он чиз машғул хоҳанд гашт. 

Фарди муосири зиёӣ тасвири оламро аз диди интеллектуалии худаш арзёбӣ 

иекунад ва ӯ гмон дорад, ки бояд биниши шахсии худашро дар бораи олам 

ташаккул диҳад. Саволе ба миён меояд, ки оё чунин биниш ба фалсафа дахле 

дорад? Инсон дар бораи олам ҳарф мезанад, аммо худи олам сокит аст ва ҳар 

чизе ки инсон гӯяд, олам сукуташро халалдор намекунад. Инсон ба василаи 

забон мехоҳад оламро гӯш кунад ва дарк намояд. Инсон аз нокомиаш 

                                                           
1 Абрамова Н.Т. Несловесное мышление. М.: ИФ РАН, 2002. - С. 18. 
2 Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М.: “Мысль”, 1994. - С. 492. 
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мехоҳад оламро ба ихтиёри худаш созад, аммо олам чизе нест, ки онро 

сохтан мумкин бошад, ба он гузашт мекунанд, ба он сухан медиҳанд...  

 Ҳамин тавр, забон дар дар фазои фалсафӣ дар ҳолати куллӣ (на ба 

таври ҷузъӣ бо ҷузъиёти он!) матраҳ мешавад. Забон ба унвони як сохтори 

воҳид (ҳақиқӣ ё эътиборӣ) аз ҷиҳатҳои сершумор, монанди ҳандасаи куллии 

забон, моҳият, боистагӣ, маънодорӣ, асил ё ғайриасил будани он ва ғайра 

барои файласуфон ба кор меравад. Сониян, забон дар рӯйкарди фалсафӣ 

асосан бар ҳасби таҳлили назарӣ ва мубтано бар усули мавзуи он интизоъӣ, 

таҳлилӣ ё ба навъи ҳамшабаҳи ин ду усул мавриди таҳқиқ қарор мегирад ва 

на бар асоси додаҳои ҳиссӣ ва баррасии таҷрибавии маҳз, ё майдоне холис ва 

амсоли он. Дар баррасии фалсафӣ, ки бо такя бар он аз тариқи як забони 

мушаххас сурат мегирад, ин таҳқиқ бо фарзи “фарди би-зот будан”-и забон 

муҷиби фарогирӣ ва умумияти моҳият ва ё мантиқии таҳқиқ аст, вале 

таҷрибавӣ будани он мусталзими умумияти индуктивӣ ва эмпирикӣ будани 

он аст. Рӯйдоди фалсафӣ танҳо ба забон аз он ҷиҳат, ки забон аст, эътино 

дорад, вале рӯйкарди таҷрибавӣ ба баррасӣ дар боби забонҳои хос ва муқоиса 

миёни онҳо низ мепардозад.  
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1.3. Забони миллӣ дар сархати ҳувияти миллӣ 

 

Забон ва ҳувият ҳамчун ду ҷузъи ҷудонопазир дар зерсохторҳои ҷомеаи 

инсонӣ, дар арсаи робитаҳои фардӣ ва иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. Забон дар 

эҷод ва баёни ҳувият ҳамеша нақши муҳимме доштааст. Дар замони 

постмодернӣ ба иллати фурӯ рафтани бархе аз нишонаҳои ҳувият, монанди 

нажод, ин нақш ба ҳадди боз ҳам муҳимтар боло рафт. Забон ва ҳувият дар 

фазои иқтисоди байналмилалӣ ва ягонагии расонаҳо дар саросари ҷаҳон ба 

тағйироти ҷиддӣ дучор омадаанд, тағйироте, ки ҷараёни сарват, қудрат ва 

ниҳодҳоро дар бар мегирад ва сабаби парокандашавии баъзе ҳувиятҳо ва 

шакл гирифтани ҳувиятҳои нав мешавад. 

Ин равандро М. Кастелс низ дастгирӣ намуда, муътақид аст, ки ҳувият, 

бахусус ҳувияти миллӣ, бо ягон қавме аз ҳангоми ташкили ҷомеъаҳои инсонӣ 

вуҷуд доштааст. Одамон, ба андешаи ӯ, худашонро қабл аз ҳама бо маҳалли 

зисташон муаррифӣ менамоянд ва ҳувияти миллии шахс аз ҳувияти ҳудудии 

ӯ, ки сарчашмаи асосии мансубияташ мебошад, ибтидо мегирад: “Деҳот аз 

доираи таваҷҷуҳи инсон берун намемонанд, онҳо бо робитаҳои қавмии хеш 

мавриди таҳвилу тағйир қарор мегиранд. Ва деҳоти нави шаҳрмонанд сохта 

шуда, миқёси таҷрибаҳои инсонӣ то ба ҳадде ихтисор мешавад, ки онҳоро 

одамон идора ва муҳофизат карда тавонанд. Ҳангоме ки барои одамон 

зарурати васеъ намудани ҷамоати хеш ба миён меояд, онҳо ба халқи худ, ба 

ҷазираҳои худ дар фазои глобалӣ, иттилоот ва технология муроҷиат 

мекунанд”1. Забон барои мақсадҳои гуногун ба кор меравад. Илова бар 

нақши аслии забон, ки барқарор намудани иртибот аст, нақши дигари он, 

яъне эҷоди ҳувият дар фардҳо ва муқаррар шудани вафодориашон ба 

шахсияти худашон ё ба шаҳрвандии деҳоту кишварашон ва ё ба арзишҳои 

маънавии барояшон наздик маълум мешавад. Аз ин ҷо, ҳувият дорои 

қисматҳои қавмӣ, миллӣ, забонӣ ва динӣ аст. 

Одамон бо истифода аз забони умумии гуруҳи худашон бо ҳам 

муомила ва мулоқот мекунанд. Гуруҳ метавонад майда бошад (монанди 

                                                           
1 Castells M.The Power of Identity. Second edition with a new preface. Malden, MA: Blackwell, p. xxiv.  
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шарикони ҳамкори оиладор ё ашхоси муҷаррад, дугоникҳо, модару духтар ва 

ғайра, ки ба забони “худи”-ашон суҳбат мекунанд, ки дар он забон фақат 

худи онҳо маъниҳои якчанд калимаҳоро медонанд), ё миллати калон, ки дар 

он ҳар кас рамзу имою ишораҳоро ба забони умумии худаш мефаҳмад 

(маъмулан ишораҳо ба таърихи умумӣ, ба ҳодисаҳои замони муосирашон, ба 

ҳомилону шоҳидони воқеаҳо ё бофтаҳои худашон ва ғайра). Забони “махфи”-

и гуруҳҳои кӯчактарин ва забони “иҷтимои”-и гуруҳи иҷтимоии кӯчак ё 

бузург – ин ду “гуногунранги”-и ҳамон як забон аст. Дар рисолаи Данте дар 

иртибот бо ин масъала оварда шудааст: “Ҳамонеро мо гуфтори халқӣ ном 

мебарем, ки ба он кӯдакони хурдсол тавассути ашхосе одат мекунанд, ки дар 

наздашон қарор доранд ва ба дарки калимаҳо шуруъ менамоянд; ё 

мухтасаран, бароямон ҳамоне гуфтори халқӣ маҳсуб меёбад, ки қобилияти 

дарки онро дорем ва ба ғизодиҳандагонамон бе ягон ишорае тақлид мекунем. 

Ғайр аз он мо дорои нутқи дуюм ҳастем, ки онро римиён “савод” ном 

гузошта буданд. Ин нутқи дуюмро ҳам юнониён ва ҳам халқҳои дигар 

доранд, аммо на ҳама; маҳорати ин нутқро камтаринҳо касб мекунанд, зеро 

ки мо онро бо мурури замон ба тавозун оварда, дар замони тӯлонӣ ва бо 

заҳмати хеле зиёд аз худ менамоем”.1  

Ҳар як гуруҳи иҷтимоӣ, хоҳ он кӯчак ва хоҳ калон бошад, 

гуногунрангии забонии худашро дорад (дар муқоиса бо гуруҳҳои минтақавӣ 

ва забонҳои халқҳои камшумор), ки онро одатан лаҳҷаҳо меноманд ва байни 

ин гуногунрангии забонҳо ҳатман баъзе мувофиқатҳо ҷой доранд. Дар айни 

замон, одамон ба гуруҳҳо (оилаҳо, клубҳои варзишӣ, ширкатҳо, мактабҳо, 

миллат Осиё ва ғайра) ҷудо мешаванд ва айнияти гуруҳе шуморида шуда, 

мегӯянд: “Ман – фалон касам”; ӯ бо дигарон айният пайдо карда, ба гуруҳ 

пазируфта мешавад: “Ту – яке аз моён ҳастӣ”; мо дар якҷоягӣ – фалон 

ашхосем (аммо баъзан онҳо аз ҷониби дигарон дар гуруҳе, ки ба он хоҳиши 

ҳамроҳшавӣ доранд, рад карда мешаванд. Одамон аз гуруҳи дигар онҳоро 

ҳамчун пайвастаи гуруҳе айният медиҳанд:: “Ту – аз гуруҳи фалонӣ ва мо – 

                                                           
1 Данте А. О народном красноречии // Данте А. Малые произведения. М.: Наука, 1968. – С. 270 
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аз гуруҳи фалон” – ҳарчанде ки онҳо ҳардуяшон ҳамон як гуруҳанд (масалан, 

ду оила, ду клуби варзишӣ, ду миллат...). Фардҳои алоҳида айниятҳои зиёди 

иҷтимоӣ ва забонӣ доранд: одамон ба гуруҳҳои бисёр тааллуқ доранд ва ба 

забонҳои гуногуни ҳар як гуруҳ ҳарф мезананд. Ин нуктаро онҳо ҳангоме 

дарк мекунанд, ки агар ягон кас ягон калимаи барои ин гуруҳ “нодуруст”-ро 

истифода барад ва ё сухани маҷозиеро, ки дар гуфтори онҳо ба кор меравад, 

фаҳмида натавонад. Аммо дар бораи гуногунрангии “дуруст”-и он ҳарф зада, 

шахс ба “худӣ” табдил меёбад ва ҳамчун узви “гуруҳи бегона” муаррифӣ 

намегардад. Ин матлабро В.И. Карасик чунин шарҳ медиҳад: “Омили 

нахустинро аз рӯи ба ҳам муқобилгузорӣ дар забоншиносии иҷтимоӣ дар 

пайравии А.Д. Швейтсер мо муқобалаи ду самти аз нигоҳи нишонаҳои 

иҷтимоӣ тағйир ёфтани забон - аз рӯи навъҳои иҷтимоӣ ва аз рӯи вазъи 

иҷтимоӣ табақабандӣ кардани забонҳоро эътироф менамоем. Аз рӯи навъҳои 

иҷтимоӣ табақабандӣ кардани забонҳо сохтори иҷтимоӣ-табақавии ҷомеаро 

инъикос мекунад, аммо он хусусияти амал намудан аз рӯи хати мустақимро 

надошта, хосияти миёнаравии фарҳанг ва забонро дорад. Воҳиди аз рӯи 

навъҳои иҷтимоӣ табақабандӣ кардани забонҳо гуруҳҳои ҳомилони забон бо 

воситаҳои иҷтимоӣ-иртиботии онҳо мебошад. Воҳиди аз рӯи вазъҳои 

иҷтимоӣ табақабандӣ кардани забонҳо бошад, нақшҳоеанд, ки дар онҳо 

муносибатҳои иҷтимоии байни иштирокчиёни фаъолияти иртиботӣ маҳсуб 

меёбад”.1  

Фардҳо табиатан гуногунрангии забонро қабул мекунанд. Кӯдакон 

маъмулан дар оила таваллуд мешаванд ва гуногунии забони оилавиро аз худ 

мекунанд; онҳо раванди якхеларо ҳамроҳи гуруҳи дӯстонашон гузаронда 

гуногунрангии дигари “худи ҳамон забон”-ро касб мекунанд, ки шояд қисман 

барои волидони онҳо номафҳум бошад ва он барои барпо намудани эҳсоси 

воридшавӣ ба гуруҳ зарур аст (дар айни замон воситаи аз гуруҳ ихроҷ 

шудани одамони номатлуб мебошад). Вақте ки гуруҳи дӯстон дар муқоиса бо 

                                                           
1 Карасик В.И. Язык социального статуса. - М.:Институт языкознания АН СССР, Волгоградский 

педагогический институт, 1991. – С. 22. 
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забони оила ба забони комилан дигар ҳарф мезананд (на фақат ба шакли 

гуногунранги худи ҳамон забон), фарқи байни онҳо равшан аст ва одамон 

мегӯянд, ки кӯдак “дузабона” маҳсуб меёбад. Чунин раванди касб намудани 

гуногунрангии нави забонӣ, ё забонҳои комилан нав метавонад дар тӯли 

тамоми умри вай вобаста аз он ки чӣ тавр одамон аъзои гуруҳҳои гуногун дар 

дохили худи ҳамон як ҷомеъа мешаванд, ва ё ба ҷомеаи дигар мегузаранд: 

“Одамон дар марҳилаи мутобиқшавӣ ба муҳити нав донишҳоро дар бораи 

фарҳанги худӣ ва дигарон барои он мавриди истифода қарор медиҳанд, ки 

барои амалӣ сохтани ҳадафҳояшон ба низоми нишондиҳандаҳои фарҳанги 

дигар интиқол ёфта тавонанд”.1  

 Баъзан ин фардҳо мушоҳида намекунанд, ки онҳо гуногунрангии нави 

ҳамон забонро касб мекунанд, аммо дар ҳолатҳои дигар ин кор барояшон 

муяссар мегардад, ҳангоме ки зарурати ёд гирифтани забони тамоман нав 

пайдо мешавад. Хусусан, вақте ки сухан дар бораи таълими забон дар 

мактабҳо меравад, ки дар он ҷойҳо забон (-и хатти)-ро дар доираи расмияти 

кор меомӯзонанд. Мактабхонҳо забони шифоҳиро ба таври табиӣ ва ба 

иродаи худашон касб мекунанд, забони хаттӣ бошад, дар доираи талаботи 

мактаб омӯхта мешавад, ки он на ҳамеша ногузир ва муваффақ аст. Ба иллати 

он ки мактабҳо, маъмулан, муассисаҳое ба шумор мераванд, ки аз ҷониби 

давлат сохта шудаанд ва пас, ба давлат муносибати хайрхоҳона доранд, 

гуногунрангии забони хаттии омӯхташаванда забони “расмӣ” буда, 

мактабхонҳо ба забони давлатӣ, яъне бо яке аз гуногунрангиҳои он, ки дар 

ҷомеъа фоил аст, мехонанд ва менависанд. Ҳамин тавр, забони мактабхонҳо 

ба забони давлатӣ наздиктар мешавад, забоне, ки номи он бештар ба номи 

давлат (тоҷикӣ/тоҷикӣ) пайвастагӣ дорад, аммо на ҳамеша, масалан, дар 

Австрия (австриягӣ/немисӣ). Раванди омӯхтани забони давлатӣ қисми 

раванди омӯзиш ва ё касби ҳувияти давлатӣ/миллӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 

он тамоми барномаи таълими мактабҳо нақши муҳим дорад ва дар ташаккул 

                                                           
1 Bennett, М. J. Intercultural Communication: A Current Perspective / М. J. Bennet // Basic Concepts of 

Intercultural Communication. Selected Readings; Bennett M. J. (ed.). - Intercultural Press, Inc., 1998. - P. 28. 
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ёфтани ҳувияти зеҳнӣ, ҷаҳонбинӣ, рафтору кирдор, тарзи ҳаётгузаронӣ, 

низоми арзишҳо ва табиати миллии шахс ва инчунин эҳсоси мансубият ба 

миллати муайян, кишвар ва фазои фарҳангӣ зоҳир мегардад. Ҳамин тавр, ҳам 

барои кӯдакони хурдсол ва ҳам барои наврасон мактаб майдони асосӣ барои 

ба муҳити иҷтимоӣ фаро гирифтани онҳо ҳисоб меёбад. Дар баробари ин 

қайд кардан зарур аст, ки ҳатто дар доираи мактаб ҳам дар муносибатҳои 

фарҳангӣ-иҷтимоии байни мактабхонҳо баъзан афзалият гузоштани як забон 

нисбат ба забони дигар мушоҳида мегардад. Забоншиноси амрикоӣ Л.В. 

Филлмор (Lily Wong Fillmore) муътақид аст, ки “мактабхонҳо барои мутобиқ 

шудан ба муҳити мактаб, ба зудӣ дарк мекунанд, ки бояд тавони ба забони 

англисӣ гап задан дошта бошанд ва баъди муддате тавқи шармандагиеро дар 

робита бо он эҳсос менамоянд, ки забоне, ки барои испаниҳо ҳамчун забони 

фақр идрок мегардад, маъмулан, забони мартабаи паст номида мешавад. 

Онҳо дарҳол дармеёбанд, ки дар олами иҷтимоии мактаб забони англисӣ - 

забони ягонаи пазируфтанӣ аст ва ба хулосае мерасанд: забони хонагӣ ҳеч 

чизе нест ва он арзише ҳам надорад”.1 

Ҳамин тариқ, фарҳанг ҳадди муайянкунандаи ҳувияти инсон аст. 

Арзишҳои умумӣ, расму одат, таърих, ки ба ин ё он фарҳанг хоссанд, ба 

рафтору кирдор, тафаккур ва биниши инсон таъсири бузург мерасонад. 

Ҳувияти фарҳангӣ ҳамаи он чизҳоеро, ки ба худи инсон, ба амвол, низоми 

эътиқодот ва эҳсоси худписандӣ (ба маънои мусбаташ) пайванд аст, фаро 

мегирад. Он маҷмуи тарзи ҳаётгузарониест, ки аз ҷониби гуруҳи одамон ба 

вуҷуд оварда шуда, аз насл ба насл мегузарад. Инсон ҳуқуқ дорад, ки 

вижагиҳои фарҳангашро донад ва маърифат намояд ва ба ҳадде, ки инсон 

худашро дар доираи ин фарҳанг баҳогузорӣ менамояд, эҳтимоли қавӣ аст, ки 

ӯ дар амалияи мусбати ҳувиятсозӣ ширкат меварзад ва агар онро инкор 

намояд, ба коркарди амалияи манфии ин ҳувиятсозӣ даст мезанад. Дар ин 

                                                           
1 Fillmore L.W. (2000). Loss of Family Languages: should educators be concerned? In: Theory into Practice 3 (4), 

p. 207-208. 
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фаъолиятҳои ӯ забон ҷузъи ҷудонашавандаи ифодаи фарҳанг ва ҷанбаи 

асосгузори худшиносии фарҳангӣ ба ҳисоб меравад.  

Забон воситаест, ки ба воситаи он мо “ман”-и худамонро аз насл ба 

насл интиқол медиҳем, маҳз тавассути он мо ифодагари фарҳангамон ва 

арзиши он мебошем. “Забон ҳамчун калиди рамзӣ ва ҳам муҳтаво – ин рақси 

печидаест байни тафсирҳои ботинӣ ва зоҳирии ҳувияти мо”.1 Сухан ва забон 

дорои қуввае мебошанд, ки таҷрибаи инсонро муайян ва ташаккул медиҳанд. 

Ҳодисаҳои зиёди нохуш рух додаанд, ки зарурати аз ёд бурдани забони 

хешро ба хотири мутобиқшавӣ ба муҳити нав тақозо мекунанд. 

Мутаассифона, ин фаромӯшии забон ва мутобиқшавӣ ба муҳити нав дар 

ҳолатҳои зиёд ба нобудшавии решаҳои фарҳангии шахс мерасонад. Чуноне 

ки забоншиноси амрикоӣ Б. Баез, қайд намудааст, аз даст додани забони 

аслии хеш маънои аз даст додани "қаробатест, ки бо забони испанӣ робита 

дорад ва наздикӣ бо оила ва гузаштаи ман” аст, ки ӯ дар назар дошт.2 Ин аз 

даст додани забон ногузир ба оқибатҳои зиёди хатарзо, ба гум шудани 

ҳувияти фарҳангӣ мебарад, ба қавли шоири маъруфи тоҷик Лоиқ, ки 

фармудааст:  

Аз тамоми ину он гумкардагон 

Зиштрӯтар нест дар рӯйи ҷаҳон 

3-он ки гум карда забони модарӣ, 

Ҳарф гӯяд бо ту бо чандин забон. 

Ба қавли забоншиноси дигари маъруфи амрикоӣ Ҷ. Фишман, ҳангоме 

ки мо забони фарҳангиамонро аз даст медиҳем, - “шодбошии он, 

пастзаданҳои он, шифобахшии он, мадҳу санои он, қонунҳои он, адаби он, 

лаҳну мавзунии он, масалҳои он, ҳикмат ва дуоҳои он, мо хештанро аз даст 

хоҳем дод”.3 Ж. Перес, яҳудии лаҳистонӣ, ки дар давраи Ҷанги дуюми 

ҷаҳонӣ ба Франсия ҳиҷрат карда буд, менависад, ки хотираҳои волидайниаш 

ба ӯ интиқол наёфта буданд. Забон, суннатҳо ва умеду ормонҳои онҳо ба 
                                                           
1 Baez B. “Learning to forget: reflections on identity and language”. Journal of latinos and education, v. 1, n. 2, 

2002,, p. 123. 
2 Дар ҳамон ҷо. –С. 124. 
3 Fishman J. A. (ed.). Handbook of language and ethnic identity. Oxford: Oxford University Press, 1999. p. 448. 
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нобудӣ рафта буданд. Дар бораи ин хасорати маънавӣ андеша намуда, ӯ 

навиштааст: “Ман дар нисбати ҳар он чизе, ки аз ботинам мебарояд, 

бегонаам.... Ман фарқ дорам, аммо аз дигарон фарқе надорам, аниқтараш аз 

он фарқ дорам, ки ба ман тааллуқ дорад, - аз халқи худам. Ман бо забоне, ки 

волидайнам сухан мегуфтанд, ҳарф зада наметавонам, дар бораи хотираҳое, 

ки онҳо шояд дошта, онҳоро чунин карда буд, ва таърих, фарҳанг ва 

ормонҳои онҳо ба ман интиқол наёфтааст”.1 Ҷустуҷӯи ҳувият махсусан дар 

давраи наврасӣ тақвият меёбанд, ҳангоме ки робитаашон бо волидайн 

сусттар гардида, наврас муттасил ба саволи зерин посух ҷустан мегирад: ман 

дар муқоиса бо ҳамаи онҳое, ки маро иҳота мекунанд, кистам? Дар шуури 

вай ба ҳадде созмон додани тасвири нави олам шуруъ мегардад ва ӯ оламро 

тавассути фаъолияти воқеии хеш дарк кардан мегирад.  

Ҳар як муҳити нав, хусусан агар ба фарҳанги нави шахс дахл дошта 

бошад, тасвири хоссаи оламро дорад, ки аз расму одат, суннатҳо, рафтору 

кирдор ва ҳамаи тарзи ҳаётгузаронӣ вобаста буда, дар забон инъикос 

меёбанд, ки он ҳамчун хазинадори маълумоти қавмию фарҳангӣ ва воситаи 

ифодаи махсуси ҳувияти зеҳнии он қавму миллат маълум мегардад. Рушди 

шуури миллӣ ба шакли ҷаҳонбинӣ, ба ташаккул ёфтани фарҳанги ҳар як халқ 

таъсир мерасонад. Ба ҳам омадани одамон фақат дар ҳолате мумкин аст, ки 

агар ба ҳам воридшавии олами маънавии халқҳо ҷой дошта бошад, яъне 

низоми умумии олами тасаввуроте зарур аст, ки бар унсурҳои фарҳангҳо, аз 

ҷумла забон, асос меёбад. Агар асарҳои Садриддин Айниро мутолиа намоем, 

барои ин ҳукм далелҳои зиёдро дар шакли омезиши унсурҳои забонии 

тоҷикӣ бо калимаҳою ибораҳои русӣ ва узбакӣ ёфтан мумкин аст. Масалан, 

дар “Ғуломон” ба ҷумлаҳои зер таваҷҷуҳ кардан мумкин аст: а) истифода аз 

калимаҳои русӣ) - “Ин кӯбача барои амирон вазифаи занг – звонокро адо 

мекард” (с.59); “Лекин барои заводчигӣ ва умуман барои корҳои калон 

қуввати шумо намерасад... Онҳо аз банкҳои заграница ҳам бо процентҳои 

                                                           
1 See: Booth W. J. Communities of memory on witness, identity, and justice. Ithaca: Cornell University Press, 2006, 

p.81-82. 
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арзон пул хоҳанд гирифт” (с. 124); б) истифода аз калимаҳои туркӣ-узбакӣ – 

“Даҳанатро ғундор, ялама, - гуфт ӯ ба деҳқон оташин шуда”; (с. 64); 

”“Удайчӣ ёрлиқи эшиқобошигиро, ки дар ним тахта коғази хӯқандӣ – 

ҷойдорӣ навишта шуда буд, ба сари соҳиби ариза – дар печи дастори он 

халонид” (с. 61).1  

Хусусиятҳои ҳувияти миллӣ хусусан ба воситаҳои ибораҳои рехта ва 

фразеологизмҳои забони тоҷикӣ, ки бар пояи инъикоси маъниҳои рамзии 

ҳодисаҳои олам, табиат, инсон, муҳити зисти ӯ, суннатҳо, муносибат бо 

дигарон, қобилияти дарки олам, боварӣ ё нобоварӣ ба иҷрошавии ягон кору 

фаъолият ва ғайра тасвири оламро аз диди хоссаи мардуми тоҷик дар доираи 

қобилияти зеҳнии ӯ шакл гирифтаанд, ифода меёбанд. Аз ин ҷо, тавассути 

вижагиҳои сохторҳои забонӣ, аз ҷумла ибораҳои рехта, хусусиятҳои шуури 

забонии қавми муайян, тарзи тафаккури ҳомили онро муайян кардан мумкин 

аст. Дар худи ҳамон асари зикршудаи С.Айнӣ, яъне “Ғуломон” ибораҳои 

гуногуни рехта аз забони персонажҳои китоб нақл шудаанд, ки ба забони 

шифоҳии тоҷикони Бухоро мутааллиқанд. Мисолҳо: “Қувват ва ғайрат 

бошад, барои мард дунё тангӣ намекунад” (с. 16); “Қариб буд, ки дилам аз 

ваҳм кафад” (с. 25); “Бо писари калони худ ду дастамонро ба биниамон 

тиққонда, ба хонаамон рафтем” (с. 46); “Ин кор барои тамошобинони 

ҳангоматалаб “аз нӯги хамир фатир”, агар бо таъбири русӣ адо кунем, 

“первой почин” буд” (с.54); “Дуруст аст “ҳар хар мувофиқи худ побанд 

дорад” гуфтаанд” (с. 75).2  

Аз ин мисолҳо маълум мегардад, ки тасвири олам ба маънои куллиаш 

аз ҷониби ҳомили забони мушаххас на танҳо дар забон инъикос меёбад, 

балки худи забон ва ҳомили онро ташаккул ва рушд дода, вижагиҳои баёни 

нутқ ва суханро муайян мекунад. Маҳз барои ҳамин бидуни дарки олами 

забони таҳқиқшаванда онро ҳамчун воситаи муколама ва мулоқот мавриди 

омӯзиш қарор додан мумкин нест. Воситаи муколамаро ҳамчун хазина, 

                                                           
1 Айнӣ С. Куллиёт. Сталинобод, 1960. – С. 59-64. 
2 Ҳамон ҷо. – С. 16-75. 
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воситаи муҳофизат, нигоҳдорӣ ва интиқоли фарҳанг, яъне ба истилоҳ, забони 

мурда баҳо медиҳанд. Забони зинда дар олами воқеӣ ва байни ҳомилони он 

зиндагӣ дорад ва омӯзиши он бе дарки ин олами воқеӣ забони зиндаро ба 

забони мурда табдил медиҳад. Забон ва гуногунрангии он (тағйироти нозук 

ва ҷиддӣ ё фарқиятҳои муҳимтарин дар талаффузи калимаҳо ва дар 

грамматика) воситаҳои ифодаи сухан ва эътирофи ҳувиятҳои мухталифи 

иҷтимоӣ, ки хосси одамон аст, мебошад. Ҳувияти иҷтимоии онҳо 

инъикосгари ҳувият и гуруҳи иҷтимоӣ (аз ҳувияти шахсӣ фарқ дорад) маҳсуб 

меёбад. Масалан, шахс вобаста аз он ки мутааллиқи кадом гуруҳҳо буда, 

ҳувият дар кадом ҳолат бартарӣ дорад – дар ҷомеа, мактаб, оила, гуруҳҳои 

алоҳидаи иҷтимоӣ, ҳудуди мушаххас - метавонад “омӯзгор”, “бозигари 

футбол”, “ҳаводори мусиқӣ”, “суғдӣ”, “бадахшонӣ”, “кӯлобӣ”, “англис”, 

“немис” ва ғайра бошад. Забонҳо тавассути роҳҳои табиӣ касб гардида, ба 

таври расмӣ таълим дода мешаванд ва ҳам тариқи табиӣ ва ҳам тарзи расмии 

корбурди он робитаи байни забонҳоро тақвият медиҳанд ё заиф мекунанд. 

Робитаи муҳимми байни забон-забон, чуноне ки дар боло баррасӣ намудем, 

робитаи байни “забони миллӣ” ва “ҳувияти миллӣ” мебошад. 

Дар баъзе ҳолатҳо, ҳангоме ки ақаллияти миллӣ мактабҳои худашонро 

доранд, дар баробари забони давлатӣ ба омӯзиши забони худашон ҳам ҳуқуқ 

пайдо кардаанд ва дар барномаи таълимии хонандагон метавонад ду забон 

ҳамчун фанни таълимӣ ҷорӣ гардад. Бояд қайд кард, ки робитаи тарафайни 

ин забони давлатӣ ва забони модарӣ печидаю мураккаб аст. Дар як синф 

метавонанд хонандагоне бошанд, ки забони ақаллиятро забони модариашон 

эътироф намоянд ва баъзеи дигарашон – не (масалан, русҳо, узбакҳо, 

туркманҳо ва қирғизҳои Тоҷикистон). Айнан ҳамин тавр, дар синфҳо 

метавонанд хонандагоне бошанд, ки онҳо ҳарду забонро забони модарӣ 

эътироф менамоянд (масалан, намояндагони забонҳои помирӣ ва яғнобӣ, 

ҳарчанде ки онҳо дар мактабҳою донишгоҳҳо ба ин забонҳо таълим 

намегиранд). Дар мактабҳою донишгоҳҳо хонандагону донишҷӯён бо 

матнҳое сарукор доранд, ки аксарияти он ба забони миллӣ навишта шудааст. 
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Хониши ин матнҳо ва навиштани онҳо ба як забон салоҳияти миллии 

хонандагону донишҷӯёнро боло мебардорад ва ҳар қадар салоҳияташон 

болотар бошад, ҳамон қадари дигар худашонро ба ҳувияти миллӣ наздик 

намуда, айният мешуморанд ва ба ҳамон қадр дигарон низ онҳоро ҳамчун 

аъзои гуруҳи миллӣ ва давлати миллӣ осонтар мепазиранд. 

Дар айни замон бояд тазаккур дод, ки ҳувияти миллӣ дар муқоиса бо 

ҳувияти қавмӣ вуҷуд доштани муқаррароти зеҳнии фард, ба ҳадди баланд ё 

паст эҳсос намудани ӯ аз мансубияташ ба ниҳоди бузурги сиёсӣ-иҷтимоӣ 

(маъмулан дар шакли давлат, ки он ба таври воқеӣ ва ё тибқи иродаи одамон 

таъсис меёбад)-ро дар назар дорад. Ба ғайр аз ин, миллатгароӣ, чуноне ки Ю. 

Хабермас қайд менамояд, «қадами нахустинро ба сӯи азхудкунии 

рефлексивии суннатҳое ифода мекунад, ки ба онҳо худамонро мансуб 

медонем; пас, ҳувияти миллӣ хусусияти пасосуннатӣ дорад».1 Аммо ақидаи 

то солҳои наздик маъмулбуда дар бораи он ки дар шароити модернизатсия ва 

глобализатсия аз байн рафтани ҳувияти қавмӣ ногузир аст, дар воқеият 

тасдиқ нагардид. Ба андешаи К. Тсюрхер, «мансубияти қавмӣ то ҳоло ҳам 

қавитарин, таркандатарин ва дар як вақт, бештар қобили қабули ҳамагон ва 

нишондиҳандаи қонунии фарқиятҳои одамон мебошад, ба далелҳои зайл: 

аввалан, барои фард иваз намудани нишонаҳои қавмии вай (яъне қисман ва ё 

ҳамаи нишонаҳои зерин: забон, ном, устура дар бораи баромади умумии 

одамон, побандӣ ба ҳудуди муайян, низоми умумии арзишҳо, ҳамдилию 

ҳамфикрии маълуми гуруҳӣ); сониян, дар асоси ин нишонаҳо ашхоси бегона 

фардро аз нигоҳи қавмӣ ба осонӣ тавсиф дода метавонанд; сеюм, гуруҳҳои 

қавмии созгор ва огоҳ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳавасманд карда мешаванд. 

Тибқи қонунҳо ва амалияи байналхалқӣ, вуҷудияти чунин гуруҳҳо ҳамчун 

яке аз шартҳои ташаккул додани миллат (дигари он – вуҷуд будани ҳудуд) ба 

ҳисоб меравад. Дар давлатҳои миллатҳояшон мухталиф ин хосиятҳо шарти 

касб намудани ҳуқуқҳои гуруҳӣ, монанди ҳуқуқи ақаллиятҳои миллӣ, 

                                                           
1 Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк, 1999. 

– С. 76. 
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намояндагии сиёсӣ ва мухторияти миллӣ) мебошанд”.1 Аз ин ҷо, хулоса 

мекунад муаллиф, ҳувияти қавмӣ ва миллӣ то ҳанӯз ҳамчун шакли аксаран бо 

ҳам дар рақобатбуда ҳамзистӣ менамоянд, ки барои яке аз онҳо омили 

ҳалкунандаи масъала умумияти фарҳангӣ ва таърихӣ ва барои дигарӣ – 

умумияти сиёсӣ (давлатӣ) муайян мешавад.  

Забони умумимиллӣ ва муносибати умумӣ ба контексти миллӣ яке аз 

омилҳои асоситарин арзёбӣ мегарданд, ки дар доираи онҳо аъзоёни гуруҳ 

ҳамдигарро мешиносанд ва худашонро бо “бегонагон” фарқ мегузоранд. 

Ҳамин тавр, хотираи гуруҳӣ созмон мегирад ва решаи он то ба давраи 

мактабхонию донишҷӯии одамон, масалан, дар дарсҳои таърих, география, 

адабиёт ва амсоли онҳо мерасад. Дар тафаккури донишҷӯён ва хонандагон ба 

ин васила тасаввурот дар бораи гузаштаи умумӣ, ягонагии сарнавишти 

таърихии онҳо ташаккул меёбад. То даме ки чунин умумият барои муҳофизат 

намудани вижагиҳои фарҳангӣ мусоидат мекунад ва то даме ки он ҳувияти 

миллӣ ё қавмиро болотар аз фарқиятҳои синфӣ, мазҳабӣ ва динӣ мегузорад, 

миллатҳо ва қавмҳо вуҷуд хоҳанд дошт. Аммо дар замони муосир масъалаи 

ҳувияти қавмӣ ба чолиши буҳронҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ бархӯрд дорад. Ба 

ақидаи С. Хантингтон, “буҳрони ҳувияти миллӣ ба як падидаи умумиҷаҳонӣ 

табдил ёфтааст”,2 буҳронҳое, ки ба ихроҷи гуруҳҳои қавмӣ аз миллат, 

эътирозҳо бар зидди чунин бегонакунӣ, номавзунии устувори иҷтимоӣ-сиёсӣ 

ва ҷудоихоҳии сиёсӣ оварда мерасонад. Дар Шарқи мусулмонӣ вазъияти 

сиёсӣ-иҷтимоии курдҳо далели равшани ин гуфтаҳо аст, ки онҳо дар тӯли 

тамоми муборизаҳояшон ба истиқлолияти сиёсӣ ва барпо кардани давлати 

ягонаи курдҳо муваффақ нашудаанд, ҳарчанде ки дар мактабҳои миёнаи 

масалан Сурия то панҷ сол ба забони курдӣ таҳсил мекунанд. Ҷомеъашиноси 

машҳури англис Э. Гидденс дар иртибот бо ин масъала зикр мекунад, ки касб 

намудани ҳувият дар замони муосир – раванди печидаю мураккаб буда, қавм 

                                                           
1 Цюрхер К. Мультикультурализм и этнополитический порядок в постсоветской России: некоторые 

методологические замечания // Полис. 1999. № 6. https://www.civisbook.ru/files/File/1999-6-12-Zuercher.pdf  

Дата обращения 11.04.2020. 
2 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: Аст: Транзиткн, 2004. – С. 

12. 

https://www.civisbook.ru/files/File/1999-6-12-Zuercher.pdf
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ва фард дар ҷустуҷӯи ин гуна ҳувият ба якчанд омилҳои худшиносию 

худмуайянкунӣ бархӯрд мекунад. Ӯ чор омили зеринро тамйиз додааст: 1) 

муттаҳидӣ ва порчапазирӣ; 2) ноилоҷӣ ва ноумедӣ (вуҷуд надоштани 

имконият) ё гуногунии имкониятҳо; 3) нуфузҳои устувор ва худмуайянкунӣ 

дар шароити вуҷуд надоштани онҳо; 4) таҷрибаи инфиродӣ ва ё қолабӣ, ки ба 

бозори савдогарии рафтору кирдор шабоҳат дорад.1  

Бешакку шубҳа, барои аксарияти одамон маҳз гуруҳи қавмие, ки ба он 

мансубанд, нисбат ба фарди алоҳида муҳимтар ва болотар маънӣ гирифта, 

дар ҳолатҳои зиёд ҳудуд ва раванди талошҳои ҳаётии ӯ ва ҳар он чизеро, ки 

баъди сари вай боқӣ мемонанд ва вуҷудияташонро давом медиҳанд, муқаррар 

менамоянд. Чунин идроки якҷояи фавқуттабиӣ ва табиӣ аз он вобаста аст, ки 

инсон, маъмулан, онро ба таври ихтиёрӣ интихоб намекунад. Мансубияти 

қавмӣ аз рӯзи таваллуд, маҳорати суханронӣ ба забони модарӣ, муҳити 

ҳаётгузароние ҳосил мегардад, ки инсон вориди онҳо мешавад, ва дар 

навбати худ қолабҳои умумипазируфташудаи рафтору кирдор ва 

худфаъолиятии фардро ба миён меоваранд. Барои миллионҳо нафар одамон 

ҳувияти миллӣ ва қавмӣ – ин маълумоти додашудаест, ки қобили 

пазируфтани рефлексияро дошта, тавассути он хештанро дарк мекунанд ва ба 

фазли он ҳам барои худаш ва ҳам барои дигарон ба саволи “ман кистам ва бо 

кӣ ҳастам?” посух ёфта метавонанд. Ҳамин тавр, ҳувияти қавмӣ аксаран дар 

раванди пайдоиши хусусиятҳои аввалини иҷтимоӣ шудани шахс ба таври 

зотӣ ва бинафсиҳи ташаккул меёбанд, дар айни ҳол, дарк намудани 

мансубият ба умумияти мушаххаси қавмӣ ба яке аз падидаҳои табиати 

иҷтимоии инсон табдил меёбад. 

Аз ин ҳукмҳо бармеояд, ки робитаи байни миллат, қавм ва забонро 

инкор кардан номумкин аст. Дар ташаккул ёфтани ҳувияти миллӣ забон дар 

омезиш ёфтани аҳолӣ аз тариқи барномаҳои сиёсӣ (ё ба истилоҳи сиёсӣ - 

гомогенизатсия) нақши бориз дорад, ки он дар баъзе ҳолатҳо то ба низоъҳои 

сиёсӣ-иҷтимоӣ натиҷа мегирад: “Низоъҳои забониро ҳар хел фаҳмидан 

                                                           
1 Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, Calif., 1991. 
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мумкин аст. Ба маънои танги он, низоъҳое ҳастанд, ки дар натиҷаи сиёсати 

забонии давлат, ислоҳоти забон ё талабҳои ақаллияти миллӣ, ки бар 

таҳаввулот дар соҳаи забон, аз ҷумла нақши он дар соҳаи маориф асос 

меёбанд, ба миён меоянд. Сабаби бештар машҳури низоъҳои забонӣ тағйир 

додани мақоми яке аз забонҳо дар ҳоли вуҷуд доштани ду ё бисёрзабонӣ, ва ё 

истилои забонӣ (истилои соҳаҳои иттилоот аз ҷониби яке аз забонҳо) ва ё аз 

даст додани соҳаи барои он анъанавии истифода, ки дар натиҷаи омезиш ё 

танг кардани майдони он рух медиҳад, ба шумор меравад. Дар ин ҳолат, 

таҳаввулоти номбаршуда ҳам барои забонҳои афзалиятдошта ва ҳам забони 

ақаллиятҳои миллӣ дарднок хоҳад буд”.1 

Ҳамин тавр, ҳувиятро ба ду мақулаи калон ҷудо кардан мумкин аст: 

ҳувияти шахсӣ ва иҷтимоӣ. Ҳувияти шахсӣ – ин хосиятҳое мебошанд, ки 

танҳо ба фард тааллуқ доранд ва ҳувияти иҷтимоӣ – хосиятҳое, ки аз узвияти 

фардҳо дар гуруҳҳои гуногун бармеоянд, ба маънои дигар, ҳувият аз нуқтаи 

назари муносибатҳои иҷтимоӣ ва аз он ки мо чӣ гуна худамонро аз нигоҳи 

шабеҳият ва фарқият бо дигарон айният дода метавонем. Ба ғайр аз ин 

ҳувияти иҷтимоии мо аз нуфузу мартаба ва муносибатҳои ҳокимиятдории 

байни гуруҳҳо, ки аз мавқеи таъсиррасонӣ ва боварии гуруҳҳо таркиб меёбад 

ва он чизест, ки бо мурури вақт вобаста ба дигар шудани гуруҳҳо ва аз он ки 

худи гуруҳҳо чӣ гуна муносибатҳои ҳокимиятдориро дигаргун мекунанд, 

тағйир меёбад. Бояд дар назар дошт, ки ҳатто агар тақсими ҳувиятро ба ин ду 

шакл эътироф намоем, дар назарияҳои муосири ҷомеъашиносӣ он барои 

таърифи умумии ҳувият кофӣ нест. Масалан, ҷомеашиноси амрикоӣ М. Ҳехт 

ҳувиятро ба чор қисм ҷудо мекунад: ҳувияти шахсӣ, ки ба он худи инсон 

дастрасӣ дорад; ҳувияти қонунишуда, ки он тавассути забон ҳувияти 

шахсиро ифода мекунад; ҳувияти ақлгароёна, ки он тарзи муносибати моро 

нисбат ба дигарон муайян мекунад; ҳувияти ҷамоатӣ, ки аз мансубиятҳои 

                                                           

1 Языковая политика, конфликты и согласие / отв. ред. С.В. Соколовский, Е.И. Филиппова. М.: ИЭА РАН, 

2018. - С. VII. 
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мухталифи мансубияти гуруҳии мо иборат аст.1 Ин назария ба назарияе, ки аз 

ҷониби А. Павленко ва А. Блэклеҷ пешниҳод гардидааст, ихтилоф дорад: 

онҳо ҳам ҳувиятро ба чор бахш ҷудо кардаанд, аммо аз рӯи нишонаҳои дигар 

тавсиф медиҳанд- ҳувияти шахсӣ, ки на фақат барои ҳама, балки барои худи 

фард ҳам номаълум аст; ҳувияти фарзшаванда – ҳувияти иҷтимоӣ аст, ки 

мавриди баҳс қарор намегирад; ҳувияти таҳмилшаванда – ҳувияти 

иҷтимоиест, ки дигарон ато мекунанд ва он бартараф карда намешавад; 

ҳувияти шартномавӣ, ки ба таври фаъол мавриди баҳс қарор мегирад ва 

имконияти интихоб намудани ҳувиятҳои дигарро пешкаш мекунад. Аз 

нуқтаи назари ҳувияти миллӣ, миллатҳо, ки сохтори сирф сиёсӣ буда, 

аксаран як гуруҳи қавмиро дар бар мегиранд, одатан воситаҳои гуногунро 

барои бунёд додан ва хусусияти гомогенӣ бахшидан ба ҳувияти миллии 

онҳое, ки ба ҳудуди онҳо ворид мешаванд, ҷустуҷӯ мекунанд.2 Яке аз 

воситаҳои амалӣ намудани ин ҳадаф интихоби забон ё лаҳҷа аз ҳисоби 

онҳоест, ки дар доираи ҳудуди онҳо қарор гирифтаанд (маъмулан забон ва 

лаҳҷаи синфи ҳукмрон) ва сипас сиёсати намоиш додани гуногунрангии 

забонҳо ҳамчун хатар барои ваҳдати миллии кишвар тақвият дода мешавад.3 

Бунёди забони миллӣ аксарияти аҳолиро дар зери парчами умумии 

лингвистикӣ муттаҳид намуда, барои мустаҳкм намудани муносибатҳои 

ҳокимиятдории байни синфи ҳукмрон ва табақаҳои дигари ҷомеъа мусоидат 

мекунад. Аммо ин раванд ташаккулёбии ҳувият оқибатҳои худашро дорад: 

натиҷаи он одатан ба таври расмӣ интишор додани забони нави миллӣ ва 

меъёрҳои фарҳангӣ аст, ки дар онҳо аз ҳисоби забонҳои дигар устувор карда 

мешаванд, зеро ки қувваи иқтисодӣ ва расмии ҳокимиятдорие, ки ба забон ё 

лаҳҷаи расмӣ дода мешавад, истифода аз забонҳо ё лаҳҷаҳои дигарро дар 

доираи давлат пешбинӣ менамояд. Ҳақиқатан, азбаски воситаҳои ахбори 

умум забони расмиро ба кор мебаранд ва муассисаҳои таҳсилоти умум 

                                                           
1 Hecht, M. et al. (2001). A Layered Approach to Communication: Language and Communication’. In Robinson, 

W., & Giles, H. (eds.) The New Handbook of Language and Social Psychology. NY: John Wiley and Sons, 429-31. 
2 Pavlenko, A.  & Blackledge, A. (eds.) (2004)  Negotiation of Identities in Multilingual Contexts.  Clevedon, UK: 

Multilingual Matters. 
3 Jaspal, R. (2009). Language and Social identity: A psychological approach. In Psych-Talk, September 2009, р. 56-

59. 
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бошанд, ё якзабонӣ (ба забони давлатӣ), ё дузабонӣ (ба забони давлатӣ ва 

забони модарӣ) дар таълиму тарбияи хонандагони мактабҳо ва донишҷӯёни 

донишгоҳҳои олӣ таъмин менамоянд, сиёсати забони миллӣ ҳамчун нишонаи 

ҳастии миллии хеш сабаби бевоситаи аз даст рафтани забон ва нобудшавии 

фарҳанги дигар шуда метавонад, зеро чунин сиёсат ба омӯзиши яктарафаи 

забон ва сабаби ноҷӯриҳо дар байни қавмҳои камнуфуз мегардад – онҳо 

охируламр эҳсос мекунанд, ки забони расмӣ забонҳои модарии ин гуруҳҳоро 

пахш мекунад.1  

Забонҳо ва фарҳангҳои қавмҳои гуногун бо ҳам робитаи ногусастанӣ 

доранд. Забонҳо ифодагари фаҳмиш ва маънии афкори инсон аст, ки ин 

маъниҳо, чуноне ки қаблан зикр карда будем, дар забонҳои гуногун ба таври 

хосса ифода мегарданд. Ба иллати он ки забонҳо ба таври хосса ва ягона баён 

мешаванд, онҳо дар ниҳояти кор ба ҷузъи фарҳанги одамоне, ки ба он ҳарф 

мезананд, табдил меёбанд. Ҳангоми муошират бо гуруҳҳо ва забонҳои дигар 

истифода аз забони муайян барои ҷудошавии гуруҳ ва фарҳанги он аз 

фарҳанги гуруҳи дигар мусоидат намуда, ҳамчун нишондиҳандаи фарқиятҳо 

ва аъзогии дохилии гуруҳ кӯмак мерасонад. Дар ин ҷо ҳам вижагии ҷавҳарии 

забон дар созмон додани ҳувият ҷой дорад: забон абзори муассири 

муоширати “бегона” аст ва он абзорест, ки тавассути он дигар табақаҳои 

ғайрииҷтимоии “ба ғайр аз мо”-ро тағйир додан мумкин аст. Механизмҳои ин 

абзор шомили ҷанбаҳои афзалиятнок ва пешбинишавандаи ҳувият мебошанд, 

ки шабоҳат ва тафовуташонро нишон медиҳад ва бино бар ин вижагии 

аъзогиро дар гуруҳ идора мекунанд. Чунин тарзи пешбурди кор барои эҷод 

намудани интихоби забон зарур аст, ки ба андешаи К. Раҷагопалан, интихоби 

забон ҳамчун воситаи нишон додани вафодории сиёсии ин ё он гуруҳ, ки бо 

истифода аз ин калиди рамзии забонӣ ироа мешавад, маънӣ мегирад.2  

Дар мисоли мардуми Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ, ки масалан, дар 

давраи истилои арабҳо, ба фарҳанги аслии онҳо арабҳои бодиянишин 
                                                           
1 Skutnabb-Kangas, T. & Dunbar, R., (2010). Indigenous Children’s Education as Linguistic Genocide and a Crime 

Against Humanity? A Global View.In GálduČála, Journal of Indigenous Peoples Rights, No.1/2010, pp. 7-126 
2 Rajagopalan, K. (2002) National languages as flags of allegiance; or the linguistics that failed us: a close at 

emergent linguistic chauvinism in Brazil. Journal of Language & Politics. v. 1, n. 1, p. 120-124. 
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зарбаҳои фалокатовар зада буданд ва осори қадимаи паҳлавӣ, суғдӣ ва 

хоразмиро нобуд карда, асарҳои қиматбаҳотарини ҳунарҳои зебо, меъморӣ ва 

забону адабиётро ба коми оташ партофта буданд, бегонапарастии мардуми 

оддӣ, агар хиёнати ашрофону амалдорон халал намерасонд, солҳои тӯлонӣ 

давом мекард: “Ислом дар Бухоро ва Самарқанд ба зудӣ дини ҳамаи аҳолии 

ин ду шаҳри бошараф нагардида буд. Дини қадимаи оташпарастон – 

зардуштия – солҳои тӯлонӣ садди роҳи ислом меистод. Хонаводаҳое буданд, 

ки дар онҳо ҳам аз китоби муқаддаси мусулмонон – Қуръон ва ҳам аз 

Авестои давраи тотаърихӣ дуъоҳо мехонданд”.1 Маълум аст, ки маҳз забон 

воситаи асосии нигоҳдошти ин фарҳанг боқӣ монда буд. Бо вуҷуди он ки дар 

давраи ислом фарҳангу ҳунари мадуми порсигӯён бо омезиши фарҳанги 

арабҳо чеҳраи нав гирифт ва пас аз се асри тавсиъа ва нуфузи забони араб, 

забоне, ки аз замони вуруди ориёниҳо дар ҳазораи сеюми пеш аз милод 

густариши ҳайратангез дошт, арзиш ва эътибори худро аз даст надод. Арабҳо 

барои густариши қаламрави худашон ва ҳамчунин нотавонӣ дар идораи 

корҳои давлатии худашон, мардуми форсзабонро дар бархе мансабҳои 

ҳукуматашон вазифаҳои ҳокимиятдорӣ доданд, масалан, чунин чеҳраҳои 

шинохтаи фарҳанги мардуми тоҷик, монанди Ибн Сино, Носири Хусрав, 

Ғазолӣ, Низомулмулк ва дигарон. Аз ин ҷо, мукотибот ва муносибатҳои 

идораҳои ҳукуматии онҳо ба забони форсӣ сурат мегирифт, ки худ сабаби 

густариши фарҳанг ва забони миллии форс-тоҷикӣ гардида буд. Дар натиҷа, 

дар замони нисбатан андаке фарҳангу ҳунари мардуми форс дар саросари 

қаламрави Ислом, аз сарҳади Чин то ба Африқои Ғарбӣ ва ҳатто ҷануби 

ғарбии Аврупо – Испания интишор ёфт.  

Дар қарнҳои баъдтар, замоне ки мардуми эронитабор ҳукуматҳои 

мустақили худашонро ташкил доданд, онҳо тавонистанд, ки дар баробари 

густариши қаламрави сиёсии худ, забони форсӣ-тоҷикиро арза карда, аз 

Мовароуннаҳр то Чину Ҳинд интишор диҳанд ва ба ин васила нуфузи забони 

форсӣ-тоҷикиро боло баранд: “Вуҷуди катибаҳои мутаъаддиди ҳовии ашъори 

                                                           
1 Березиков Е.Е. Святые ислама. Казань: Татар. кн. изд-во, 1996. С. 3 
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форсӣ ва номҳои шоирони чинии форсисаро дар масоҷид ва мақобири чинӣ 

аз фаъолиятҳои адабии форсии онон тайи қарнҳои мутамодӣ ҳикоят мекунад. 

Форсӣ аввалин ва танҳо забони исломии расмӣ дар Чин буд, ки мавриди 

истифодаи мусулмонони он сарзамин қарор гирифт... Ислом дар Чин зери 

нуфузи забони форсӣ густариш ёфт то ҷое, ки ҳатто нияти намозҳои йавмия, 

асомии намозҳо, шаъоири исломӣ, ҷумлаҳои расмӣ дар ақди издивоҷ ва 

амсоли онҳо ҳанӯз ба забони форсӣ адо мешавад.”1 Ҳамчунин, дар ин ҷо бояд 

илова кард, ки бисёре аз истилоҳоти исломӣ, ки дар ҳавзаи мардуми 

форснажод аз шаклҳои арабии онҳо истифода мекунанд, дар Чин онҳоро ба 

забони форсӣ иҷро мекунанд. Дар Ҳинд ва Бангладеши имрӯза низ то замони 

истилои англисҳо форсӣ забони расмӣ ва забони робитаи омӯзиши таълим 

буд ва аз ин сабаб дар тамоми ин сарзаминҳо, осори илмӣ, адабӣ ва биноҳои 

тамаддуни форсӣ бо катибаҳои форсӣ ба ёдгор мондаанд. Суруди милли 

Покистон ба забони форсӣ аст ва шаст фоизи луғати забони урду калимаҳои 

форсӣ ҳастанд ва ҳанӯз ҳам шоирони барҷастаи покистонӣ ашъорашонро ба 

забони форсӣ менависанд. 

Дар таърихи тоҷикон забони тоҷикӣ ҳамчун як абзори муҳим барои 

эҷод намудани ҳувият ва ҳамбастагии миллӣ будааст. Дар тӯли таърих 

ҷомеъаҳои гуногун ва мураккаб аз қавмҳои гуногуни сокин дар сарзамини 

Тоҷикистон аз тариқи гуфтор ба забони тоҷикӣ ба ваҳдат расидаанд, зеро 

забон гузашта, имрӯза ва ояндаро ба ҳам пайванд мекунад ва абзори 

интиқоли фарҳанги ин қавмҳо аст. Аз ин ҷо, фарқияти қавмҳо ва ҷомеъаҳои 

гуногуни кишварамон дар тӯли таърих аз фарқияти фарҳанги онҳост, ки дар 

ҷомеаи умумӣ аз истилои араб то ба ҳокимияти шӯравӣ муттаҳидкунандаи 

онҳо забони тоҷикӣ будааст. Хулосаи ин маъниро олими эронӣ Афсар 

Раззозифар чунин баён кардааст: “Забон дар канори адабиёт, ки аз ҷумлаи 

арзишҳои миллӣ маҳсуб аст, ду рукни қудрати маънавии ҳар қавмеро ташкил 
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медиҳанд, ки рушд ва тавсиаи онҳо дар иртиботи мустақим бо кулли фарҳанг 

аст”.1  

Чуноне ки қайд кардем, забон муҳимтарин абзори эҷод намудани 

иртибот аст, ки фаъолиятҳои инсонӣ ба василаи он таъйин ва осон мешаванд. 

Агар кишварҳои дигар бо истифода аз қудрати сиёсӣ ва илмии забони худ ба 

осонӣ забонҳои дигар, аз ҷумла забони тоҷикиро аз ин нуфузҳо берун 

кардаанд, аммо соҳибони ин забон дар ҷустуҷӯи бозшиносии сарчашмаҳое 

ҳастанд, ки барои қудрат ва пешравии ҷомеаи тоҷикон аҳамияти бузург 

доранд. Далели корбурди калимаю истилоҳоти зиёди ба ном 

интернатсионалӣ, ки дар замони шӯравӣ роиҷ буд, баъди ба даст овардани 

истиқлоли сиёсии тоҷикон ва барпо намудани давлати соҳибихтиёрашон ба 

пастӣ рафта, барои боло рафтани ҳувияти миллии тоҷикон такони бузурге ба 

шумор меравад. Ислоҳоти забон, ҳарчанде ки дар миқёси васеъ сурат 

нагирифта бошад, ҳам, аммо барои таҳрики шуур ва ҳувияти милли тоҷикон 

аҳамияти хосса дошт. Ба андешаи П. Дятленко, моҳияти ислоҳоти забонӣ дар 

он ифода мебад, ки дар Тоҷикистон монанди кишварҳои дигари Осиёи 

Марказӣ “ба озмоишҳои миқёсан бузург тасмим нагирифта, бо баъзе 

тағйироти ҷузъӣ кифоят намуданд. Аниқтараш, аз чор ҳарфе, ки ба низоми 

фонетикаи забони тоҷикӣ мувофиқат надоштанд, - ц, ы, щ ва ь, ки воқеан бо 

аспостроф (дар ин ҷо муаллиф ба иштибоҳ роҳ додааст – бо апостроф ҳарфи 

ъ-ро менависанд – К.К.) ишора мешавад, даст кашиданд. Дар айни замон, 

ҳоло ц дар аввали калима ба ҳарфи на с ва дар дохили он бошад, ба на тс: 

иваз карда шуд; сирк ба ҷои цирк, сех - ба ҷои цех, полис - ба ҷои полиция, 

конститутсия - ба ҷои конституция. Ба ҷои ы ҳарфи и (пештар выбор буд, 

ҳоло - вибор), ба ҷои щ — ш (на щи, балки ши). Аммо барои аломати ҷудоӣ 

бошад, ҷиҳати зарурат надоштан ҳарфи баробари онро ҷустуҷӯ накардаанд ва 

барои ҳамин князь ҳамчун княз, фильм - ҳамчун филм, вексель - ҳамчун 

вексел навишта мешаванд”.2 Ба андешаи мо, муаллифи ин сатрҳо фақат аз 
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нуқтаи назари манфиати миллии русии худ ба таҳаввулоти забони тоҷикӣ 

назар андохта, воридшавии калимаю ибораҳои навро аз забонҳои арабию 

форсӣ ва инчунин ба таври мустақилона сохтани онҳоро аз ҷониби ҳомилони 

ин забон нодида гирифтааст.  

Ин нуктаҳо бар он далолат мекунанд, ки тоҷикон дар баробари ҳувияти 

миллӣ, ба истилоҳ, - кистӣ ва чистиашон, дар баробари дигарон ҳам ҳувияти 

фардӣ, ҳам қавмӣ ва ҳам миллӣ доранд. Ин ҳувиятҳо аз арзишҳои фарҳангии 

як гуруҳи хос иборат буда, маҳсули шароити сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва 

ҷуғрофӣ мебошанд. Натиҷаи касби огаҳӣ ба ҳувияти миллӣ ва эҳсоси 

мансубият ба он ин аст, ки ҷомеъаи тоҷикон ҷойгоҳи хешро дар низоми 

ҷаҳонӣ дарёфта, ҳар фарди он дар баробари ҷомеаи худ эҳсоси ҳамбастагӣ, 

аҳду вафодорӣ менамояд ва омодагии хешро барои дифоъ аз ҳувияташон 

изҳор менамоянд. Давлати тоҷикон бо истифода аз ниҳодҳои ҳувияти миллӣ 

– забон, парчам, суруди миллӣ, мероси муштараки таърихию фарҳангӣ барои 

созкорӣ ва омода намудани мардум барои пешрафти миллӣ ва муқобилат бо 

хатарҳои бегона даст мезанад. Дар акси ҳол, “мардуме, ки натавонад ба 

забони модарии хеш биандешад, ночор мояҳои шукуфоии бахши фарҳангӣ ва 

тағзияи мағзӣ ва руҳии худро бояд пайваста дар забони бегона ҷустуҷӯ 

намояд ва ҳамвора низ бо эҳсоси ҳақорат (яъне ҳақирӣ – К.К.) ва адами 

эътимод ба нафс дастхуши ақибмондагиҳои шадиди фарҳангӣ хоҳад шуд”.1 

Забони миллӣ – калиди рамзиест, ки қувваи муайян намудан ва ташаккул 

додани таҷрибаи инсониро дорад: урфу одат, ҷаҳонбинӣ, суннатҳои махсус, 

устура, дин, фалсафа, илм, адабиёт зебопарастӣ ва ғайра, ки дар чорчӯбаи он 

ҳувияти миллии ин ё он халқ ташаккул меёбад. 

Ҳамин тариқ, забони миллӣ на танҳо фарҳанги халқ, сохтори иҷтимоӣ, 

ҳувияти миллӣ, ҷаҳонбинии хоссаи онро ифода мекунад, балки арзишҳои 

иҷтимоию фарҳангиеро, ки дар тӯли рушди таърихии он ғун гардида, воситаи 

муҳимтарин ва муассиртарини ташаккулёбии насли оянда, яъне абзори 

фарҳанг мегардад, эҷод мекунад. Фард тавассути забон ба дастовардҳои 
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фарҳангии ҳам халқи худ ва ҳам дигарон ошноӣ пайдо намуда, тафаккурашро 

ғанӣ мекунад ва тасвири олами инфиродиашро дигар месозад. Ихтилофоти 

байни забонҳо ба идроки гуногуни олам таъсир намерасонанд, баръакс 

идроки мухталифи он дар иттиҳодияҳои гуногуни қавмӣ ба тағйири шакли 

сохторҳои забонӣ, ки танҳо як воситаи ифодаи тафаккур ва на худи 

тафаккурро дар назар дорад, мусоидат мекунад. Сониян, шакли қолабии 

рафтору кирдор ва сохторҳои забонӣ дар тобеияти бевоситаи ҳамдигар қарор 

надоранд; дар баробари ҳама гуна шароитҳо, халқҳое, ки ба як забон ҳарф 

мезананд, метавонанд қолабҳои гуногуни рафтору кирдор дошта бошанд ва 

халқҳои якзабона – қолабҳои монанди ин гуна рафтору кирдорҳо. Ҳувияти 

миллии онҳо аз забон ва тарзи муносибаташон ба фарҳанги хеш ва бегона 

вобаста аст. 
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БОБИ 2. МАСЪАЛАҲОИ ФАЛСАФИИ ТАҲҚИҚОТ ВА ЗАБОНИ 

ФАЛСАФИИ ТОҶИКӢ 

 

2.1. Шинохти забони тоҷикӣ ва фалсафаи он 

 

Забони форсӣ-тоҷикӣ яке аз забонҳои зиндаи қадимаи ҷаҳон ва яке аз 

забонҳои камтарине ба ҳисоб меравад, ки фалсафа, наср, адаб ва забони онро 

ҳам ҳомилони имрӯзаи он ва ҳам онҳое, ки онро ҳамчун забони дуюми 

модарӣ меомӯзанд, ба хубӣ ва озодона сарфаҳм мераванд. Забони форсӣ-

тоҷикӣ ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешавад ва барои ҳамин 

барои ҳомилони забонҳои аврупоӣ омӯхтани он нисбат ба масалан, забонҳои 

сомӣ (чун забони арабӣ) ва ё забони хитоӣ осонтар аст, зеро дар забонҳои 

онҳо калимаю ибораҳои сершумори форсӣ-тоҷикӣ вомехӯранд, ки 

нишондиҳандаи сарчашма ва баромади умумии онҳост.  

Дар натиҷаи он ки лашкари мусулмонони Арабистон дар асри VII ба 

ғасби кишварҳои ҳамсоя шуруъ намуданд, забонҳои маҳаллии баъзе халқҳои 

мустамликашуда, масалан дар Ироқ, Сурия ва Миср ба тадриҷ ба нобудӣ 

рафта, ҷои онҳоро забони арабӣ ишғол намуд. Эрон ягона кишваре дар ин 

минтақа боқӣ монда буд, ки забони форсӣ-тоҷикии он бо забони арабӣ иваз 

нашуд ва ин новобаста аз он ки хат ва китобат шакли форсӣ-арабиро гирифт, 

аммо дар ин ҳолат ҳам он вижагиҳои сарфу наҳви забонашро устувор нигоҳ 

дошт (масалан ворид шудани ҳарфҳои барои арабҳо бегонаи ж, ч, п, г, о ё 

сарфу наҳви форсӣ-тоҷикӣ). Фаротар аз он, дар натиҷаи паҳн шудани Ислом 

то ба Чин калимаҳои иқтибосшудаи форсӣ-тоҷикӣ дар забонҳои урду, чинӣ 

ва ҳиндӣ ба таври фаровон мавриди истифода қарор гирифтанд. То асри 

XVIII, яъне то истилои англисҳо забони давлатии Ҳиндустон забони форсӣ 

буд. Масалан, шоири машҳури Покистон Муҳамад Иқболи лоҳурӣ навишта 

буд: 

Ҳиндиям, аз порсӣ бегонаам,  

Моҳи нав бошам, тиҳипаймонаам...  

Гарчи ҳиндӣ дар узубат шаккар аст,  
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Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст...  

Порсӣ аз рифъати андешаам,  

 Дархўрад бо фитрати андешаам.1 

 

Роберт Байрон, саёҳатчӣ, нависанда, муаррих ва санъатшиноси 

маъруфи англис, дар асараш “Роҳ ба сӯи Оксиана” (“The Road to Oxiana”) дар 

бораи сайёҳати даҳмоааш ба Эрону Афғонистон ва Осиёи Марказӣ маълумот 

ва тасвирҳои аҷоиб медиҳад. Мушоҳидаҳояшро аз меъморӣ, боғҳо, 

суннатҳои зебопарастӣ ва китобату наққошие, ки умуман ба арабҳо хос 

набуд, ба қалам овардааст: “Аммо бо ин ҳама ороиши гуногунранг усули 

ваҳдоният, шарораи зиндагии тамоми шабаҳи фурӯзон бар пояи ду матн 

барафрӯхта шудааст: яке омезиши ҳуруфи сафед, ҳарфҳое, ки бар майдони 

ранги осмонӣ қад-қади хати чоркунҷа партофта шудаанд аст; дигаре, ҳудуди 

ҳамон ҳарфҳое, ки бо оби гули насрини сафед ва зард дар майдони ёқутӣ 

партофта шудаанд, ки дар канораҳои дохилии матн бо ҳарфҳои ранги 

фирӯзаи кӯфӣ омезиш меёбанд... Ва онҳоро дида, ман фаҳмидам, ки чаро 

ранги гулобӣ – он ранги хосси форсҳо будааст, ва чаро ин калимаи форсӣ ҳам 

маънои “об”-ро дорад”.2 Албатта, Р. Байрон ба иллати он ки мутахассиси 

соҳаи забоншиносӣ набуд, аз ин беш дар бораи забон ва хати форсӣ гуфта 

наметавонист, аммо муҳим он аст, ки ӯ дар тасвирҳояш ҳувияти мардуми 

форсизабонро, ки аз арабу туркҳои ҳамсоя фарқ дорад, ҳам аз нигоҳи 

зебопарастӣ ва ҳам суннати онҳо дарк карда тавонистааст. Калимаи форсии 

“об”, ки аз ду ҳарфи алфавити форсӣ-тоҷикӣ иборат аст, дар калимаҳои 

таркибии он маънои ободӣ ва шукуфоиро дорад: калимаи форсӣ-тоҷикии 

“обод”, ки ҳамчун эвфемизми шаҳрҳо ба ҳисоб меравад, дар кишварҳои 

Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ ба таври фаровон мавриди истифода қарор 

мегирад: Аҳмадобад, Ҳайдаробод, Ишқобод, Бекобод, Исломобод ва ғайра. 

Ба ин маънӣ, оё калимаи тоҷикии обод бо калимаи англисии abode (“хона, 
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макони зист”) шабоҳате надорад? Калимаҳои тоҷикӣ барои якчанд рангҳои 

ашё бо илова кардани пасванди –ӣ сохта мешаванд. Худи ҳамон Р. Байрон 

дар асари мазкураш калимаҳои форсӣ-тоҷикии “обӣ”, яъне об+ӣ-ро нишон 

додааст. Айнан ҳамон тавр ранге, ки дар забони англисӣ бо калимаи khaki 

ифода мешавад, аз забони тоҷикии хокӣ сарчашма гирифтааст. Дар робита бо 

ин масъала Б. Ғафуров навиштааст: “...аз ин забонҳо ба тариқи намуна бисёр 

калимотеро овардан мумкин аст, ки дар сохт ва маъно тафовуте надошта, 

фақат бо баъзе хусусиятҳои фонетикии худ фарқ мекунанд. Масалан, об дар 

забонҳои эронии қадим ап, дар ҳиндии қадим ҳам ап; замин, мутобиқан буми 

ва бҳуми- бод – вата ва вата; тан – тану ва тану; даст – заста (ё даста) ва 

ҳаста; калима, овоз – ваҷаҳ ва вачас; ном – наман ва наман; либос – вастра 

ва вастра; падар – питар ва питар; бародар – братар ва бҳаратар; андар – 

антар; ду – два ва два; чаҳор – чатвар ва чатвар; панҷ – панча ва паньча, 

ҳафт – ҳапта ва сапта; ҳашт – ашта ва ҳашта; даҳ– даса ва даща, дувоздаҳ 

– двадаса ва двадаща; сад– сата ва щата ва ғайра”.1 Забони форсие, ки бо 

он дар Афғонистон ҳарф мезананд, ҳамчун дарӣ, дар Тоҷикистон – тоҷикӣ ва 

дар Эрон - форсӣ маълум аст. Ихтилофоти овозию лаҳҷавии байни ин се 

забонро монанди ихтилофоти байни забони франсузии аҳолии Канада ва 

франсузии Аврупо ва ё англисии Англия ва мардуми Австралия ё Африқои 

Ҷанубӣ муқоиса кардан мумкин аст. Забони тоҷикӣ бошад, дар давраи 

шӯравӣ аз хати арабӣ ба кириллӣ гузашта, калимаҳои зиёди русӣ-аврупоиро 

дар бар гирифтааст. Инчунин дар байни тоҷикон таърихи зиндаи забонашон 

– забонҳои помирӣ ва яғнобӣ ҳанӯз фаъоланд, ки дар онҳо калимаҳо, ибораҳо 

ва ифодаҳои зиёди форсии қадима ва миёна маҳфузанд.  

Ҳамин тариқ, натиҷаи ҳамин ҳампайвандии забонҳои форсӣ-тоҷикӣ-

дарӣ буд, ки дар фарҳанги умумии мардуми форснажод гусасташавии онҳо 

бо фарҳанги гузашта сар назад, ки оқибати он, монанди баъзе мактабҳои 

постмодернии замони муоир, инкори бешууронаи ганҷинаи маънавӣ ва 

                                                           
1 Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. - Душанбе, 2008. - С. 41-

42. 
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талаботи психологии ӯ, эҳсоси ботилхоҳӣ, мағрурӣ, касалии нафсонӣ, 

худкушӣ, ҷангу низоъҳо ва марг мебуд. Олимону муҳаққиқони мактабҳои 

фикрии мардуми форснажод аз ибтидои ташаккул ёфтани ҷаҳонбинии динию 

фалсафӣ бар он талош мекарданд, ки байни маънавиёт, руҳониёт ва ақлгароӣ 

робита барпо намоянд. Чунин муносибат ва равиш дар маърифати олам дар 

осори динию фалсафӣ ҳувияти миллии ин мардумро инъикос мекард. Дар 

фалсафаи Зардушт “шумо ё мабдаи ҳаракат ва офариниш бар хоҳиши Худо 

ва навиштаҳои ӯ асос меёбад, аниқтараш, ҳикмати Мазда медонад, ки он ба 

забони паҳлавӣ навишта шудааст ва он ҳикмати бисёрмаъногист. Ин ба 

иллати он аст, калимаи “карта” дар забони қадимаи иронӣ маънои “ҳикмати 

Язд”-ро дорад”.1 Дар асрҳои миёна ва нав тафаккури озодихоҳии мардуми 

форс алайҳи арабҳо тавассути шеъру забон ифода меёбад, ки аз миёни 

мутафаккирону шоирони он нақши Фирдавсӣ, Носири Хусрав ва Аҳмади 

Дониш барои нигоҳдошти забон, фарҳанг ва арзишҳои он беҳамто аст. Ба 

андешаи мо, шеъри зерини Носири Хусрав намунаи олии ин гуфтаҳо буда 

метавонад: 

Ман онам, ки дар пои хукон нарезам, 

Мар ин қимматӣ дурри лафзи дариро.2  

Ҳамин тариқ, забон ва ҳувият – ду ҷузъи ҷудоинопазир дар ташкил 

ёфтани зерсохторҳои ҷомеъаи тоҷикон дар арсаи робитаҳои фардӣ ва 

иҷтимоӣ аст. Дар тақсимбандии забони мардуми форсу-тоҷик, чуноне ки аз 

гуфтаҳои фавқуззикр бармеояд, ду бахши асосӣ ҷой дорад: забони миллӣ ва 

забони қавмӣ. Аз он андешаҳо ҳамчунин маълумамон гашт, ки баъзе 

муҳаққиқон идеологияро омили ташкили ҳувиятҳо, хусусан ҳувияти миллӣ 

ва забонӣ донистаанд ва муътақиданд, ки ҳамаи идеологияҳо барои эҷоди ин 

ҳувиятҳо саҳми асосӣ доранд ва бино бар ин, ҳувият, ки як миллатро дар бар 

мегирад, ҳувияти миллӣ ном мегирад. Илова бар ин, “форсҳо бо ағлабияти 

теъдодашон дар Форс мустақарр гардида буданд ва баъди ташаккул ёфтани 

                                                           
1 Sahib Far, Ali (1377). The Place of Wisdom and Knowledge in Iran, Tehran: Knowledge, Third Edition, р. 120. 
2 Носири Хусрав. Девони ашъор. Душанбе, 2009. - С. 58. 
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давлати абарқудраташон ягон заруратеро барои ба сари қабилаҳои дигар 

таҳвил намудани на эътиқоди мазҳабӣ ва на қонунҳояшонро, ки тибқи онҳо 

ҳаёт ба сар мебурданд, эҳсос наменамуданд. Форсҳо талош менамуданд, ки 

вижагиҳои қавмӣ ва ҳолати табақаи роҳбарикунандаро нигоҳ доранд. Онҳо 

барои иваз намудани забонашон кӯшише ҳам накарда, аз эътиқоди 

санавиашон то ба пуррагӣ даст накашиданд, аммо комилан дуруст дарк 

мекарданд, ки вазъияти ҳукмронии онҳо то кадом ҳадд барои афзалиятҳои 

амалии ҳаёташон роҳ хоҳад кушод”.1  

Агарчи мафҳуми ҳувияти миллӣ дар Ғарб пас аз пайдоиши давлатҳои 

миллии аврупоӣ дар асри XIX падид омада бошад ҳам, аммо ин мавзуъ дар 

хусуси кишварҳое чун Форс, Чин, Ҳинд ва ғайра, ки аз қадим будани таърихи 

густурдае бархӯрдоранд, рост намеояд. Зеро ин тамаддунҳо аз ибтидо бар як 

огоҳии зеҳнӣ аз худ ва дигарон барпо шуда, мавҷудияти хешро бар асоси ин 

худогоҳии зеҳнӣ ташаккул доданд. Дар ин маврид, яке аз муҳаққиқони 

муосири эронӣ Ҳамид Аҳмадӣ, ки ба омӯзиши ҳувияти миллӣ дар 

чаҳорчӯбаи масъалаи миллӣ ва қавмӣ машғул аст, боварӣ дорад, ки 

падидаҳое чун миллат тааллуқ ба як ҷомеъаи дорои мероси сиёсӣ, фарҳангӣ 

ва таърихии хосс решаи куҳан дорад, аммо натсионализм ба маънои имрӯзаи 

он ва ҳамаи вижагиҳои имрӯзаи мавриди назараш, падидаи нав астВай  2.

барои тасдиқи назараш ба далеле истинод мекунад, ки аз Эрон, Чин, Юнон ва 

Ҳинд ба унвони миллатҳои муқобили имрӯза ёд мекунад.  

Шарқшиноси машҳур Э. Браун бошад, боварӣ дорад, ки форсҳо ҳанӯз 

дар давраи ибтидоии Ислом нуфузи бузург доштанд; форстаборе бо номи 

Ҳаммад эҳсос мекунад, ки арабҳои он давра ба забон ва шеър ҳусни 

таваҷҷуҳи калон надоштанд, онҳоро барои омӯзиши забону адаб даъват кард. 

Худи Ҳаммад ибн Шопур (шакли арабишудааш - Сāбур) нисбат ба ҳамаи 

онҳо шеъри зиёдтар медонист ва ҳатто ҳафт “Муаллақот”-и арабҳоро таҳрир 

                                                           
1 Жигалина О.И. Этносоциальная эволюция иранского общества. М.: “Восточная литература” РАН, 1996. - 

С. 21. 
   احمدی حمید )1382(. هویت ملی ایرانی مر گستره تاریخ. فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 1؛ ص. 15 2
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намудааст.1 Э. Браун ҳамчунин қайд мекунад, ки то пайдоиши Ислом арабҳо 

адабиёт ва шеъри заиф доштанд ва форсҳо зарурати омӯзиши забони 

Қуръонро эҳсос намуда, ин забонро барои ҳадафҳои дигар истифода бурданд. 

Арабҳо бошанд, агар шеъреро эҷод мекарданд, аз рӯи намунаи куҳнаи 

қолабии давраи бисёрхудоиашон сурат мегирифт. Онҳо намунаи давлатдории 

сосониён, низоми почтаи онҳоро қабул намуда, калимаҳои зиёдии соҳавӣ ба 

забони онҳо ворид шудан гирифт. Минбаъд калимаҳои форсӣ ҳатто дар 

манзили зист ва рӯзгори хонаводагии арабҳо ба хотири “ором кардани руҳ 

тавассути василаҳои форсӣ” низ ворид шуданд.  

Боиси тазаккур аст, ки калимаҳо ва истилоҳоти форсӣ-тоҷикӣ ба забони 

арабӣ ворид гардида, ба таври аҷиб муарраб шудан мегирифтанд; аввалан, як 

ё зиёда калимаҳо дар аввал, мобайн ё охири калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ бурида 

мешуданд. Масалан, “бемористон” ба “маристон”, “ҳазордостон” ба “ҳазор” 

табдил ёфтанд; сониян, ба калимаҳои аслии форсӣ-тоҷикӣ ҳарф ё ҳарфҳо 

илова мешуданд. Масалан, “роҳ” шакли “торроҳат”, “панҷа” – “фанҷаз”, 

“поча” – “балға”-ро гирифтанд; сеюм, ҳангоми навиштани ҳамон як калимаи 

форсӣ-тоҷикӣ бо калимаҳои гуногун, ки аз калимаи аслиаш ё кам ё зиёд фарқ 

мекунанд, Масалан, “заванкал” (марди қадпаст) ба шаклҳои арабии “заварак, 

заванак”, “танпарвар” – “танбур”, “танбал”, “тамбал”, “кеҳтар” – “ҷайтар, 

ҷаъдур, ҷайдарӣ, ҷаъбар” қабул шуданд; чаҳорум, аз тариқи таснифи на фақат 

калимаҳои арабишуда, балки дар баъзе ҳолатҳо, калимаҳои аслии форсӣ-

тоҷикӣ. Масалан, аз калимаҳои форсӣ-тоҷикии “ҷандара” онҳо тасрифи 

феълҳои замони гузашта ва ҳозираи “ҷандара, йаҷандара”, аз “бӯсидан” – 

“басса, йабусса”, “кӯшидан” – “каша, йакуша” сохтанд; ҳолатҳое ҷой доранд, 

ки ҳам шакли арабишудаи калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ ва ҳам тарҷумаи он ба 

арабӣ баробар мавриди истифода қарор мегиранд. Масалан, “гулоб” ҳам ба 

шакли “ҷаллоб” ва ҳам “ма’ ул-вард”, “забони гунҷишк” (номи дарахт) – 

“бенҷишк” ва “лисан ул-асафир”, “панҷангушт” – “банҷанкушт” ва “зу 

                                                           
1 Browne E.G. A Literary History of Persia. From the Earliest Times until Firdawsi. London and Leipsic, 1909, p. 

276. 
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хамсат ул-асабиʻ”, “сапедрӯй” – “асфидрӯй” ва “наҳас ул-абйаз” ба кор бурда 

мешаванд.1  

Бо мурури замон, ҳаракати шуубияи эрониҳо арабҳоро водор намуд, ки 

иқтибосоти забони форсиро дар забони арабӣ ба ҳадди камтарин расонанд ва 

ба хотири ин, арабҳо ҳуҷҷатҳои зиёдеро, ки дар он таъсири забони форсӣ 

зиёд буд, нобуд сохтанд. Бо вуҷуди ин, хусусан дар давраи аббосиён, 

ҳарчанде ки забони арабӣ забони расмии давлатии хилофат эълон шуда, ба 

забони фиқҳ ва илм табдил ёфта буд, олимону фақеҳони бузурги исломиро 

форсҳо ташкил медоданд. Маҳз ҳамин форсҳо истилоҳоти форсӣ-тоҷикиро ба 

забони арабӣ ворид кардан гирифтанд ва дар айни ҳол, истилоҳоти зиёди 

забону фалсафа аз ҷониби ин гуна олимони форс-тоҷик сохта мешуданд, ки 

асарҳояшонро ба забони арабӣ менавиштанд. Фон Кремер дар бораи таъсири 

фарҳанги форсҳо ба арабҳо навишта, қайд мекунад, ки дар давраи аббосиён 

он на танҳо ба ташаккул ёфтани ибодатгоҳҳо ва давлат, балки ба тарзи 

либоспӯшӣ, анвоъи хӯрок, мусиқӣ ва ғайра таъсир расондааст. Ӯ илова 

мекунад: “Дар қасри халифа ба суннатҳои сосониён тақлид менамуданд ва 

либосҳоеро пазируфта буданд, ки бо навиштаҷоти зарҳалӣ зинат дода шуда, 

он ба ваколатҳои ба ашрофон додашуда тааллуқ дошт”.2 Абу Исҳоқи форс 

аввалин ҳолнависи пайғомбари Ислом буда, Ибн ал-Муқаффаъи форс, яке аз 

донандагони беҳтарини забони арабӣ, аз паҳлавӣ асари ҳиндии “Калила ва 

Димна”-ро ба арабӣ тарҷима кардааст; Ибн Хурдабеҳ, ки аслаш форс буд, 

ҳамчун забоншинос ва олими забардасти сарфу наҳви арабӣ эътироф 

шудааст, Сибавайҳи форс аввалин шуда сарфу наҳви арабиро навиштааст. 

Муҳаққиқи забонҳои сомӣ, профессори амрикоӣ А. Ҷеффри (1892-1959) дар 

Қуръон ба кор рафтани беш аз чил калимаи форсӣ-тоҷикиро ҳисоб кардааст, 

аз ҷумла: ибриқ (аз обреза), истабрақ, барзах, бурҳон, танур, ҷизя, ҷуна (аз 

гуноҳ), дирҳам, дин, динар, равза, забония, заробӣ, закот, занҷабил, сироҷ, 

                                                           
1 Addi Shirr. Persian Arabicized words in Arabic. Tehran, 1965, p. 97-99. 
2 Sykes P. M. A History of Persia, Volume 1 (Classic Reprint). London, Forgotten Books, 2018, р. 269. 

https://www.google.com.tj/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Percy+Molesworth+Sykes%22
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санам, абқарӣ, фирдавс, фил, кофур, канз, марҷон, Ҳорут ва Морут, вазир, 

ёқут ва ғайра.1 

Воситаи дигари таъсири фарҳанги форсҳо ба арабҳо ҳикматҳои 

мардуми иронитабор буд, ки он ба се роҳ ворид гардидааст: 1) тафсиру 

таъвилҳои Қуръон ва ҳадисҳои пайғомбар; 2) фалсафаи юнониёни қадим; 3) 

қиссаҳо дар бораи ҳаёти шоҳони форсҳо ва файласуфон. Ибораҳои рехта ва 

масалҳо ба таври фаровон ба забони арабӣ тарҷума мешуданд. Ҳасан Басрии 

форс ин гуна ибораҳои рехтаро дар давраи уммавиён тарҷума кардааст; Ибн 

Қутайба дар “Уйун ул-ахбор”, Ибн Тартуш дар “Сироҷ ул-мулук”, Ибн Ҷоҳиз 

дар “Китоб ул-тоҷ” ва инчунин Ибн Абду Раббиҳи дар “ал-Иқд ул-фарид” 

давомдиҳандагони ин анъана буданд. Вобаста ба ин, маҳфилҳои хосси 

форсҳо ба суннати арабҳо роҳ ёфт; он на танҳо як навъи дилхушӣ бо 

мусиқию сурудхонӣ буд, балки дар он ҷоҳо қиссаҳои адабӣ, суханҳои 

ширину гуворо ва латифаҳои аҷиб нақл карда мешуданд. Олимону шоирон ба 

умеди касб намудани мартабаҳои болотар дар ин маҳфилҳо бо ҳам рақобат 

менамуданд, ки аз ин тариқ адаби кишварро ғанӣ мегардониданд. Ҳамин 

тавр, дар ин давра мутобиқшавии назарияи шеъри араб ба шарҳу эзоҳи 

суннатҳои адабии дигар, ғанӣ ва воло сурат мегирад. Он барои тавзеҳи 

қонунҳои шеъри дигар сохта шуда, методологияи қаблиро нигоҳ медошт, 

аммо аз нигоҳи руҳиявӣ тағйир ёфта, ба забони шеъре қаробат пайдо мекард, 

ки бар пояи забони табиийи дигар ба вуҷуд меомад. Зиёиёни форснажод, 

аниқтараш, “шоирону мунаққидоне, ки суннаташон донишҳои баланд ва 

доиратулмаорифиро тақозо мекард, ба таҳсили маърифати арабиасос муяссар 

гаштанд, ки он ҳатман шомили асарҳои асосии сарфу наҳв ва шеършиносӣ 

буд... “Миллатсозӣ” дар рисолаҳои ягон соҳаи дониш (илми сегонаи 

шеършиносӣ) ба забони форсӣ ва истифодаи давомдор аз осори арабӣ дар 

соҳаҳои дигар (ʻилм ал-маʻанӣ, ʻилм ал-байан), эҳтимолан, бевосита нишон 

медиҳад, ки маҳз кадом соҳаҳои қонуни забоншиносӣ ба таври печидаю 

                                                           
1 Jeffery А. The Foreign Vocabulary of the Qur'ān.Baroda: Oriental Institute, 1938, р. 11-17. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Arthur+Jeffery
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душвортар аз забони арабӣ, ки барояшон ҳам ҳадаф ва ҳам воситаи тасвир 

буд, “бегона” шуданд”.1 

Ин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо баланд рафтани нуфузи забони 

форсӣ-тоҷикӣ давраи рушди фарҳанг ва таҳқиқоти илмӣ шуруъ гардиданд. 

Суннатҳои шифоҳӣ ба тадриҷ мавқеашро бо гуфторҳои китобӣ ва нақли 

таърихӣ, таҳлилҳои хаттии фалсафӣ ва илмӣ иваз намуд. Тафаккури тоҷикон 

дар асоси ин пешравиҳо то асри XIII бо илм тавъам буд ва то истилои 

сарзаминашон аз ҷониби муғулону салҷуқиҳо ва сар боло бардоштани 

руҳониёни мутаассиб таъсири забон, фалсафа, ахлоқ ва умуман фарҳанги 

волои тоҷикон ба тамоми қораҳои олам интишор ёфт. То ба асри ХХ 

шумораи зиёди қавму миллатҳои дигар ба омӯзиши забони форсӣ машғул 

буданд ва ба ҳамин васила дар бораи заковату қобилияти баланди фикрии 

форсҳо бевосита шиносоӣ пайдо менамуданд. Масалан, яке аз ин қавмҳо 

ҳиндувонанд, ки забони ҳиндиашон аз нигоҳи баромади таърихии он ҳамчун 

ҷузъи оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ қаробати зиёд 

дорад. Таҳти мафҳуми забони ҳиндӣ гуруҳи забонҳои ба он монанд – урду, 

банголӣ, панҷобӣ, гуҷаратӣ, телугу ва ҳиндӣ дар назар дошта мешавад. Онҳо 

дар байни дигар забонҳои Ҳинд нуфузу мартабаи бештар ва таҳти таъсири 

забони форсӣ ба ҳадди бештар қарор доранд. Мақоми забони форсӣ махсусан 

дар замони истилои қисмати Ҳинд аз ҷониби муғулҳо боло меравад ва Акбар 

– сарлашкари онҳо забони форсиро ба ҳайси забони давлатии империяаш 

эълон намуд ва ҳиндуҳо нисбат ба забонҳои дигар, аз ҷумла забони арабӣ, ба 

забони форсӣ бештар ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир намуданд. Аз ин ҷо, мардуми ин 

кишвар калимаю ибораҳои зиёди форсиро қабул намуда, олимон ва шоирону 

нависандагони Ҳинд онро ҳамчун забони илм, шеъру адаб мавриди истифода 

қарор дода буданд.2  

                                                           
1 Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии (ал-Муʻджам фи маʻайир ашʻар 

ал-ʻаджам). Ч. II. О науке рифмы и критики поэзии. Пер. с перс., исслед. и коммент. Н.Ю. Чалисовой.- М.: 

«Восточная литература» РАН, 1997. - С. 19. 
2 Ali Akbar Khansir. The Impact of Persian Language on Indian Languages. Theory and Practice in Language 

Studies, Vol. 4, No. 11, pp. 2361-2365. 
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Забони форсӣ-тоҷикӣ дар ин шароит ба ҳайси воситаи иттисоли 

байнифарҳангии халқҳои гуногун, воситаи таъминкунии ягонагии равандҳои 

фарҳангӣ дар дохили ин умумияти иҷтимоӣ, барои ҳифз намудан ва 

интиқоли арзишҳои фарҳангии мардуми онҳо мавриди истифода қарор дошт. 

Забон дар ин ҳолат на танҳо воқеиятро инъикос менамуд, балки онро шарҳу 

эзоҳ медод ва ба ҳамин васила воқеияти дигареро ба вуҷуд меовард, ки дар 

он инсон вуҷудияти маънавиашро таъмин менамуд. Барои ҳамин фалсафаи 

забони тоҷикӣ дар давраҳои таърихии ташаккулёбиаш дар асоси маърифати 

худи ин забон рушд меёфт. Таваҷҷуҳи мутафаккирон ба забон бештар 

хусусияти фалсафӣ дошт: фалсафаи забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то ба 

имрӯз дар раванди баррасии муносибаҳои тарафайни ашё ва падидаҳо бо 

тафаккур ва калимаю сухан сурат гирифта, ба саволҳои “ин ё он шайъ чӣ ном 

дорад?”, “оё ҳангоми номгӯӣ кардани ашё табиати он ба назар гирифта 

мешавад ва ё он тасодуфан гузошта мешавад?” Маърифати забоншиносии 

форсӣ-тоҷикӣ на танҳо худи тоҷикон, балки намояндагони халқҳои дигар 

аҳамияти бузург дошт. Маҳз барои ҳамин, мутафаккирону шоирони 

ғайритоҷик, монанди Форобӣ (гарчанде ки асарҳояшро ба забони арабӣ 

навишта бошад ҳам, аммо ба фазли таҳсили илм намуданаш дар Самарқанду 

Бухоро, Бағдод, Исфаҳон, Ҳамадон ва Рай истилоҳот ва калимаҳои зиёди 

форсӣ-тоҷикиро истифода бурдааст), Низомӣ, Навоӣ, Муҳаммад Иқбол ва 

дигарон рӯ ба забони форсӣ-тоҷикӣ оварда буданд. Дар асарҳои онҳо ба ғайр 

аз масъалаҳои дигари мутааллиқ ба маърифати олам, табиат ва инсон 

инчунин фалсафаи забон дар доираи таҳлили забони форсӣ баррасӣ мешавад. 

Пеш аз ҳама, ин гуфтаҳо ба дарки саволҳои дар боло матраҳшуда - “ин ё он 

шайъ чӣ ном дорад?”, “оё ҳангоми номгӯӣ кардани ашё табиати он ба назар 

гирифта мешавад ва ё он тасодуфан гузошта мешавад?” ва робитаи калима бо 

ҷавҳарҳои дигар дахл дорад. Албатта, ба ин саволҳо мутафаккирони 

давраҳои гуногуни форсу тоҷик ва онҳое, ки ба ин забон менавиштанд, 

посухи якранг ва якхела намедоданд.  



87 

Боиси тазаккур аст, ки андеша дар бораи он ки ҳар гуна ном табиати 

чизи додашударо инъикос мекунад, ҳанӯз аз ҷониби файласуфи Юнони 

қадим Гераклит ва файласуфҳо-стоикҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифта буд, 

дар ҳоле ки Демокрит ба муқобили робитаи табиийи байни калима ва шайъ 

баромадааст. Ба андешаи ӯ, ашё на дар айният бо табиати худи ашё, балки 

тибқи муқаррароти одамон ном гузошта мешаванд. Ӯ бар он таваҷҷуҳ 

намудааст, ки ҳолатҳое вуҷуд доранд, ки “а) бо ҳамон як ном якчанд ашё 

ифода шуда метавонанд; б) ҳамон як чиз бо якчанд калима ифода карда 

мешавад (яъне чиз якчанд ном дорад); в) чиз номе надорад (яъне мафҳум бе 

калима ифода мешавад) ва дар ин ҳолат тавсифи он ба кор бурда мешавад; г) 

баъзан ҳамон як калима бо дигари он иваз карда мешаад, яъне ифодаи забонӣ 

тағйирёбанда ва ноустуворанд”.1 Ҳамин тариқ, аллакай Демокрит дар ҳамон 

замон дарк карда буд, ки байни калима ва мафҳум таносуби якрангу якхела 

вуҷуд надорад ва онҳо дар истилоҳоти забоншиносии муосир ба тариқи зерин 

шарҳ дода шуда метавонанд: а) калима метавонад бо якчанд мафҳумҳо 

мутаносиб бошад, яъне калима сермаъно ва хусусияти омонимӣ дорад ва дар 

он вақт калимаи сермаъно бо ягон мафҳум мутобиқ буда метавонад; б) ҳамон 

як мафҳум бо калимаҳои гуногун ифода гардад, яъне хусусияти муродифи 

(синоним)-и ифодаи мафҳум ҷой дорад; в) он ки мафҳум метавонад ба таври 

тавсифӣ баён гардад, моро ба андешае мебарад, ки он метавонад ба як калима 

– воҳидҳои яклухт ва ё ҷудо ташаккулёфта – фразеологизмҳо (масалан, даст 

кутоҳӣ мекунад – нотавонӣ, имкон надоштан; китф дарҳам кашидан – 

ҳайрон мондан); г) тағйири номҳо – ин маънои хосияти динамикии забон аст, 

ки дар раванди архаизмгароӣ рух медиҳад, яъне ҳангоме ки калимаҳои 

камистеъмол дар натиҷаи неологизмгароӣ ба захираи сустфаъоли забон 

гузашта, ҳатто аз байн мераванд. Ин ҳукмҳо маънои онро доранд, ки 

тафаккури таҷридии инсон қабл аз ҳама ташаккул додани чунин ифодаҳои 

тахайюлӣ, образҳои ашё ва падидаҳоро тақозо мекунад, ки дар сувари 

                                                           
1 Ниг.: Кондратов Н. А. История лингвистических учений: учеб. пособие / Н. А. Кондратов. – М. : 

Просвещение, 1979. – С. 12-13. 
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худашон хосиятҳо ва нишонаҳои асосиро нигоҳ медоранд ва ба ин сувар 

имконият медиҳанд, ки на дар шакли нақш ё асари яклаҳзаина, чуноне ки ба 

ҳайвонот хос аст, вуҷуд дошта бошанд, балки дар шуури инсон порчаҳои 

инъикосшудаи олами воқеӣ дар шакли мафҳумҳо ва робитаҳои 

байниҳамдигариашон сабт ёбанд.  

Дар тамоми давраҳои минбаъдаи рушди таърихи фалсафа чунин ҳукми 

файласуфоне на исбот ва на инкор гардидаст, ки барои маърифати табиати 

калима талош менамуданд: ҳарчанде ки калима (ном) тасодуфӣ, муваққатӣ ё 

шартӣ буда метавонад, фаҳмиши калима (ном) монанди забон умуман роҳро 

барои маърифати моҳияти ашё боз мекунад. Бо ин консепсияи фалсафӣ 

равияе дар зебошиносӣ ва адабиёт бо номи “рамзгароӣ” (“символизм”) ё 

“базми номҳо” ба вуҷуд омад. Ҳангоми баррасии рамзҳо аз нуқтаи назари 

тарзи ифода ёфтани онҳо рамзҳои овозӣ, бадеӣ, хаттӣ-наққошӣ, мушаххас, 

таҷридӣ, оддӣ ва мураккаб тасниф мешаванд. Забони ҳар кадомашон 

хусусияти вижагии худашро дорад: масалан, рамзҳои бадеӣ дар шакли 

санъатҳои бадеие чун ташбеҳу, истиора, маҷоз, талмеҳ ва ғайра ифода 

гардида, маъниҳои ботиниро дар бар мегиранд. Аз Муҳаммад Иқбол барои 

ин ҳукм далеле меоварем: 

Гиряи ман бар рухи гул об зад.  

Ашки ман аз чашми наргис хоб шуст,  

Сабза аз ҳангомаам бедор руст.  

Боғбон зўри каломам озмуд,  

Мисраъе кориду шамшере дуруд.  

Дар чаман ҷуз донаи ашкам накишт,  

Тори афғонам ба пуди боғ ришт.1  

Мисраъҳои мазкур баръало нишон медиҳанд, ки воситаҳои забонии 

байни андешаҳо “шоҳид”-и дарду азоб (дар чаман ҷуз донаи ашкам накишт), 

шодию сурури инсон (сабза аз ҳангомаам бедор руст) дар роҳи ҷустуҷӯи 

ҳақиқат, аз ифодаи оддии объектҳо ва падидаҳои нав кашфшуда то ба 

                                                           
1 Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ. Ду шанбе, 2008. – С. 22. 
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ташаккул ёфтани консепсияҳои фалсафии сохтори олам мебошанд. Дар 

забони тоҷикӣ, бад-ин минвол, шарту шароити сершуморе инъикос меёбанд, 

ки дар онҳо инсон донишҳояшро дар бораи олами инсонӣ – хосиятҳои табиӣ, 

сарнавишт ва амалияи ҳаётии ӯ ба даст овардааст. Ин донишҳо дар 

семантикаи забони тоҷикӣ ва умуман халқҳои дигар аз тариқи дастгоҳи 

мафҳумҳо ва усулҳои гуногуни баёни онҳо маълуманд, ки яке аз онҳо, 

чуноне ки дар боло зикр намудем, рамзҳо мебошанд. Рушду такомул ёфтани 

номинатсия (сохташавии воҳидҳои забоние, ки хусусияти номӣ, исмӣ доранд 

ва барои номбар кардани чизе ба кор рафта, мафҳумро дар бораи он ба вуҷуд 

меорад) аз тариқи истеъмоли калимаҳо бо маънии бевосита, маҷозӣ ё рамзӣ 

дар ибораҳо (об задан бар рухи гул, чашми наргисро шустан, аз ҳангома 

бедор рустан, донаи ашкро киштан, тори афғон, пуди боғ) нишондиҳандаи 

пешравӣ дар маърифати амалӣ ва сипас – маърифати назариявии олами 

муҳит мебошад. Албатта, бояд дар назар дошт, ки дар ягон марҳилаи 

инкишофи хеш забоне ба ҳайси қувваи мустақили созанда ва пас, созандаи 

тасвири худии олам ба миён наомадааст ва он танҳо олами консептуалии 

инсонро, ки аз ҳарду олам сарчашма мегирад, эътироф мегардад.  

Дар олами ҷаҳонбинии халқҳои ҷаҳон рамзҳои гуногун маълум ва 

машҳуранд: доира (давра) – рамзи кайҳон, Худо, ягонагӣ, камолот, мавзунӣ, 

абадият, вуҷуди бе аввалу охир); шамол – рамзи руҳ, нафаси зиндаи Олам, 

тамоми мавҷуди беҷон; нуқта – рамзи марказ, сарчашмаи зиндагӣ, қувваи 

нахустини ба ҳадди охир ҷамъшуда; бунафша – рамзи хоксорӣ, нишонаи 

баҳор; соя – рамзи ибтидои манфӣ дар муқобили ибтидои офтобии мусбат. 

Ҳангоми муайян намудани мафҳуми “рамз”, ба андешаи мо, бояд ду навъи он 

– рамзҳое, ки аз ҷониби одамон сохта шудаанд ва рамзҳое, ки натиҷаи 

илҳоми ғайритабиӣ мебошанд, фарқ кард. Намунаи оддии рамзҳое, ки аз 

ҷониби одамон сохта шудаанд, сурати ду дасти бо ҳам фишурда – рамзи 

дӯстию рафоқат буда метавонад. Рамзҳои натиҷаи илҳоми ғайритабиӣ 

бошанд, ба истилоҳ, Ҳақиқати Олиро инъикос намуда, дар онҳо мазмунҳои 

зоҳиру ботин, заминию самовӣ нуҳуфта мешаванд: “Рамзҳо нишонаҳоянд ва 
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барои дарки беҳтари олами муҳит ва пас, барои зисти мавзуни инсон бо он 

кӯмак мерасонанд. Ҳоло вақти он расидааст, ки маъниҳои нави рамзҳои 

классикиро, ки дар дуродуриҳои қарнҳои чашмнорас ба миён омадаанд ва 

мазмунашонро то ба имрӯз маҳфуз доштаанд, бояд кашф кард. Кӣ медонад, 

онҳо то ҳанӯз чӣ қадар қишрҳои номафҳумро дар худ нигоҳ медоранд, кадом 

қонунҳои сохтори Оламро, ки бароямон ториканд, пинҳон мекунанд ва 

вақташонро интизоранд, ки ба Инсон рӯзе кушода шаванд”.1 Ба ин маънӣ, 

рамзҳо барои ҳама кушодаанд, аммо на барои ҳама даркшавандаанд: ҳамаи 

мушкилӣ ба сатҳи шуури “Ман”-и дарккунанда бархӯрд мекунад, яъне ҳар 

қадар сатҳи шуурнокии фард болотар бошад, ҳамон қадар ҷанбаҳои 

гуногунранги рамзҳо фаҳмотар хоҳанд шуд. Барои ҳамин рамзҳо як навъ 

забони махфӣ, ботинӣ ба ҳисоб меравад. Е.А. Фролова ирфони тасаввуфро 

таҳлил намуда, қайд мекунад, ки “рамз” (“знак”) якчанд маъниҳои 

гносеологӣ дорад: рамз ҳамчун аломат ё нишонаи ягон чиз ё ҳодисаи воқеӣ; 

рамз ҳамчун нишонаи чизе, ки дар пардаи чизи дигари воқеӣ ниҳон аст, - 

нишонаи мобаъдуттабиӣ, фаъолияти афлок, қувваҳое, ки паси пардаи олами 

ҷисмонӣ қарор доранд ва нишонаи вуҷудият ва фаъолияти мабдаи самовии 

он мебошад; рамз – нишонаи вазъ ё ҳолати субъект, тағйирёбии ин ҳолат аст 

ва илова мекунад, ки дар бораи рамзи сеюм “сухан дар бораи навъи дигари 

муносибати байни субъект ва объект меравад. Объекти барои субъект беруна 

амалан вуҷуд надорад – он барои субъект беаҳамият аст. Ва рамз дар ин ҷо – 

на рамзи беруна, ашё аст, балки рамзи ҳолати ботинии субъект, ҳар чизе, ки 

дар ботини он рух медиҳад, маҳсуб меёбад”.2  

Агар дар мисраъҳои дар боло овардашудаи Иқболи лоҳурӣ ин рамзҳои 

маҷозӣ хусусияти бадеӣ дошта бошанд, дар забони фалсафаи тоҷик ду 

мафҳум - “зоҳир” ва “ботин” ҳангоми тафсири ҳам маъноҳои сураҳои Қуръон 

ва ҳам масъалаҳои таносуби олами моддӣ, заминӣ ва ҳам олами руҳонӣ, 

самовӣ дар таълимоти мактабҳои ақлгароии Ислом – калом, машшояи шарқӣ, 

                                                           
1 Энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. - М.: ACT; СПб.: Сова, 2008.  - С. 11. 
2 Фролова Е.А. Арабская философия. Прошлое и настоящее. М.: Языки славянских культур, 2010. - С. 99-

100. 
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тасаввуф ва исмоилия мавқеи хосса пайдо кардааст. Ю.Е. Федорова қайд 

мекунад, ки дар назари аввал чунин бармеояд, ки фаҳмиш ва дарки ҳақиқат 

дар фарҳанги исломӣ набояд аз тасавуурот дар бораи ҳақиқат дар фарҳанги 

ғарбӣ куллан фарқ кунад. Аммо дар асл, “ин фарқият дар механизми дарк 

намудани ҳақиқат дар фарҳанги исломӣ ҳамчун таносуби мафҳумҳои “зоҳир” 

ва “ботин” ба миён меояд... Ҳар гуна чиз чунин фаҳмида мешавад, ки ду 

ҷониб дорад: “зоҳир” ва “ботин”. Дар ин ҳол, аз тариқи мафҳуми “зоҳир” 

ҳамаи он хосиятҳо ва сифатҳои чиз, ки бевосита ба идрок дастрасанд тавсиф 

ёфта, мафҳуми “ботин” шомили маъниест, ки аз паси пардаи ашёи маҳсуси 

даркшавандаи беруна “махфӣ” боқӣ мемонад. Метавон хусусиятҳои вижагии 

мафҳумҳои “зоҳир” ва “ботин”-ро, ки муносибатҳои хоссаи онҳоро муайян 

мекунад, ҷудо кард. Аввалан, “зоҳир” ва “ботин” барои ҳамдигар усули 

шартӣ буда, ҳамдигарро асоснок мекунанд ва сониян, на “зоҳир” ва на 

“ботин” дар алоҳидагӣ ба мақоми ҳақиқат соҳиб шуда наметавонанд”.1  

Дар маҷмуъ ин ду мафҳуми фавқуззикр моҳияти усули махсуси шарҳу 

баён – “таъвил”-ро ба вуҷуд оварданд, ки он аз забони арабӣ маънои “ба 

аввал баргаштан”-ро дорад. Ин усул на танҳо аз ҷониби мактабҳои ақлгарои 

исломӣ, балки инчунин дар асарҳои мутафаккирону шоирони зиёди форсу-

тоҷик, монанди Ибн Сино, Носири Хусрав, Саноӣ, Аттор, Ҷалолуддини Румӣ 

ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтааст. Профессори амрикоӣ П. 

Хейс дар китобаш бо номи “Маҷоз ва фалсафаи Ибн Сино” (Allegory and 

Philosophy in Avicenna (Ibn Sina) ба аҳамияти усули маҷоз дар тафсири ашё ва 

ҳодисаҳо ба хулосаҳои олими шарқшиноси дигари амрикоӣ Д. Гутас дар 

бораи усули “рамзӣ” дар “Ҳай ибн Яқзон”-и Ибн Сино ҳарф зада, ба се 

ҷанбаи ин аҳамият таваҷҷуҳ намудаст: аввалан, усули маҷозӣ ё рамзии Ибн 

Сино барои мардуми авом ҳамон унсурҳои донишҳои фалсафӣ ва ахлоқиро 

пешкаш мекунанд, ки онҳо барои “некӯаҳволии иҷтимоӣ ва қиёмати” –и онҳо 

заруранд. Сониян, усули рамзӣ аз мардуми авом он ҷанбаҳои таълимотро 

                                                           
1 Федорова Ю.Е. -Механизм осмысления истины как культурообразующий принцип // Россия в архитектуре 

глобального мира: цивилизационное измерение / Отв. Ред. А.В. Смирнов. – М.: Язык славянской культуры; 

Знак, 2015. - С. 244. 
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махфӣ нигоҳ медорад, ки фаҳмидан ва дарк кардани онҳо барои ин мардум 

саҳл нест ва аз ин рӯ, метавонанд таҳти таъсири андешаҳое боқӣ монанд, ки 

ҳам барои худашон ва ҳам барои ҷомеъа зараровар мебошанд ва аз ҷониби 

дигар, ба файласуфон имкон медиҳад, ки дар интиқоли афкорашон ба 

ҳамдигар, бе он ки таҳти хатари таъқиби оммаи мутаассиб қарор гиранд, 

эмин бошанд. Бо вуҷуди ин, таъкид мекунад П. Хейс, тафсирҳои Д. Гутас 

таваҷҷуҳи Ибн Синоро ба усули маҷозӣ ё рамзӣ пурра инъикос намекунад ва 

он бояд ду ҷанбаи иловагии дигарро дар назар дошта бошад: “Аввалан, 

ҷанбаи тарҷумаиҳолӣ. Он марҳилаи мушаххасеро дар фаъолияти ӯ бояд 

фавқулодда муҳим зикр намуд, ки дар он файласуф ба қисса (яъне “Ҳай ибн 

Яқзон” – К.К.) ҳамчун шакли мустақилонае барои худбаёнгарӣ таваҷҷуҳ 

намудааст, зеро ин имкон медиҳад, ки сохтори усули маҷозии Ибн Синоро 

дар контексти таҳаввулоти муносибати умумии ӯ ба таълимоти фалсафиаш 

ҷо дод. Ҷанбаи дуюми исбот аз омӯзиши амиқи табиати муносибатҳои амалӣ 

бармеояд, ки онҳо байни қиссаи мазкур ва асарҳои Ибн Сино вуҷуд доранд”.1 

Назарияи маҷозии худии файласуф дар ин маврид бешакк, мубрам аст, аммо 

тафсир ва вазифаи усули маҷозию рамзӣ худ ба худ шарҳу эзоҳи пурра ва 

томми воситаҳои гуногуни муносибатҳои тарафайни ин ду шакли 

репрезентативиро дода наметавонад”.  

Рамз ва тафсиру таъвил ҳамчун усулҳои забони тоҷикӣ барои ифодаи 

олами воқеӣ ва оламе, ки дар шуури инсон ҷой дорад, барои маърифати 

асрори ҳар ду олам ва қонуниятҳои рушди онҳо ба кор рафта, умуман 

маҳсули тафаккурест, ки дар марҳилаи олии ҳаёти биологӣ ва руҳонии ҳаёти 

инсон ташаккул меёбад. Аз ҷониби дигар рамзҳо ва дигар усулҳои баёни 

фикр дар забони тоҷикӣ ва умуман дар забон, на натиҷаи нусхабардории ашё 

ва ҳодисаҳои воқеӣ ё руҳонӣ вобаста ба хосият ё маънӣ набуда, балки иллати 

дар калима сабт ва устувор гаштани мазмуне, ки барои шарту шароити айнии 

гуногун ва берун аз “нақшаи забони”-и хосиятҳои ашё зарур аст, ба ҳисоб 

                                                           
1 Heath P. Allegory and philosophy in Avicenna (Ibn Sina): with a translation of the Book of the Prophet 

Muhammad's ascent to heaven. University of Pennsylvania Press, 199, р. 154-155. 
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меравад. Пас, мушаххасан забон оламро маърифат намекунад ва аз ин рӯ, 

ягон навъи тасвири оламро ба маънои фалсафии ин ибора ба вуҷуд оварда 

наметавонад. Аммо дар забон умуман, ва дар забони тоҷикӣ, минҷумла, 

тамоми гуногунии фаъолияти эҷодию маърифатии инсон (иҷтимоӣ ва 

инфиродӣ) инъикос меёбанд, яъне хусусияти фалсафиро касб менамояд. Ба 

ин маънӣ, Л. Витгенштейн гуфта буд: “... фалсафа... ин мубориза ба муқобили 

таҳти сеҳру ҷоду қарор гирифтани ақламон аз тариқи абзорҳои забонамон 

мебошад”.1  

Яке аз исботи муҳимтарин ва ҳалкунандаи амалӣ барои ҳамгироии 

низоми мантиқӣ ва забонӣ дар моҳияти маърифатии онҳо далели муътамади 

ҳамдигарфаҳмии халқҳо дар асоси тарҷума аз як забон ба забони дигар 

новобаста аз мансубияти ин забонҳо ба оилаҳо ва гуруҳҳои гуногуни забонӣ 

мебошад. Сарфи назар аз мушкилиҳои ҳосил намудани тарҷумаи хуб ва айнӣ 

воситаҳои забоншиносӣ дар ҳамроҳӣ бо шарту шароити иҷтимоӣ, таърихӣ ва 

миллӣ ба тарзе имконияти тарҷумашавии забонҳоро пайдо мекунанд. Дар ин 

ҷо фаҳмиши ибораҳои рехта ва фразеологизмҳо ба мадди аввал мебарояд. 

Забоншиноси тоҷик Х. Маҷидов дар рисолаи докториаш (ба забони русӣ) аз 

ҷумла қайд мекунад, ки “ҳолатҳои баръакс ҳам ҷой доранд, ҳангоме ки 

таркиби лексикӣ пурра нигоҳ дошта шуда, нақшаи сохторӣ то ба ҳадди 

номафҳумӣ иваз шуда метавонанд: дили касе гарм (букв. чье-либо сердце 

горячее), ба маънои касеро дӯст доштан; дили гарм (букв. горячее сердце) ба 

маънои ишқ, шавқу ҳавас; бо дили гарм (букв. с горячим сердцем) ба маънои 

бо муҳаббат. Дар чунин таҳаввулҳои шаклии сохтор лозим мешавад, ки 

аломатҳои мустақили фразеологӣ баррасӣ шаванд, зеро ки дар онҳо на танҳо 

нақшаи умумӣ ва аз ин рӯ, - чеҳраи овозӣ, балки самти семантикӣ низ тағйир 

дода шудаанд.”2  

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки шарҳу эзоҳи ибора ё калима маънои 

аслии онҳоро дар забони дигар дода наметавонад ва ҳар гуна тафсирҳои 

                                                           
1 Wittgenstein L. (1971).  Philosophische Untersuchungen. Frankfurt and Мain: Suhrkamp, p. 142. 
2 Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка. Автореф. дисс. 

на соискание уч. степ. д. филолог. н. Душанбе, 1995. - С. 14. 
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амалҳои ҷудогонаи маърифатӣ, ки дар сохтори забонии тоҷикӣ ифода 

меёбанд, дар забонҳои дигар танҳо дар сурате айният дошта метавонанд, ки 

тамоми занҷири ҳалқаҳои амалҳои маърифатшавандаи мутаносиб ба назар 

гирифта шаванд, ба ибораи дигар, на танҳо худи ифодаи забонӣ, балки 

донишҳо дар бораи ҳолатҳои воқеие, ки инсон ҳам дар асоси таҷрибаи худаш 

ва ҳам таҷрибаи иҷтимоие, ки дар матнҳо сабт шудаанд, касб менамояд. Бо 

чунин муносибати комил ба тасвири семантикии забон аз хатоҳо ва 

иштибоҳот дар тарҷума ё муқоисаи маъноҳо ва аҳамияти ибораҳо ва 

калимаҳои забонҳо дар канор будан мумкин аст ва ба ду қутб ҷудо кардани 

ин забонҳо ҳам ҷоиз нест, ба истиснои он ки агар вуҷудияти тасвири миллии 

забонии оламро сарфи назар намоем. Хусусияти милли забони тоҷикӣ дар 

барпо намудани тасвири олам ҳамчун вижагии ҷавҳари аломаҳои моддӣ 

(вижагиҳои фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ дар назар дошта мешавад), 

аммо на тасвири консептуалии тасвири олам, ки аз ҷониби шахси алоҳида ва 

ё халқи алоҳида – ҳомилони ин ё он забон, балки аз ҷониби инсоният ҳамчун 

ҷинс офарида мешавад, тавзеҳ ёфта метавонад. Аз ҷониби дигар, сохтори 

забонии тоҷикӣ шомили чунин воситаю абзорҳоест, ки онҳо шароити 

зиндагӣ ва муносибати тоҷиконро ба ҷомеаи худашон ва дигарон ифода 

намуда, шарҳ додани онҳо ба як калима, ибора ё номи чиз ва падида имкон 

надорад. Ибораҳои рехта дар ҳоли истифодаи вазъии онҳо инсонро ҳамчун 

шарики иртиботот аз чунин ҷанбаҳое, монанди маълумотнокӣ, тарбия ва 

хулқи хуб ё бад доштан, хосиятҳои психикӣ ва ғайра, ки тавассути онҳо дар 

забон тамоми омилҳои инсонӣ инъикос меёбанд. Масалан: дилкашол, 

саркаш, кори бадро ҷазои бад, калла гӯям, салла мебиёрад, сараш задагӣ, нон 

ҳам нон, нонреза ҳам нон, арзанро гунҷишк мехӯрад, калтакро бедона, дили 

касе сард, косаи сабр лабрез шудан, ба лаб кулӯх молида гаштан, ба ҳар касу 

нокас, ба ду дасти адаб ва ғайраҳо. Унсурулмаолии Кайковус дар 

“Қобуснома”-аш ибораҳои рехтаи зиёдро ба кор бурдааст, масалан дар 

порчаи зер: “Пас, то битавонӣ аз некӣ кардан маёсой ва худро ба некӯиву 

некӯкорӣ ба мардумон намоӣ ва чун намудӣ, ба хилофи намуда мабош. Ва ба 
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зуфон дигар маҷӯй ва ба дил дигар мадор, то гандумнамои ҷавфурӯш 

набошӣ... Ва бикӯш то ба ҳар муҳол аз ҳоли хеш нагардӣ, ки бузургон ба ҳар 

ҳаққу ботил аз ҷои хеш бинашаванд.. Ва ба вақти навмедӣ умедвортар бош ва 

навмедӣ дар умед баста дон ва умедро дар навмедӣ”.1 

Ба омилҳое, ки аз тариқи моҳияти маърифати забони тоҷикӣ муайян 

нагардида, балки имтиёзи инсон дар истифода аз он ба ҳисоб меравад, 

инчунин эҷод ё ихтироъ намудани калимаҳои нав аст – раванде, ки комилан 

бо фаъолияти зеҳнии инсон муайян мегардад. Воридшавии калимаҳою 

ибораҳои лаҳҷавӣ, хориҷӣ ва дигар воҳидҳое, ки зотан дар низоми шифоҳии 

иртиботҳои забони тоҷикӣ аз вижаҳои асосии он ба шумор мераванд; ҳаҷми 

лексиконе, ки аз гуфторҳои фард то ба фарди дигар вобаста буда, ба тавсиф 

ва таъсири онҳо ва на забон мутааллиқ аст, ки озодии муайяни инсонро дар 

истифодаи эҷодкорона ҳангоми интихоби воҳидҳои забонӣ аз майдони ҳам 

лексика ва ҳам грамматика (интихоби калимаҳои муродиф, истифодаи 

ифодаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо мувофиқи табъ ва завқи ӯ), созмон додани 

монологҳою диалогҳо ва ғайра нишон медиҳад. С. Айнӣ дар асарҳояш 

вобаста ба вазъи барпо шудани гуфторҳои байни одамон устокорона 

воридшавии ин гуна неологизмҳоро возеҳ нишон медиҳад. Дар китобаш 

“Марги судхӯр” навиштааст: “Роҳ пур аз аспу хару аробаву фойтун ва пиёда 

буд, аммо дар байни онҳо аробаи рессордори чорчархаи дарози сеаспа, ки дар 

вай халтаҳои пури пулро бор карда, ходимони банк аз посбонони мусаллаҳ 

савор шуда бошанд, наменамуд ва инчунин фойтуни болопӯшидаи дуаспаи 

наълҳои поҳои аспонаш резинӣ, ки дар вай мудири банк менишаст, низ 

набуд”.2  

С. Улуғзода дар романи “Восеъ”-аш ҳангоми муколамаҳои 

қаҳрамонони асараш аз забони онҳо калимаҳои лаҳҷавию соҳавиро фаровон 

истифода бурдааст: тақсир, тасаддуқ, мулозим, ҳаринагӣ, кафсан, ҳиссачаи 

– мӣ ва – дия (духтари мироншоҳиро фиреб карда гирифтагетон кам буд, ки 

                                                           
1 Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Душанбе, 2007. - С. 27-28. 
2 Айнӣ С. Марги судхӯр // С. Айнӣ. Куллиёт. Ҷ. 4. Сталинобод, 1961. – С. 178. 
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акнун ҳаққи беваро мехӯред-мӣ? – с. 208; - шумо ҳам гап медиҳед-дия, 

домулло! – с. 226), ҳиссачаи тасдиқии – ҳовва (ҳовва, раҳм кардам, 

падаратро рӯихотир кардам, ки одами баобрӯ буд – с.217), ҳиссачаи саволии 

хӯш (хӯш, боз кӣ ҳаст? – с.221), калимаҳои тақлидӣ монанди ғивир-шивир 

(дар издиҳоми хомӯш истода ҷунбиш ва овозҳои ғивир-шивир пайдо шуд – с. 

223) ва ғайра.  

Ин мисолҳо возеҳан дарак медиҳанд, ки таҷрибаи фардӣ ва мушаххас 

омили нахустин барои ташаккул додани ба истилоҳ қолаби кӯчаки забон, 

шумораи номаҳдуди ифодаҳо мебошад, ки таҷрибаи мушаххасро инъикос 

намуда, ягон хоссагиеро аз хоссагиҳои сершумори ин ё он объект сабт 

мекунад. Ин ташаббусҳои эҷодкорона инчунин омили тағйирот дар маърифат 

ва дарк кардани олам аст, зеро ки ҳар гуна чунин сабтҳо, бинишҳо ва 

интихоби хоссагиҳо ва муносибатҳои мушаххас дар нисбати объект маънои 

ғанӣ гардонидани ҳомилони забони тоҷикӣ бо ин кашфиёти кӯчакро дорад. 

Ҳамин тариқ, ҷанбаи назариявӣ-фалсафии таҳқиқот ва шинохти забони 

тоҷикӣ муайян намудани робитаи мавзун ва номавзуни он бо шарту шароити 

таърихии зисти тоҷикон мебошад. Маълум гардид, ки забони тоҷикӣ – 

низоми таърихан ташаккулёфтаи унсурҳои забонии он аст, ки ҳамеша ва дар 

ҳолати ҳамбастагии қонунӣ қарор дорад. Ҳар гуна ҳолати додашудаи рушди 

ин забон ҳамчун ҳолати мавзунии нисбӣ ба назар мерасад: дар забони тоҷикӣ 

ба фазли корбарии он доимо тағйирот ба вуқуъ мепайванданд. 
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2.2. Анъанаҳои таҳлили илмию адабӣ ва ҷусторҳои забони 

фалсафии тоҷикӣ 

 

Фалсафаи забони тоҷикӣ, аниқтараш фалсафаи сухани он, дар ибтидо 

дар контексти умумифалсафии ҷаҳонӣ ва болотар аз он, дар миқёси хеле 

васеи таърихӣ-фарҳангӣ рушду такомул меёфт. Таърихи қадимаи тоҷикон бо 

мантиқи такмил ёфтани фалсафаи тоҷикӣ бо суннатҳои хосси худаш, таърихи 

болоравӣ, суқут ва эҳёи он бо омезиши осори ҳакимонаи шарқӣ ва фалсафаи 

форсии қадиму миёна, юнониёни қадим, араб ва ҳиндӣ, ва имрӯзҳо бо 

фалсафаи рус ва Ғарб муайян гардидааст. Барои ҳамин барои пардохтан ба 

омӯзиши забон ангезаҳои фалсафие низ мавҷуданд, ки на бо масоили яке аз 

шохаҳои фалсафа, балки бо навъҳое аз фаъолиятҳои инсон иртибот дорад. 

Таҳлилҳои фалсафӣ доир ба забон ва ҷусторҳои забони фалсафии 

тоҷикӣ шаклҳои хеле гуногун дорад ва яке аз онҳо марбут ба забони 

тарҷумавии осори юнониёни қадим аст. Файласуфоне монанди Плотин, ки 

шуҳуди ирфонӣ доштанд, забонро аз ин ҳайс, ки забон аст, барои баёни 

ҳақиқати бунёдӣ номуносиб медонистанд Аз ин дидгоҳ, инсон метавонад 

ҳақиқатро танҳо аз тариқи як навъ иттиҳоди ғайрикаломӣ бо воқеият ба таври 

комил дарк кунад; суратбандиҳои забонӣ дар беҳтарин шароит танҳо 

манзарҳои камубеш харошдорро дар ихтиёри мо вомегузоранд. Аммо дар 

бештари вақтҳо файласуфон тамоюле ба канораҷӯӣ аз гуфтугӯ надоштаанд. 

То ҷое, ки ба ҳадафҳои таҳқиқотамон марбут мешавад, аҳамияти умдаи ин 

эродҳо ва тарҳҳои ақоидӣ дар он нуҳуфта мешавад, ки дар онҳо бардоштҳои 

куллӣ аз забон ва маъно ба кор рафтааст. Ҳатто мавзуи ирфонӣ низ 

мутаваққиф бар навъе тасаввур аз моҳияти забон аст, дар акси ҳол, мабонӣ 

барои ин эътиқод, ки забон худ ба худ наметавонад ба унвони баёни расое аз 

ҳақиқат ба кор ояд, ҳосил нахоҳад шуд. 

Нахустин кори фалсафа таҳлили консептуалӣ аст, асле, ки доимо 

мавриди таваҷҷуҳи хосси файласуфон будааст. Дар “Муҳовараҳо”-и 

Афлотун, Суқрот ҳамчун касе пешниҳод мешавад, ки бештари 

пурсишҳояшро аз назири “адолат чист?”, “маърифат чист?” ва амсоли онҳо 
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баён кардааст1; бахши бузурге аз осори Арасту бо талошҳое ҷиҳати расидан 

ба таърифҳои муносиб барои истилоҳоте монанди иллат, замон, ҳаракат, 

маърифат, ҳастӣ, нобудӣ, ном, тавсиф ва ғайра барои дарки ҳақиқат ба кор 

рафтааст. Аз ҷумла, дар асараш бо номи “Мақулот” (“Категории”) Арасту 

навиштааст: “Монанди он ки андеша, бидуни он ки ҳақиқӣ ё дурӯғин аст, 

гаҳе дар нафс ва ба ҳамин тарз, - гаҳе дар ифодаҳои овозӣ низ пайдо 

мешавад, зеро ки ҳақиқӣ ё дурӯғин дар ҳолати пайвандӣ ва ҷудо кардан [-и 

овозҳо – К.К.] ҷой дошта метавонад. Номҳо ва феълҳо худашон монанди 

андешаҳои бе пайваст ва ҷудошуда мебошанд, масалан “инсон” ё “сафед”; 

ҳангоме ки ба онҳо чизе илова намешавад, на ҳақиқӣ ва на дурӯғин аст, 

ҳарчанде ки ин калимаҳо чизеро ифода мекунанд; ҳароина, “оҳу” низ маъное 

дорад, аммо ҳанӯз ҳақиқӣ ва дурӯғ будани он маълум нест, то даме ки 

[феъли] “будан” ва ё “набудан” ё умуман, дар нисбати маънои замонӣ илова 

нашавад.”2 

Фаҳмиши таҳлили фалсафии забони файласуфони Юнони қадим, 

усулҳои мантиқии ҳукм, исбот ва усули ақлгароӣ, чуноне, ки қаблан зикр 

карда будем, асосан дар мактабҳои ақлгарои фалсафаи Ислом – калом 

(асосан, муътазила), машшоияи шарқӣ, тасаввуф ва исмоилия таъсир дошта, 

роиҷ буд. Забони мантиқи файласуфони тоҷик на танҳо ба муқобили 

фаҳмиши соддалавҳонаи динӣ, балки алайҳи ҳадсзаниҳои теологӣ, ки бар 

пояи нуфузи сунна бунёд мегаштанд, равона шуда буд. Тавассути фалсафаи 

забон ва забони фалсафа ҷаҳонбинии фалсафаи исломӣ ба сӯи ковишҳои 

таҷрибавӣ ва амалии сатҳи он давра, ба омӯзиши донишҳое мутаваҷҷеҳ гашта 

буд, ки барои дарёфт ва таҳқиқи ҳодисаҳои табиӣ дар доираи илмҳои 

нуҷумшиносӣ, табиатшиносӣ, тиб ва инсоншиносӣ заруранд. Ин донишҳо аз 

тариқи мушоҳидаҳои дақиқ ва чандкаратаи олам, ҳисобу китоб ва санҷишу 

озмоишҳо сурат мегирифтанд. Ин ҷаҳду талошҳои доираи илмию фалсафӣ 

забони фалсафиро дар сурати мантиқ ба мадди аввал гузоштанд ва ба ин 

                                                           
1 Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 1 / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. 

СПб.:  Изд-во С.-Петерб. ун-та; .Изд-во Олега Абышко., 2006. – С. 85-115. 
2 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М.: “Мысль”, 1978. – С. 93. 
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васила, ақл ва ҳукмҳои мантиқӣ ягона доварони аслӣ дар ҷустори ҳақиқати 

илмӣ гардиданд.  

Таҳлили фалсафии масоили илмӣ дар давраи асримиёнагии тоҷикон 

асосан хусусияти ҷадалӣ (диалектикӣ) дошт. Масъалаҳое, ки дар атрофи онҳо 

баҳсу мунозира мерафт, таҳлил ва асоснок намудани қазияҳои матраҳшударо 

бо ташаккул додани сохтори мантиқии онҳо тақозо менамуд. Муҳим он буд, 

ки дар фаҳмиши калимаҳою истилоҳот ва мақулаҳои мантиқӣ ба иштибоҳот 

роҳ дода нашавад ва дар он ақлгароӣ мавқеи калидӣ дошта бошад. Мактаби 

нахустини фалсафаи ақлгарои исломӣ ба номи “Ихвон-ус-сафо”, ки аксари 

муаллифонашон форстабор буданд, масъала ва аҳамияти мантиқро дар 

рисолаҳояшон ба таври муназзам мавриди омӯзиш қарор додаанд. Дар 

муҳите, ки тарҷумонҳо ба тарҷумаи осори файласуфони қадим ба арабӣ ва 

муҳаққиқон ба таҳқиқи онҳо шуруъ намуда буданд, забони арабӣ ба забони 

эътирофшудаи илмӣ табдил ёфта, майдони илмро барои забонҳои дигари 

шарқи исломӣ танг карда буд. Бинобар ин муаллифони форси “Ихвон-ус-

сафо” маҷбур буданд, ки рисолаҳоро ба арабӣ нависанд. Бо вуҷуди ин, 

тафаккур ва шуури ориёии онҳо дар матнҳои рисолаҳо аз худ дарак 

медиҳанд: унсурҳои гуногуни фарҳангу адаби форсӣ-тоҷикӣ дар ҳамаи ин 

асар ба назар мерасанд – номҳо, истилоҳот ва порчаҳо аз шеъри форсӣ дар 

онҳо ворид шудаанд. Яке аз ин сарчашмаҳо барои рисолаҳо китоби 

муқаддаси Зардушт ва васиятномаи шоҳ Ардашер буда, қиссаҳое монанди 

“Қиссаи шоҳон” ва “Дар бораи шикояти ҳайвон аз болои инсон дар назди 

ҷин” масдари форсӣ ва ҳиндӣ доранд. Аммо шеърҳои форсӣ бошанд, низ ҳар 

ҷо вомехӯранд, масалан, дар ҷилди аввали ин рисолаҳо бе ишора ба 

муаллифи сатрҳо, абёти зерин ба форсӣ-тоҷикӣ оварда шудаанд: 

Хоҳӣ то марг наёбад туро, 

Хоҳӣ к-аз марг биёбӣ амон, 

Зери замини хира нуҳуфта биҷӯй, 

Пас ба фалак баршав бе нардбон. 

 ⁎⁎⁎  
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Хунук ин Офтобу Зуҳраю Моҳ, 

Ки набошанд ҷовидона табоҳ. 

Ҳама бар як ниҳоди хеш дуанд, 

Ки нагарданд ҳаргиз аз як роҳ...1 

Дар ҷилдҳои дигари рисолаҳои “Ихвон-ус-сафо” дар масъалаҳои 

гуногуни мантиқ ва хусусан таҳлили “Исагогика”-и Порфирий, ки мантиқ ва 

қисмҳои мантиқ, алфозу маънӣ, даҳ мақула, “Аналитикаи аввал” ва 

“Аналитикаи дуюм”-и Арасту, ки дар бораи тариқи таҳлил, таснифи қиёс, 

моҳияти қиёс, маъқулоти ҳавос, санъати бурҳон, ҳукм ва ғайраро дар бар 

мегирад. Бояд қайд кард, ки рисолаҳои “Ихвон-ус-сафо”, чуноне ки зикр 

кардем, маҳсули кори таҳқиқотии муалллифони аксари форстабор буданд ва 

барои ривоҷу равнақ додани илм дар минтақа такони бузурге буданд ва 

минбаъд аз он тақрибан ҳамаи мутафаккирони барҷаста, монанди Форобӣ, 

Ибн Сино, Носири Хусрав, Ғазолӣ ва баъдтар дар сарзамини Испания Ибн 

Рушд, Ибн Боҷа ва Ибн Халдун ва дигарон баҳра бурдаанд. 

Абу Насри Форобӣ, зодаи Фороб, аслан аз аҳли суғдиён буд ва тибқи 

баъзе андешаҳои дигар дар оилаи роҳбалади ҳарбии ироние ба дунё 

омадааст, ки дар таърифи мантиқ ва муносибати он бо забон чунин тавзеҳ 

додааст: “Саноати мантиқ ба таври куллӣ қавонине ба даст медиҳад, ки 

пайравӣ аз онҳо боиси устувории хирад мешавад. Дар мавридҳое, ки мумкин 

аст дар баъзе аз муътақидот барои одаме иштибоҳе рух диҳад, ӯро ба роҳи 

дуруст ва ҳақиқат раҳнамун мекунад... Ҷойгоҳи мантиқ дар иртибот бо ақл 

чун мартаба ва ҷойгоҳи дастури забон аст дар иртибот бо забон”.2  

Бояд зикр кард, ки нахустин талошҳои муфид дар пешбурди илмҳои 

забонӣ (овозшиносӣ - фонетика, вожашиносӣ - морфология, маъношиносӣ - 

семантика, наҳв - синтаксис) ва ба низоми ягона овардани онҳо пас аз 

“Ихвон-ус-сафо” ба Форобӣ бармегардад, ки бар ҳамаи илмҳои марбут ба 

забон номе фарогир, яъне “илм-ул-лисон” (“илми забон”) ниҳодааст. Илм-ул-

                                                           
 رسائل خوان الصفاء. بیروت 1957. ص. 139 1
   فارابي، ابونصر )1384(. احصاءالعلوم، ترجمة حسین خدیوجم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ص. 51. 2
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лисон дар баробари илми вожагони муфрад ба назари вай аз чанд ҳавза 

муташаккил аст. Қонунҳои сохторӣ ва маъноии вожаҳо вақте ки муфрад 

бошанд ва вақте ки мураккаб, ба баҳс дар овозҳо, сохтори калима ва ҷумла ба 

таври давомдор мепардозанд. Аммо Форобӣ дар илм-ул-лисон мавзуъҳо 

(объектҳо)-и дигареро ворид кард, аз ҷумла вожаҳои мураккабе, ки шоирону 

нависандагон онро сохтаанд, яъне баррасии шеър ва наср, ҳамчунин 

қоидаҳои тасҳеҳи китоб, қоидаҳои ашъор ва амсоли инҳо. Ҳамин тавр, илм-

ул-лисони Форобӣ бо дигар илмҳо ва маҳоратҳои забонӣ пайваст, ки он дар 

“Иҳсо-ул-улум”-и ӯ дарҷ гардидааст.1 “Иҳсо-ул-улум”-панҷ фасл дорад: 

фасли аввал ба масъалаҳои забон ва забоншиносӣ бахшида шуда, дар он 

Форобӣ забоншиносӣ, қисмҳои он – луғат, наҳв, сарф, шеър, навиштан ва 

хонданро мавриди баҳс қарор додааст; фасли дуюм ба мантиқ бахшида 

шудааст ва дар он Форобӣ ба зарурати истифода аз мантиқ ишора намуда, 

монандию фарқияти байни мантиқ ва сарфу наҳв ва инчунин қазияҳои 

мухталиферо, ки дар мантиқ ба кор бурда мешавад, баён мекунад; фаслҳои 

боқимонда ба таълиму тарбия, мусиқӣ, улуми илоҳӣ, илми шаҳрдорӣ (ахлоқу 

сиёсат) бахшида шудаанд.2 

Ибн Сино бошад, ҳарчанд барои ақл қобилияти “пайғомбари”-ро 

эътироф карда бошад, ҳам аммо дар он маънои заминӣ, шабоҳат ба андешаи 

муқаррарии инсониро дар назар дошт ва табиати нодиреро, ки ба соҳиби он 

имконияти аз идрок ба ҷамъбаст намудан ва ё аз мақулаҳои умумӣ ба дигари 

он интиқол додани донишҳоро дода тавонад, таъкид намудааст. Фалсафа, аз 

ҷумла мантиқ, тасдиқ мекунад, ки инсони дорои донишҳои қавӣ метавонад ба 

такмили фаросат ва зеҳни хеш ноил гардад. Ибн Сино муътақид аст, ки 

фалсафа ҳаргуна донишро бе истисно таҳти доварии мантиқ қарор медиҳад. 

Ин нуктаро дар порчаи зер чунин баён кардааст: “Ҳар гуна донише, ки дар 

тарозуи ақл баркаш нашудааст, дуруст нест ва пас, дониши ҳақиқӣ буда 

                                                           
   فارابي، ابونصر )1384(. احصاءالعلوم . ص. 7-4. 1
2 Дар ҳамон ҷо. – С. 17-25. 
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наметавонад. Барои ҳамин, бояд мантиқро омӯхт”.1 Ибн Сино аз решаҳои 

забони миллии хеш ва ҷаҳонбинии хоссаи тоҷикон ғизо гирифта, ба таври 

эҷодкорона ба доираи масъалаҳои фалсафии эллинӣ таҳти таъсири забони 

арабӣ ворид гардид. Маърифати фалсафии табиати забони тоҷикӣ дар ин 

майдон аз тариқи мантиқ, шеър ва адаб сурат мегирифт ва барои эҳёи он дар 

давраҳои минбаъда замина муҳайё мекард. Ибн Сино сарфи назар аз 

донандаи хуби забони араб буданаш ва аз он ки аксарияти асарҳояш ба арабӣ 

навишта шудаанд, ба забони тоҷикӣ низ ҳам асарҳои фалсафӣ ва ҳам адабӣ 

дар шакли ашъор эҷод намудааст ва ҳатто талош варзида буд, ки истилоҳоти 

арабиро ба форсӣ-тоҷикӣ иваз кунад. Сайид Ҳусайн Наср, файласуфи иронии 

муқими Амрико муътақид аст, ки ин талошҳои Ибн Сино “ба мисли он ноком 

буданд, ки агар касе майли навиштани асари фалсафие ба забони англисӣ бе 

истифода аз калимаҳои баромадашон лотинӣ медошт... Кӯшишҳои Ибн Сино 

ҳарчанд қаҳрамонона буданд, аммо ба кор бурдани забони форсиро ҳамчун 

забони илмӣ ба ду садсола қафо партофт”.2 Аз ҷониби дигар, шояд ба иллати 

он ки аксари адабиёти фалсафии юнониёни қадим ба арабӣ тарҷума шуда 

буданд ва забони арабӣ ҳамчун забони илм маъмул шуда буд, Ибн Сино ҳам 

ин анъанаро пайравӣ кардааст. Ӯ дар асарҳои фалсафӣ ва мантиқиаш 

истилоҳоти арабӣ, монанди маҳмул, мавзуъ, далолат, моҳият, муқаввимот, 

лавозим, авориз, лавоҳиқ, умум, хусус, ҳадд, абъод, араз, мубдеъ, аҳком, 

сукун, хало, адот, қазия, ҷинс, ҳадд ва ғайраро ба таври фаровон мавриди 

истифода қарор додааст. Новобаста аз он ки ҳукмҳои Ибн Сино бар калимаю 

ифодаҳои арабӣ шакл гирифта бошанд, аммо сохтори ҷумлаҳои ӯ ба 

грамматикаи забони форсӣ-тоҷикӣ наздик аст. Аммо дар “Донишнома”-аш 

бошад истилоҳоти зиёди тоҷикиро ба кор бурдааст. Масалан, дар фасли 

                                                           
1 Ибн Сина. О душе (фрагмент из «Книги спасения») // Избранные произведения мыслителей стран 

Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. Под ред. и со вступит. статьей С. Н. Григоряна. – М.: Соцэкгиз, 

1961. С. 230–231. 
2 Nasr S.Н. The Persian Works of Shaykh al-Ishraq Shihab al-Din Suhrawardi / Sayyed Hossein Nasr // The Islamic 

Intellectual Tradition in Persia. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1996. P. 157. 
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“Падид кардани ном, куниш ва ҳарф” дар баробари “исм” – “ном”, “феъл” – 

“куниш” ва амсоли онҳоро мавриди истифода қарор медиҳад.1 

Анъанаи Ибн Синоро мутафаккири дигари асили тоҷик Носири Хусрав, 

чуноне ки қаблан зикр карда будем идома дода, дар нигоҳдошти фасоҳату 

тозагии забони тоҷикӣ саҳми бузург дорад. Ба қавли муаллифони китоби 

“Фарҳанги забони Носири Хусрав” ин мутафаккир дар асарҳои гуногунаш, аз 

ҷумла “Хон-ул-ихвон” калимаҳои форсӣ-тоҷикиеро, ки ивазкунандаи ҳамтои 

арабиашон буда метавонанд, нишон додааст, аз ҷумла: “Дол – ном, мадлул - 

номдор, мавзуъ – ниҳода, сурат – баҳра, феъл – кор, фоъил – коркун, мафъул 

– карда, адавот – дастафзор, муштақ – шикофта, мавсул – пайваста, музоф - 

бозбаста ва ғайра. Бад-ин минвол, Носири Хусрав тарҷумаи истилоҳоти 

арабиро паи кор гирифта, дар асарҳои дигараш калимаҳою иборотеро 

монанди «худованди фармон» ба ҷои мафҳуми «аввалӣ», «деви ронда»-ро ба 

ҷои «шайтон», «хонаи ободон»-ро ба ҷои «байт-ул-маъмур», «гумбудагии 

пайдо»-ро ба ҷои «залол-ул-мубин», «нафси сухангӯй»-ро ба ҷои «нафси 

нотиқа», «қуввати хашмгиранда»-ро ба ҷои «қуввати ғазабӣ», «олами 

пинҳон»-ро ба ҷои «олами ғайб», «олами пайдо»-ро ба ҷои «олами шаҳодат», 

«фариштагони наздикбуда»-ро ба ҷои «малоики муқарраб» ва амсоли онҳо ба 

доираи баҳс овардааст”.2 

Сайид Ҳусайн Наср қайд кардааст, ки истилоҳотшиносии фалсафие, ки 

Носири Хусрав тартиб додааст, ба сабаби исмоилӣ буданаш ба доираи васеъ 

паҳн нагардид3, ин нуқтаи назарро А. Бертелс4 низ тасдиқ кардааст. Аммо бо 

вуҷуди ҳамаи ин, файласуфҳои форс-тоҷик аксаран барои ба забони форсӣ 

навиштани асарҳояшон талоши зиёд накардаанд. Ин майлонро, ба назари мо, 

Г. Лазард ба шарҳи зерин муайян кардааст: “Аз ҳама тааҷҷубовар он аст, ки 

ҳангоме онҳо асареро ба забони форсӣ менавиштанд, тасдиқ мекарданд, ки 

                                                           
1 Абӯалӣ ибни Сино. Махориҷ-ул-ҳуруф / Абӯалӣ ибни Сино // Осори мунтахаб. - Душанбе: Ирфон, 1983. Ҷ 

- 2. – С. 34. 
2 Назариев Р., Назарамонов Ш. Фарҳанги забони Носири Хусрав. Душанбе, 2015. – С. 7-8. 
3 Nasr S.H. The Islamic Intellectual Tradition in Persia. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1996, р. 156. 
4 Пять философских трактатов на тему «Афак ва анфус»: (о соотношениях между человеком и Вселенной) / 

критич. текст, указ. и введ. в изучение памятника А. Е. Бертельса; под ред., с предисл. Б. Г. Гафурова и А. М. 

Мирзоева. М.: Наука, 1970. С. 78. 
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ин забонро ба ҳадафе ба кор мебаранд, ки агар касе аз забони арабӣ бехабар 

бошад, аз он мутолиа намояд .”1 Ба андешаи мо, Г. Лазард дар ин ҷо яктарафа 

баҳо дода, хусусияти психологии мардуми тоҷику форсро ба назари эътибор 

нагирифтааст. Ин хусусият дар ҳувияти зотии онҳо зоҳир шуда, дар меҳру 

муҳаббат ба ватан, хоки аҷдодон, ба қобилияти ирсии эҷодкории онҳо, 

инсондӯстии аз ҳад зиёд, ки баъзан ба сарашон балоҳо оварда буд ва албатта 

дӯст доштани забони модариашон ифода меёфт. 

Ин матлабро ҳангоми ошноӣ бо адабиёти тасаввуф, ки ҳам дар шакли 

наср ва ҳам назм офарида шуда, дар ҳудуди мардуми форс-тоҷик 

мутафаккирону шоирони зиёдеро ба майдон овардаст, исбот кардан мумкин 

аст. Номҳои Ҳофиз, Саноӣ, Аттор, Ҷалолуддини Румӣ, Ҷомӣ ва дигарон дар 

нигоҳдошт ва ғанӣ гардонидани хазинаи луғавии забони тоҷикӣ ва дар арсаи 

ҷаҳонӣ муаррифӣ намудани он шоистаи таҳсин аст. Робитаи шеърҳои онҳо 

бо тасаввуф тасодуфӣ нест, зеро ки идроки мавзун, бадеӣ, ҳиссӣ-ирфонии 

олам ба моҳияти тасаввуф наздик аст. Дар шеърҳои ин шоирон тамоми 

рамзҳои тасаввуф, мусули ашёи заминӣ ва эҳсосоти ботинӣ дар як вақт 

рамзҳои рӯъё ва эҳсосоти олами ғайб ҳам маҳсуб меёбад. Маъшуқ, ёр, гул (= 

Худо) ва ишқи бекарон нисбат ба Ӯ масъалаи асосиест, ки шоири тасаввуф 

матраҳ мекунад. Аз ҷумла, Саъдӣ навиштааст: 

Бӯи олудагӣ аз хирқаи сӯфӣ омад,  

Сӯзи девонагӣ аз синаи доно бархост... 

Ҳар дилеро ҳаваси рӯи гуле дар сар шуд, 

Ки на ин машғала аз булбули танҳо бархост, 

Гӯиё пардаи маъшуқ барафтод аз пеш, 

Қалами офият аз ошиқи шайдо бархост.2  

 Фалсафаи тоҷик, ки решаҳои диниашро нигоҳ медошт, ба таври махсус 

ба Сухан ва забони Сухан пайвастагии устувор дошт. Аммо табиист, ки бо 

воридшавӣ ба контексти фалсафаи умумиҷаҳонӣ он суннатҳои фалсафаи 

                                                           
1 Lazard G. The Rise of the New Persian Language // The Cambridge History of Iran. Vol. 4. The Period from the 

Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge University Press, 1975. Р. 632. 
 کلیات سعدی. به تصحیح محمد علی فروغی. تهران 1385. ص. 964  2
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ҳаётро ривоҷ додан гирифт ва аз тариқи фалсафаи Сухан вазифаи хешро дар 

ғанӣ гардонидани ҳикмати Худо, олам, инсон ва табиат, дар ягонагии томи 

робитаҳои онҳо медид. Фалсафаи тасаввуф дар баҳс дар бораи ҳақиқати ашё 

ва падидаҳо бо истифода аз истилоҳоти хоссаи он тафаккури хоссаи қисмати 

мардуми тоҷикро созмон медиҳад, ки он дар навбати хеш моро ба шаккокӣ 

бар он водор менамояд, ки мо ба донишҳои кории забонамон на барои он 

муяссар гардидаем, ки аз ин донишҳо бояд болотар равем, балки аз тариқи 

дармондагиамон бар андешаҳоямон бо калимаҳое, ки аз онҳо истифода 

мебарем, бояд баъзе тағйиротро ворид намоем. Ин талошҳо душворанд, зеро 

ки ба таври оддӣ аз истифодаи истилоҳе, ки дар майнаи сар амиқ маскун 

шудааст, даст кашидан кори осон нест. Тафаккури мо дар забони миллиамон 

ғарқ шудааст ва онро ҳангоме ба кор мебарем, ки ниёз ба муносибат ва 

равиши дигаре ба миён ояд. 

Дар тақвияти ҳувияти миллӣ бешакку тардид нақши забони адабӣ 

калон аст ва хусусан асарҳое, ки дар онҳо бевосита дар бораи аҳамияти забон 

ва адаб барои миллати тоҷик ишораҳо рафтаанд. “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дар 

суннати шеъри тоҷикӣ ҳамчун падидаи фарҳангиест, ки забони он 

ифодакунанда ва ба низом оварандаи таърих, анъанаҳо, ахлоқ ва арзишҳои 

дигари ин фарҳанг аст. “Кохи баланди назм”-и Фирдавсӣ маҳз тавассути 

забони шеърӣ ба фазое табдил ёфт, ки дар он замонҳои гузаштаву ҳозира ба 

ҳам мепайванданд. Масалан, дар оғози достон дар бораи Ҳурмуз, писари 

Анӯшервон1 (Ҷ. VI. С. 237-238) бо тасвири шоиронаи фасли тирамоҳ 

Фирдавсӣ ба нақли иди Меҳргон, ки аз суннатҳои зардуштиён буда, дар 

китобҳои Берунӣ зикр шудааст, мепардозад. Забони шеъри Фирдавсӣ, 

василаи гуфтор дар бораи маъниҳои мухталиф барои достоннависии тоҷикон 

ва умуман барои ҷаҳонбинии онҳо пояи устувор бар ҷо гузошт. Дар ин бора 

А.А. Стариков чунин қайд кардааст: “Шоир (Фирдавсӣ – К.К.) бо обрӯю 

                                                           
1 Фирдавсӣ. Шоҳнома. - Душанбе, 2008. Ҷ. 6. С. 237-238. 
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нуфузи “асари безавол”-и хеш барои ба танзим овардани забон ва сабки 

адабӣ ба шакли умум нақши бориз дорад”.1 

Идроки таърихӣ ва забонии осори миллие ба монанди “Шоҳнома” 

воситаест, ки тавассути он мо ба забони худамон муносибати хосса пайдо 

мекунем. Муносибати Фирдавсӣ ба ҷомеъаҳои замонаш намунаест дар 

қолаби муносибатҳои “инсон-инсон” дар амалияи таърихӣ. Омили инсонӣ 

дар ин ҳолат бештар дар шакли ҳукмҳои сершумор, баҳогузориҳо ва 

интиқодҳои забонӣ зоҳир мешавад. Эҳтимолан, дараҷаи олитарини 

зуҳурёбии омили инсонӣ дар забон он вақт маълум мегардад, ки агар 

предмети гуфторҳо худи муаллифи сухан бошад ва тамоми лаҳзаҳои 

баҳогузорӣ ва пас, бештар хусусияти ба истилоҳ муаллифӣ пайдо мекунад. Ба 

маънои дигар, мафҳуми омили инсонӣ нақши хешро дар низоми мавзуъҳо ва 

масъалаҳои дар маърифат ва забон инъикосшаванда мақомашро ишғол 

мекунад, аммо на мустақилона дар низоми худи сохтори забонӣ. Дар натиҷа, 

далели ҳалкунанда барои фаъолияти суханронӣ ва андешаронии инсон танҳо 

як меъёр, аниқтараш меъёри инъикоси айният дар олами хаёлӣ, ба истилоҳ 

тасвири инсонии олам, ки новобаста аз олами воқеии худи ӯ вуҷуд дорад, 

шуда метавонад. Ин масъалаҳоест, ки аз мазмуни “Шоҳнома”, аз забон, 

фалсафа ва сабки бадеии он бармеояд. Дар айни ҳол, “Шоҳнома” намунаи 

олии асарест, ки дар он омезиши фарҳангҳои гуногуни тоҷикон – фароориёӣ, 

ориёӣ ва семитӣ аз як тараф, ва руҳонию дунявӣ, таърихӣ-иҷтимоӣ, аз ҷониби 

дигар омезиш ёфтаанд.  

Андешаи ба ин монандро Муҳаммад Иқбол, ки мавзуи навбатии 

баҳсамон хоҳад буд, дар яке аз маърӯзаҳояш дар Лондон, ки соли 1932 бо 

даъвати “Ҷамъияти Арасту”-и Британияи Кабир баргузор шуда буд, гуфтаҳои 

профессор В. Ҳортонро иқтибос оварда, гуфтааст: “Осори мутафаккирони 

мусулмонро дар соҳаи афкори динӣ баррасӣ намуда, ӯ қайд мекунад, ки 

таърихи исломро ба таври дақиқ ҳамчун ҳамкории тадриҷӣ, мутавозунӣ ва 

                                                           
1 Стариков А.А. «Фирдоуси и его поэма “Шахнаме”» в Фирдоуси. Шахнаме. Пер. Ц.Б. Лахути. Т. I. М.: 

Ладомир, 1993 (1-е изд. М.: Наука, 1957). - С. 460. 
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омезиши амиқи тарафайни ду қувваи баробар – унсурҳои фарҳанг ва 

донишҳои ориёӣ, аз як тараф, ва динҳои сомӣ – аз тарафи дигар метавон 

арзёбӣ кард”.1 

Забони аслии М. Иқбол ҳарчанд урду бошад ҳам ва ба он низ шеърҳо 

эҷод кардааст, аммо барояш забони форсӣ-тоҷикӣ барои ифодаи афкори 

фалсафиаш қулайтар буд. Ҳатто дар ашъори ба урду навиштааш ҳам М. 

Иқбол ба андешаҳо ва ақоиди файласуфҳо, ирфониён ва шоирони форсу 

тоҷик руҷуъ намуда, аз онҳо баҳра бурдааст. Ҳарчанд ӯ аз давраи кӯдакиаш 

ба забони форсӣ-тоҷикӣ, фалсафа ва адабиёти он ошноӣ пайдо карда буд, 

аммо ба таври ҷиддӣ ин забонро ҳангоми таҳияи рисолаи докториаш дар 

Аврупо мавриди омӯзиш қарор дод. Хуллас, забони форсӣ барои вай а) 

нисбат ба урду ғанитар буд; б) нисбат ба урду имкониятҳои васеътар ва 

дурнаморо муҳайё сохт; в) воситаи шиносоӣ бо ватани Румӣ2 буд; г) воситаи 

шиносоӣ бо тамаддуни қадима ва бузурги Форс буд.3 Дар “Куллиёти форси”-

аш худи М. Иқбол манзалат ва рифъати забони форсӣ-тоҷикиро зиёд 

сурудааст. Масалан:  

Ба ҳар замона ба услуби тоза мегӯянд  

Ҳикояти ғами Фарҳоду ишрати Парвиз.  

Агарчи зодаи Ҳиндам, фурӯғи чашми ман аст  

Зи хоки поки Бухорову Кобулу Табрез!4  

Дар ҷои дигар: 

Одамиро диду чун гул баршукуфт,  

Дар забони Тӯсиву Хайём гуфт.  

Нутқи идрокаш равон чун оби ҷӯ,  

Маҳви ҳайрат будам аз гуфтори ӯ.  

Ин ҳама хоб аст ё афсунгарӣ,  

Бар лаби миррихиён ҳарфи дарӣ.1  

                                                           
1 Iqbal, A. M. (1989). The reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore, Punjab, Pakistan: Iqbal Academy, 

р. 130. 
2 Ниг.: Iqbal, A. D. (1991). Kuliyat-e Iqbal (Urdu). Lahore: Sheikh Ghulam Ali and Sons, р. 303. 
3 Дар ҳамон ҷо. – С. 315. 
4 Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ. Душанбе, 2008. – С. 276. 
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 Ҳар гуна гуфтори М.Иқбол, чуноне ки аз мисраъҳои боло бармеояд, 

хусусияти иҷтимоӣ-инфиродӣ дошта, аз фаъолият ва муносибати худи шоир 

ба соҳаи ҳаёти ҳаррӯза, илм ва фарҳанги мардуми форсу тоҷик сарчашма 

мегирад. Ин ҳамчунин маънои онро дорад, ки воқеияте, ки шоир онро ҳамчун 

манбаи авалини инъикос эҳсос ва дарк намудааст, хусусияти куллӣ дорад; ин 

маънои онро дорад, ки дониши куллӣ худ ба худ вуҷуд надорад, балки аз 

тариқи мазмуни инфиродӣ ё иҷтимоӣ пайдо кардани он дар тафаккури фард 

зоҳир мешавад. Тамоюли фазоӣ-замонии шоир ба як ҳисоб қонуни амалии 

физикии вуҷудияти ҳар як объект мебошад ва пас, фаъолияти забонию 

суханварии ӯ дар тамоми ҷанбаҳои иртибототи фазоӣ ва замонии вуҷудияти 

ашё ва ҳодисаҳо инъикос меёбад. Худшиносии Иқбол, менависад И.Г. Зиёев, 

“қабл аз ҳама дар он ифода меёбад, ки он ба инкори кашфу шуҳуди 

ғайрифаъол ва ғарқшавии коҳилона дар олами ботинии инсон, ки аз ҷониби 

пайравони тасаввуф ташвиқ мегардад, равона мегардад”.2 

Дар соҳаи дарки ашё ва ҳодисаҳо ҳам дар ақоиди файласуфон ва ҳам 

шоирони фавқуззикр ҳар гуна вазъ ва ҳолати инъикосшаванда ва 

даркшаванда дар доираи мафҳумҳои “ҳоло”, “баъд” ва “дар ин ҷо”, “дар он 

ҷо” матраҳ мешавад, ки онҳо дар навбати хеш дар тафаккури инсон касрати 

таърифҳои дигари макон ва объектҳоро дар бар мегирад. Ин ҳукми ба назар 

субъективии ҷанбаи фаъолияти нутқронӣ ва баёни сухан дар як вақт 

хусусияти айнӣ (объективӣ) ҳам дошта метавонад, зеро он бо зарурати 

тавсифи субъекти сухангӯй ҳамчун объекте пайвандӣ дорад, ки он ҳолати 

фазоӣ ва замонии хешро дар ҳар гуна вазъият, дар ҳар як ҳодисаи эҳтимолии 

олам ба вуқуъ мепайвандад. Ба ин маънӣ, дар адабиёти забоншиносӣ одатан 

гуфторҳои хусусияти шахсӣ доштаро бо гуфторҳои хусусияти вазъӣ ва 

ҳодисавӣ дошта муқобил мегузоранд (Имрӯз рӯзи боронӣ аст, Восеъро ба 

дор кашиданд, Ман тасдиқ мекунам, ки... Ман хоҳиш мекунам, ки... Ӯ ваъда 

медиҳад, ки...). Фарқ дар он аст, ки дар гуфторҳои вазъӣ ва ҳодисавӣ лаҳзаи 

                                                                                                                                                                                             
1 Дар ҳамон ҷо. – С. 342. 
2 Зиёев И.Г. Проблема человека в философии Мухаммада Икбала. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. 

к.ф.н. Душанбе, 1995. – С. 17. 
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тавсифи шахсии ҳақиқати ҳодиса баргирифта мешавад ва ангезандаи ҷузъи 

мазмуни гуфтор маҳз худи тавсифи шахсӣ ва ё муносибати шахсият ба 

ҳодиса хоҳад буд. Дақиқ ва аниқ сохтани ин гуна ҳукмҳо бояд на ба тафтиш 

ва таҳқиқи ҳодиса, балки далели ба вуқуъ пайвастани гуфтор мутамарказ 

шуда бошад. Масалан, дар мисоли Худам ҳам медонам, ки на танҳо хонаи 

касе, ҳатто хонаи гунҷишкеро ҳам вайрон кардан гуноҳи азимест,1 - 

муқаррар кардани он ки гуфтор рух додааст ё не (исботи далели ба вуқуъ 

пайвастани кор ё ҳодиса муҳим нест) кифоя аст. Умуман, вақте ки сухан дар 

бораи мазмуни гуфторҳое меравад, ки на ба далелҳое мансубанд, ки берун аз 

вуҷудияти инсон қарор доранд, балки ба далелҳое, ки дар худи ӯ ҷо 

гирифтаанд (хосиятҳо биологӣ ва равонӣ, рафтору кирдор ва ғайра), дар ин 

ҷо қабл аз ҳама бояд ба назар гирифт, ки хати ҷудокунандаи онҳо на аз рӯи 

мақулаи ҳақиқат ва ё дурӯғ (ботил будан)-и фикр, балки аз рӯи хосияти 

объектҳое мегузарад, ки нишондиҳандаҳои гуфтор мебошанд. Ҳамин тавр, 

инсон ҳамчун объекти маърифат ва пас, ҳамчун объекти худмаърифат қуллаи 

рушди худи раванди маърифат хоҳад буд ва ҳақиқатан, дар бораи омили 

инсонӣ дар забон дар он асос ҳарф задан мумкин аст, ки дар он тамоми 

фаъолияти ақлонии инсон инъикос меёбад, ва маҳз барои ин дар бораи омили 

забонӣ берун аз инсон ҳарф задан номумкин аст.  

Вобаста аз дараҷаи маърифати инсон ва муносибати ӯ ба ашё сабкҳои 

баён ва таҳлилҳои илмию бадеӣ низ тағйир меёбанд. Дар адабиёти фалсафӣ 

агар сабки тамоми пайравони мактабҳои ақлгароии Ислом, аз Форобӣ сар 

карда то ба Насир-уд-дини Тӯсӣ ва Муҳаммад Ғазолӣ, дар омӯзиш ва таҳқиқи 

мантиқ мураккаб бошад, дар адабиёт ин гуфтор ба Бедил дахл дорад. Маълум 

аст, ки аксарияти асарҳои мутафаккирони тоҷики он давра (ҳатто Умари 

Хайём ҳам) ба забони арабӣ навишта шуда, танҳо баъзеи онҳо “зу лисонайн” 

(“дузабона”) буданд ва ба забони форсӣ-тоҷикӣ низ эҷод менамуданд. Ба 

қатори онҳо ба ғайр аз Ибн Сино, Носири Хусрав, Муҳаммад Ғазолӣ, Насир-

                                                           
1 Одинаев Ҷ. Гузашти айём. Душанбе, 1989. - С. 35. 
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уд-Дини Тӯсӣ инчунин Берунӣ ва Қутбиддини Шерозиро низ дохил кардан 

мумкин аст. 

Насир-уд-Дини Тӯсӣ тақрибан ҳамаи асарҳояшро ба забони форсӣ-

тоҷикӣ навиштааст, ки дар миёни онҳо “Миʻйāр-ул-ашʻāр”, ки бештар 

хусусияти адабӣ-забоншиносӣ дошта дар бораи моҳияти шеър ва воситаҳои 

ифодаи бадеӣ дар мисоли қофия, низоми овозӣ (фонетика), семантика 

(бисёрмаъногӣ) баҳс мекунад1 ва “Асāс-ул-иқтибāс”, ки масъалаҳои 

забоншиносиро дар ҳамбастагӣ бо таҳлили мақулаҳо, қоидаҳо ва назарияҳои 

мантиқ баррасӣ мекунад, мақоми хосса доранд. Гарчанде ки Насир-уд-Дини 

Тӯсӣ “Асāс-ул-иқтибāс”-ро ба забони тоҷикӣ навишта бошад ҳам, аммо дар 

муқоиса бо забони асарҳои Ибн Сино ва Носири Хусрав, ки дар онҳо 

вожаҳои форсӣ-тоҷикиро дар баробари вожаҳои арабӣ ба кор бурдаанд, 

калимаҳо ва истилоҳоти арабӣ ва шарҳу тавзеҳоти онҳо дар ин асар мавқеи 

калидӣ доранд. Масалан, дар фасли “Фарқ миёни кулл ва куллӣ ва ҷузв ва 

ҷузвӣ” ӯ навиштааст: “Ва фарқ миёни кулл ва ва куллӣ аз вуҷуҳи бисёр аст... 

Аввал он ки кулл аз иҷтимоъи аҷзо бувад ва куллӣ аз иҷтимои ҷузвиёт 

набувад. Дуюм он ки кулл ба мувотот бар аҷзо маҳмул набувад ба расми 

воҳид ва куллӣ бар ҷузвиёт маҳмул бувад ба мувотот ба расми воҳид. Сеюм 

он ки вуҷуди кулл бе вуҷуди ҷузв муҳол бувад ва аз адами ҷузв адами кулл 

лозим ояд ва дар куллию ҷузвӣ чунин набувад”.2  

Муҳим ин аст, ки дар таълимоти мантиқии Насир-уд-Дини Тӯсӣ 

монанди мутафаккирони дигари форсу-тоҷик забони арабӣ ҳамчун воситаи 

низоми мақуласозӣ ба кор рафта, он на ҳамчун низоми дохилии грамматикии 

забони тоҷикӣ барои созмон додани тасвири ашё ва ҳодисаҳо хизмат 

мекунад, балки фақат тафриқаи дастгоҳи мафоҳимии ду забонро дар 

мақулаҳо, семантика, вожаҳои грамматикӣ ва амсоли онҳо нишон медиҳад. 

Дар айни ҳол, бояд эътироф намуд, ки мақулаҳои мантиқие, ки дар асарҳои 

ин мутафаккирон ба кор мераванд, дар маркази мазмуну маъниҳои ҷумлаҳо 

                                                           
1 Насируддини Тӯсӣ. Меъѐр-ул-ашъор. Таҳияи У. Тоир. - Душанбе, 1992. -152 с. 
 نصیر الدین طوسی. اساس االقتباس. تهران 1323. ص. 19 2
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қарор гирифта, шарҳу эзоҳот ба забони форсӣ-тоҷикӣ дар гирду атрофи ин 

мақулаҳои калидӣ “давр” мезананд. Равшан аст, ки ҳар як халқу миллат дар 

таҷрибаи ҳаёту фаъолияташон вижагиҳои хосси худашонро доранд, ки он дар 

ихтилофҳои лексикию грамматикии ифодаи ашё ва ҳодисаҳо инъикос 

меёбанд. Ба ин маънӣ, Н.Б. Мечковская навиштааст, ки “забон умуман ин ё 

он тарзи идроки воқеиятро дар гарданамон таҳмил намекунад, баръакс, 

воқеият дар забонҳои гуногун ба сабаби гуногунии ҳаёти иҷтимоии одамон 

якнавохт инъикос намеёбад”.1 Илова бар ин, вуҷуд надоштани ин ё объекти 

моддӣ ва табиӣ дар ягон ҷомеъа вуҷуд надоштани мафҳумҳои мувофиқи онро 

дар ифодаи забонии миллат ё халқи дигар ба таври худаш шарҳ дода 

метавонад. Намунаи олии он – ифода кардани ранг, сурат, ҳайвонот, наботот, 

ҳавзаҳои обӣ ҳақиқатан фақат дар бораи як чиз – дар бораи низоми интихоби 

нишондиҳандаи аломати мутобиқ ба таҷрибаи гуруҳӣ ва на дар бораи низоми 

тавлидшавии ин аломатҳо дарак медиҳад. Масалан, аломатҳои шеъри зерини 

форсӣ-тоҷикӣ ба гумон аст, ки ба забонҳои дигар латофат ва назокати 

забонии ифодаҳои бадеии онро нишон дода тавонад: 

Як умр бо хаёли ту будам ба сар, валек, 

Умрам ба сар расиду ту бар сар наёмадӣ.2  

Дар ин ҳолат ва ҳолатҳои дигари дар боло зикршуда аҳамияти 

калимаҳо ҳам шабакаи маъниҳои забони додашударо ташкил медиҳад ва ҳам 

ифодакунандаи воқеиятест, ки маҷмуи хосиятҳо ва аломатҳои он дар 

маъниҳои калимаҳои ҷудогона ва ё гуруҳи калимаҳои забонҳои гуногун 

зоҳир меёбад. Ҳақиқатан, дар ҳар як калима ақаллан ду навъи маълумот 

ниҳон аст: дар бораи калима ва дар бораи олам. Вазифаи фалсафа дар ин 

ҳолат аз тавсифи вазифаҳое иборат аст, ки ба калимаҳои ифодакунандаи 

талаботи инсон нисбат дода мешавад. Тавассути сухан фард на танҳо 

объектҳо, падидаҳо ва нишонаҳои онро ҷудо мекунад, балки онҳоро тасниф 

медиҳад ва калима бошад, на фақат воситаи ивазкунандаи чиз ё падида аст, 

                                                           
1 Мечковская Н. Б. Язык и общество / / Общее языкознание / Под ред. А. Е. Супруна. Минск, 1983. – С. 118. 
 گلچین معانی احمد )1342( دیوان. تهران، سلسله نشریات "ما". ص. 69 2
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балки тафаккурро ба низом медарорад, ки вазифаҳои асосии онҳо таъмим 

(умумикунонӣ) ва таҷрид мебошад. Аз ин ҷо, файласуф ва ё мутафаккир 

андешаашро набояд бо забони оммафаҳм баён созад, балки чунон ифода 

намояд, ки он тақозои худи забон ва чунон забоне бошад, ки ба мавзуъ ва 

мазмуни ин андеша мутобиқат дошта бошад. Он андешае нест, ки тавассути 

забони динӣ, хутба ва теология ифода гардад, балки барои ин андеша забони 

махсуси фалсафӣ зарур аст, ки тавассути он ҷавоби тайёру омодашуда 

таъмин намешавад, аммо барояш дарвозаеро боз мекунад.  

Абу Райҳон Берунӣ, чуноне ки маълум аст, ба ғайр аз забонҳои форсӣ-

тоҷикӣ, инчунин забонҳои юнонӣ, санскритӣ ва ҳиндиро хуб медонист. Ин 

аст, ки якчанд асарашро дар пайравии асарҳои ҳиндӣ таълиф намудааст, ки 

ба қатори онҳо “Патанҷала”, ки тарҷумаи “Йога-Сутра” ба арабӣ аст ва 

“Ҳинд” дохил мешаванд. Шакли баёни китоби аввалӣ муҳовара буда, 

эҳтимолан, ба сохтори тавзеҳоти аслии санскритӣ шабоҳат дошта, матни он 

ба калимасозиҳои арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ шабоҳат дорад.1 Тарҷумаи арабии 

китоби “Ҳинд” бошад, талошест, ки Берунӣ онро ба тафаккур ва фалсафаи 

пайравони Ислом наздик месозад. Ин нукта дар интихоби терминология ва 

интиқоли ақоиди фалсафии ҳиндӣ ба фаҳмиши таълимоти Арасту ва афкори 

мактабҳои фалсафии Ислом зоҳир мешавад. Масалан, масъалаи фалсафаи 

ҳиндӣ дар бораи он ки кадом чиз шахсияти ҳақиқиро ташаккул медиҳад, 

айнияти хешро дар шакли таҳлили масъалае, ки дар фалсафаи Ислом матраҳ 

мегардад, пайдо мекунад: бадан (badan) ва ё нафс (nafs) моҳияти инсон 

(insan)-ро ташкил медиҳад. Худи ҳамин мисол нишон медиҳад, ки Берунӣ 

калимаҳои форсӣ-тоҷикиро низ дар мисоли бадан (ба ҷои ҷисми арабӣ) дар 

асарҳояш мавриди истифода қарор медиҳад. Чунин тавзеҳотро дар сутраҳои 

1.24 ва 1.41 ёфтан мумкин аст.2 Бояд қайд кард, ки теъдоди муайяни матнҳои 

ҳар ду китоб ҳанӯз дар давраи ҳукмронии Сосониён аз санскрит ба паҳлавӣ 

тарҷума шуда буданд ва тарҷумаи арабии онҳо дар давраи ҳукмронии 
                                                           
1 Pines S., Gelblum T. Al-Biruni’s Arabic Version of Patanjali’s Yogasutra: a Translation of his First Chapter and 

Comparison with Related Sanskrit Texts // BSOAS, XXIX, 2. Cambridge, 1966. P. 307. 
2 Pines S., Gelblum T. Al-Biruni’s Arabic Version of Patanjali’s Yogasutra: a Translation of his Second Chapter and 

Comparison with Related Texts // BSOAS, XL, 3. Cambridge, 1977. P. 307. 
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Аббосиён дар Бағдод сурат гирифтаст.1 Берунӣ дар “Ҳинд” транскрипсияи 

бештар аз 2500 калимаҳои санскритиро, ки дар асоси ҳуруфи арабиасос 

сохтааст, пешниҳод мекунад. Аммо барои нишон додани ҳарфҳои п, ч, г ва ж, 

ки хосси арабҳо нестанд, Берунӣ аз ҳуруфи форсӣ-тоҷикии арабиасос 

истифода мекунад. Дар баробари ин, забонҳои ҳиндӣ, аз ҷумла санскрит, 

барои Берунӣ аз нигоҳи сохтори забони илмии арабӣ ва форсии ба ӯ наздик 

куллан бегона буданд. Хусусан, фонетикаи санскрит ва фаҳмиши он барои 

Берунӣ вазифаи оддӣ набуд ва ин нуктаро худи ӯ дар китоб қайд кардааст: 

“Баъзе овозҳои ҳамсадое, ки ба ин забон (санскрит – К.К.) дохил буданд, ба 

овозҳои забонҳои арабӣ ва форсӣ мувофиқ набуданд ва ҳеҷ ҳамрангӣ пайдо 

намекарданд. Худи забон ва забончаамон ба душворӣ ба мо тобеъ мешуд, ки 

пайдоиши овоз дар ҷои худаш ба кор равад, гӯшамон базӯр қобилият пайдо 

мекард, ки онҳоро шунавем ва аз овозҳои ба онҳо наздик ва монанд фарқ 

карда тавонем, ва дастонамон наметавонанд, ки онҳоро тибқи талаффузашон 

бинависем...”.2 Ҳамин гуна муносибатҳо ба омӯзиши забонҳои гуногун, аз 

ҷумла забони форсӣ-тоҷикӣ ва таҳқиқи вижагиҳои онҳо ба Берунӣ имкон 

дод, ки забони имлӣ ва фалсафиеро ба вуҷуд биёрад, ки бар пояи он 

таълимоти фалсафии хешро дар асарҳои дигараш ташаккул диҳад ва аз 

доираи забоншиносӣ ба доираи масъалаҳои фалсафӣ интиқол ёбад. Ба ин 

маънӣ, дар забони фалсафаи Берунӣ шарту шароити мухталифе ба ҳам 

пайвастаанд, ки дар он ӯ донишҳо дар бораи олам – хусусиятҳои табиийи 

одамон, сатҳи иҷтимоии вай, сарнавишти таърихӣ, фаъолиятҳои амалии онҳо 

ва ғайра инъикос меёбанд. 

Ҳамин тариқ, на олами ҷисмонӣ аз ҷониби забон сохта мешавад, балки 

забон таҷрибаи таърихии ҳар як халқу миллатро аз рӯи дараҷаи дарки ин 

олам инъикос менамояд. Худи забон дар нисбати олами маҳсус ва маъқул на 

ҳақиқӣ ва на ботил буда метавонад, зеро он чунин аст, ки одамон олами 

воқеиро мебинанд ва хусусияти дуюмдараҷагии забон ба имконияти 

                                                           
1 Chatterji S. K. Al-Biruni and Sanskrit // Al-Biruni Commemoration Volume. Calcutta, 1951. P. 88. 
2 Бируни Абу Рейхан. Индия. М.: “Ладомир”, 1995. - С. 18. 
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ташаккул ёфтани ҳар гуна гуфторҳо ва ифодаҳои забонӣ дар бораи олам бо 

тамоми гуногунрангии он маҳдудият намегузорад. Маҳз ҳамин сифати забон 

– аз ибтидо ба шакли моддӣ тасвир кардани олам – шароитро барои 

вуҷудияти он ба ҳайси воситаи муайян намудани ҳақ ё ботил будани 

амалиёти мантиқӣ, ки аз тариқи ҳамбастагии мафҳумҳо ва ҳукмҳои мухталиф 

сурат мегирад, муҳайё месозад ва дар айни ҳол сабкҳои махсуси фалсафӣ ва ё 

бадеиро эҷод мекунад. 

Яке аз чунин сабкҳои “душвор” ба Абдулқодири Бедил, мутафаккири 

форсзабони Ҳинд, ки дар асрҳои XVII-XVIII умр ба сар бурдааст, хос 

мебошад. Ба андешаи Н.Н. Содиқова “дар мисоли Бедил ба таври бештар 

айнӣ ҳамкории суннатҳои ҳиндуиявӣ, исломӣ, ҳиндӣ ва эронизабононро 

тасаввур кардан мумкин аст, ки ҷанбаҳои мусбати он ба ташаккул ёфтани 

эҳсоси таҳҳамулгароии динӣ, бунёдгароии муштарак, барпо намудани сулҳ 

ва боварии байни халқҳо таъсир расондааст”.1 Навоварии асосие, ки дар 

эҷодиёти Бедил ба назар мерасад, ин сабки ҳиндии байни афкори ӯ буд, ки 

дар он бар ивази сабки хуросонӣ шоир мехост шаклҳои тасвиреро пайдо 

намояд, ки ба олам ва ашё, дар муқоиса бо шоирони собиқаш, ба чашми 

дигар бингарад. Аммо мунаққидони ӯ таъкид кардаанд, ки ҳарчанд 

пайравони сабки ҳиндӣ суннатҳои шеърии форсӣ-тоҷикиро аз тариқи меъёри 

нави он тавсиъа доданд, аммо шеърро дастраси омма нагардонида, баръакс 

онро мураккаб намуданд. Онҳо илова кардаанд, ки Бедил ифодаҳои маҳсусро 

бо хусусиятҳои ақлгароёнаи усулҳои бадеӣ омезиш додааст.2 Новобаста аз ин 

ҷавоби Бедил ба ин мунаққидон дар ашъораш вуҷуд дорад, масалан, дар яке 

аз байтҳояш гуфтааст: 

Маънии баланди ман, фаҳми тунд мехоҳад,  

Сайри фикрам осон нест, куҳаму кӯтал дорам.3  

Ҳақиқатан, ин ҳукм шуҷоатмандона ва рост аст. Осори Бедилро танҳо 

бо таҳаммул, тамаркузи андешаронӣ ва дарки амиқи маъниҳои сатрҳои 

                                                           
1 Садикова Н.Н. Философская антропология Бедила. Дисс. на соиск. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2000.- С. 6. 
2 Fekrat N. Esoteric keys of Mirza Abd al-Qadir Bidel. Athens, Georgia, 2018, p. 3 
 بیدل، عبد القادر. کلیات ابو المعانی مرزا عید القادر بیدل. کابل، 1341. ص. 982. 3
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ашъораш фаҳмидан мумкин аст. Ӯ афкорашро дар қолабҳои гуногуни 

тахаййулот, маҷозҳо ва қолабҳои хосс ва мураккабе эҷод кардааст, ки он 

хосси сабки ҳиндӣ набуда, балки ҳамон суннатҳои анъанавии шаклбандии 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ аст. Масалан, дар омӯзиши табиати онтологии Худои 

мовароуттабиӣ Бедил яке аз усулҳои дӯстдоштааш – хаёлро ба кор бурдааст, 

ки он дар масъалаи ҳастишиносии Ибн Арабӣ низ ба ҳамин маънӣ ба кор 

рафатааст.1 Бо ин ҳама, идроки олам ва ҳамаи он чизе, ки инсон қобилияти 

дарки онҳоро тавассути узвҳои эҳсос дорад, ба андешаи Ибн Арабӣ, баъзан 

ихтилофнок аст ва ба иштибоҳ мебарад. Ҳастишиносии ҳузурии Худо аз 

назари Бедил бошад, аз ангораи дақиқе сарчашма мегирад, ки дар маъниҳои 

зерин дарёфтан мумкин аст:  

Ҳар чи меҷӯшад аз ҷаҳони хаёл, 

З-он чароғ ҳаст партави тамвил2 

Дар ин мисраъҳо ҷаҳони хаёл – ишора ба Олам ва чароғ ба Худо аст, ки 

сарчашмаи ин маънӣ аз Қуръон бармеояд. Ин гуна тавсифот ва ташбеҳотро 

дар осори Бедил зиёд мушоҳида намудан мумкин аст ва муҳим он аст, ки 

Бедил асли қуръонии ин гуна афкорро ба кор набурда, балки ҳаддалимкон 

кӯшидааст, ки онро бо забони фалсафии форсӣ-тоҷикӣ баён намояд. Барои ӯ 

забони форсӣ-тоҷикӣ воситаи баён ва шарҳу эзоҳи ҳам масоили фалсафӣ ва 

ҳам адабӣ буда, тарзи ифодаи забонии вай барои маърифати раванди 

тафаккур метавон рамзӣ арзёбӣ гардад ва он барои Бедил танҳо дар қолабҳои 

сохтории забони форс-тоҷикӣ имкон дорад: 

Зи чоми Мавлавӣ гар чуръа аст, бахшанд, дарёбӣ, 

К-аз ин майхона бӯи таблаи Аттор меояд.3  

Аз ин ҷо, “ҳаёти ҳақиқии мафҳумҳо” дар забон ҷорӣ аст ва дар ин ҷо он 

ҳамчун маънӣ муайян мегардад. Пас, мафҳум ва маънӣ на моҳияти 

мухталифанд, балки аниқтараш, объекти илмҳои гуногун мебошанд, хусусан, 

илмҳое вижагии онҳо ҳуқуқи тақсим кардани масъалаи мавзуи баҳсро 
                                                           
1 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М.: 

Наука. Изд.-во “Восточная литература”, 1993. - С. 57. 
 بیدل، عبد القادر. کلیات ابو المعانی مرزا عید القادر بیدل. ج. 2. کابل، 1341. ص. 124 2
3 Дар ҳамон ҷо. Ҷ. 3. – С. 4. 
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намедиҳад, монанди он ки физика ва химия ҳақ надоранд, ки вуҷудияти “ду 

об”-ро дар асоси таҳқиқоти хосиятҳои об тасдиқ намоянд. Суннати устувори 

аз ҳам ҷудокунии мафҳум (мантиқ) ва маънӣ (забоншиносӣ) дар ҳолатҳои 

зиёд садди роҳи табиати ягонаи бисёрмаъногии забонӣ-маърифатӣ гардида, 

ба ташаккул ёфтани як истилоҳи умумӣ нарасондаст, ва аз ин ҷо дар 

забоншиносии муосири тоҷикӣ гуногунрангии истилоҳоти забоншиносӣ 

(семантика, маънӣ, мазмун, консепт, сигнификат, семема ва ғайра)-ро созмон 

медиҳад. Аммо бо вуҷуди ҷой доштани фарқият дар вазифаҳои мантиқ ва 

забон ҳангоми омӯзиши умуман “семантикаи забон” бояд табиати тафаккури 

инсон ба назар гирифта шавад: шакли таҷридии инъикоси олам дар шуури 

инсон ба шакли калимаҳо ва мушаххасан – дар серҳаракатии робитаҳои он 

дар раванди беҳудуди баёни нутқ ифода меёбад. 

Ҳамин тариқ, анъанаҳои таҳлили илмию адабӣ ва ҷусторҳои забони 

фалсафии тоҷикӣ дар осори фалсафӣ ва адабии мутафаккирон ва шоирони 

барҷастаи тоҷикон дар нигаҳдошти суннатҳои баёни сухан, усулҳои хосси 

забони тоҷикӣ дар муқобили муарработи гуногун ва кӯшишҳои пурра ҷорӣ 

кардани “аҳамият”-и забони арабӣ дар мафкураи мардуми бумии ин минтақа 

муайян мегарданд. Ҳадафи ин анъанаҳои таҳлили илмию адабӣ ҳамчунин 

нишон додани қудрати азими забони форсӣ-тоҷикӣ, руҳияи озодихоҳӣ ва 

созандагии мардуми тоҷик бо эътиқодоти фалсафию динии онҳоро дар бар 

мегирад, ки аслан барои дифоъ аз манфиатҳои миллии тоҷикон, забон ва 

ахлоқи ҳамидаи онҳо ҳамчун шакли беҳтарини рафтору кирдори инсон 

равона шудааст.  
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2.3. Таҳаввулоти забони илмӣ ва фалсафии тоҷикӣ дар шароити 

ҷаҳонишавии фарҳангҳо 

 

Маҷмуи равандҳое, ки “ҷаҳонишавӣ” ё “интернационализатсия” ном 

доранд, вазъияти нави иҷтимоиву забониро ҳадди аққал барои минтақаҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ ва технологӣ пешрафтаи сайёраамон ба вуҷуд меорад ва мо 

вазифадорем, ки ин равандҳоро ба хотири аз даст надодани қобилияти 

роҳбарӣ ва назорат аз болои оқибатҳои онҳо ба таври амиқ мавриди омӯзиш 

қарор дода, ба рушди оқилонаи он саҳмгузор бошем. Оқибатҳои забонии ин 

падида асосан бо афзоиши якбораи иқтисодиёти фаромиллӣ (бо тамоюли 

савдои озоди ҷаҳонӣ ва бунёди корпоратсияҳои азим аз тариқи муттаҳидсозӣ 

ва ғасб намудани корхонаҳои кӯчактар) ва инчунин рушди технологияҳои 

коммуникатсионӣ ба вуҷуд омадаанд.  

Таъсири мутақобилаи фарҳанг, забон ва ҷаҳонишавӣ, ҳамчунин 

масъалаҳо ва чолишҳои мутааллиқи онҳо дар соҳаҳои гуногуни донишҳои 

инсонӣ ҳамчун мавзуи бунёдии таҳқиқот қарор мегирад.1 Қабл аз ҳама, 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки чӣ гуна васеъ кардани ҳудуди анъанавии 

бозор зарурати омӯхтани забонҳои навро барои фароҳам овардани 

имкониятҳои хариду фурӯш ба миён меорад. Ба ғайр аз ин, вақте ки 

ширкатҳои миллӣ аз ҷониби корпоратсияҳои бисёрмиллӣ ва корхонаҳои ба 

онҳо тааллуқдошта дар қаламрави нав таъсис дода мешаванд, талабот ба 

кормандон (хусусан кормандони баландихтисос ва шахсони дорои вазифаҳои 

миёнамақом ва идоракунӣ) барои донистан ва истифодаи забонҳое, ки дар 

ҷамоатҳои суннатии онҳо ба кор намераванд, ба миён меояд. Ҳамин тавр, ин 

силсилаи омилҳои иқтисодӣ, маъмулан, ба салоҳияти забоншиносӣ тағйирот 

ворид мекунад ва аз ин рӯ, дар омили «забони кор», тавре ки медонем, дар 

заминаҳои мушаххас ба субот ва ё аз байн рафтани забонҳои гуруҳҳои 

одамон таъсири амиқ мерасонад. Дар ҳолати дуюм - рушди технологияҳои 

иттилоотӣ, аз ҷумла, зуҳури Интернет ба одамон имкон фароҳам овард, ки ба 

                                                           
1 Ниг.: Куда движется век глобализации. Под ред. А.Н. Чумакова и Л.Е. Гринина, Волгоград, 2014. 
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мундариҷаи сайтҳои интернетӣ дастрасӣ пайдо намуда, ҳаррӯза бо ҳамдигар 

бо ҳамдигар дар масофаи тӯлонӣ тамос гиранд ва ин маҳдудияти масофаи 

ҷисмониро аз байн бурд: имрӯзҳо, шумораи зиёди одамон бо одамони дигар, 

ки дар масофаи хеле дуртар аз онҳо зиндагӣ мекунанд, муошират доранд ва 

забони модарии онҳо метавонанд ба қатори рамзҳои гуногуни электронӣ 

ворид гардад. Ғайр аз он, моҳвораҳои коммуникатсионӣ имкон медиҳанд, ки 

пахши мавҷҳо дар масофаи хеле дур аз нуқтаи қабул ва ба ин васила, ба 

забонҳои ғайри ҷомеаи анъанавӣ фаъолият дошта бошад. Инчунин як қатор 

равандҳои дигарро ҳам мушоҳида кардан мумкин аст, ки асосан дар посух ба 

ин дигаргуниҳо дар ташкили сиёсии қишрҳои асосии инсонҳо, алалхусус дар 

сатҳи континенталӣ рух медиҳанд, масалан, дар Аврупо ҷараёни ҳамгироии 

молиявӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ҷараён дорад. Аз ин ҷо, “равандҳои ҷаҳонишавӣ 

мубрамият пайдо намуда, ихтилофоти таносуби омилҳои бунёдиро, ки ба 

рушди забон ва сиёсати забон таъсир мерасонанд, тақвият медиҳад. Ба ин 

омилҳо, аз як ҷониб, зарурати ҳамдигарфаҳмӣ ва аз ҷониби дигар, - талабот 

ба нигоҳдошти ҳувияти миллиро мансуб медонем. Моҳиятан, ин ихтилоф 

чолиши худкомагии фарҳангии қавмӣ ва забонии ҳам ҷомеъаи 

инкишофёфтаи навъи муосир ва ҳам низоми куҳнашудае, ки бо мушкилоти 

модернгароӣ бархӯрд пайдо мекунад, мебошад.”1 Ин раванд ҳалли 

масъалаҳоеро талаб мекунад, ки бар асари созмон додани як минтақаи калони 

робитаҳои тарафайн дар миёни шумораи зиёди гурӯҳҳои мухталифи инсонӣ, 

ки бо забонҳои гуногун сухан мегӯянд, ба вуҷуд омадаанд. Ҳамин тавр, 

соҳаҳои анъанавии муошират ва равобити инсонӣ ба таври назаррас таҳти 

тағйирот қарор мегиранд ва муоширати дузабонӣ ё бисёрзабони 

(полиглотизатсия)-ро тақозо мекунад. 

Бо хизматрасонӣ ба гуруҳҳо ва ҷомеа дар маҷмуъ ҳар як забони зинда 

ба ҳама ҳолатҳои тағйиёбии иҷтимоӣ ва дигар ҳолатҳои манфии ифротӣ 

ҳангоми ба низоми он ворид шудани бесарусомонӣ дақиқан ҳассосияташро 

                                                           
1 Иоселиани А.Д. Философия языка в эпоху глобализации / Актуальные вопросы современной науки. 

Пермский институт экономики и финансов. № 1, 2015. - С. 126. 
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нишон медиҳад. Маҳз дар ҳамин марҳилаи фаъолияташ, забони тоҷикӣ 

таъсири равандҳои қавии бифуркасиониро аз сар мегузаронад, вақте ки дар 

шароити эҷоди бенизомии умумӣ, таҷдиди сохторӣ-семантикии низоми забон 

ва тамоми зерсохторҳои он («олами сағир»-и забон) сурат мегирад. Забони 

тоҷикӣ дар якҷоягӣ бо забонҳои дигар ба мисли оина ҳамаи мушкилоти 

замони душвори моро инъикос мекунад: дар забон, чун дар ҳаёт, “тиҷорати 

забонӣ”, худсарӣ ва хусусияти тиҷоратсозӣ бахшидан ба арзишҳои он вуҷуд 

омадааст. Дар натиҷа, сатҳи умумии забондонӣ якбора коҳиш ёфт; бо 

таъсири фаъоли воситаҳои ахбори омма, фарҳанги забони тоҷикӣ ба тағйирот 

дучор мегардад, забони умумимиллии тоҷикӣ дар шакли забони Рӯдакӣ, 

Фирдавсӣ, Ҳофиз, Хайём, Носири Хусрав, Бедил, Камоли Хуҷандӣ, Аҳмади 

Дониш ва дигарон бо калимаҳои “интернатисоналӣ” иваз гардида, ноаён ва 

хусусияти маргиналӣ пайдо кардан мегирад; на танҳо дар суханрониҳои 

ошиқона, балки дар саҳифаҳои рӯзномаҳо ва асарҳои санъат ҳам бе ҷазо 

мондани луғоти қабеҳ ва даҳшатнок маъмул мегардад; ба монанди дигар 

забонҳои ҷаҳон, ки дар мадори ҷаҳонишавӣ қарор доранд, забони тоҷикӣ низ 

ба густариши рӯзафзуни забони англисӣ ва русӣ дучор меояд, ки дар он 

луғати “бегона” -и компютерҳои электронӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, 

“забони парранда” -и мусиқии рок, истилоҳоти вазнини менеҷмент ва амсоли 

онҳо рӯи кор меоянд. Калимаҳои аҷибе, ки аз “сели лойолуд” рехтаанд, бе 

фонетизме, ки ба забони тоҷикӣ хос аст, роиҷ мешаванд: ноу-хау, саммит, 

менеҷер, инаугуратсия ва ғайра. 

Аммо барои ин чолишҳо ва падидаҳои нав заминаҳои гуногуни 

таърихӣ-иҷтимоӣ дар давраҳои гуногуни рушди забони тоҷикӣ муҳайё шуда 

буданд, ки дар замони муосир вижагиҳои худашро пайдо кардааст. Умуман, 

қудрати илмӣ ва фалсафии таҳлилии тоҷикон асосан дар давраи шӯравӣ 

ташаккул ёфта буд. Сарфи назар аз он ки сохти сиёсӣ ва иҷтимоии шӯравӣ 

дар ниҳояти кор ба буҳрон ва сипас суқут дучор омада буд, сатҳи тайёрӣ ва 

зеҳнии тоҷикон нисбатан самарабахш буд. Асоси онро низоми хуб 

ташкилшудаи маълумоти томактабӣ, мактабӣ ва донишгоҳӣ гузошта буд, ки 
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таълиму тарбия дар онҳо аз рӯи принсипи дастрасӣ ва тадриҷии ба даст 

овардани донишҳо ба роҳ монда шуда, дар инсон захираи донишҳо, 

маҳоратҳо ва қобилиятҳои зеҳниро барои гузариш ба зинаи дигари 

маълумотгирӣ ташаккул медод. Дастовардҳои илмии олимони тоҷикро дар 

солҳои охири ин давра А.И. Усмонов чунин нишон шарҳ медиҳад: “Дар 

баробари таҳқиқот дар соҳаи математика, астрономия, сейсмология ва 

биология фаъолияти илмӣ дар омӯзиши захираҳои табиийи Тоҷикистон 

идома ёфта, ҷустуҷӯи канданиҳои фоиданок ва коркарди онҳо ба роҳ монда 

шуд, корҳои такмил додани пешгӯиҳо доир ба заминҷунбиҳо, ҳифзи муҳити 

зист, коркарди гелиоаппаратура барои истифодаи қувваи офтобӣ амалӣ 

мегаштанд. Дар муддати ним аср шумораи коркунони илмӣ дар Тоҷикистон 

21 маротиба (40% докторҳо ва номзадҳои илм) зиёд шуд... Олимони Осиёи 

Марказӣ як қатор корҳои илмиро дар бораи таърихи ватанӣ, фалсафа, 

иқтисод, ҳуқуқ, санъат, археология, этнография ва соҳаҳои дигар ба табъ 

расонданд”.1  

Бо вуҷуди ин рушди илм дар Тоҷикистони шӯравӣ таҳти таъсири 

манфии мушкилоти умумисистемавӣ ва ҳам махсуси сиёсӣ барои 

кишварамон қарор гирифта буд: аввалан, илм ба таври матлуб дар шароити 

сензураи шадид, назорати фавқулоддаи идеологӣ, фишор ва таъқиби олимони 

афкори тоза пеш рафта наметавонист; сониян, аз ҳад зиёд марказонида 

шудани идора ва тобеияти молиявии муассисаҳои илмӣ аз давлат рушди онро 

бозмедошт; сеюм, тақрибан тамоми корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, аз ҷумла, 

рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ мутлақо ба забони русӣ таҳия мегардиданд, ки 

барои намояндагони табақаҳои болои илм имкони истифода ва рушди 

қобилиятҳои илмиашонро дода наметавонист. Вазъият бо он мураккабтар 

мегашт, ки қисмати асосии коркунон ва муҳаққиқони илмҳои гуногун, аз 

ҷумла забоншиносии тоҷикӣ аз рӯи тайёриашон нисбат ба намояндагони 

халқҳои аврупоии муқими Тоҷикистон, хусусан русҳо, сатҳи пасттар 

                                                           
1 Усмонов А.И. Становление и развитие таджикской советской культуры (с. 1917-1991). Дисс. на соиск. уч. 

степени д.ист.н. - Худжанд, 2018. – С. 204-205. 
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доштанд. Сабабҳояш хусусияти маҷмуӣ ва фарогир дошт: аввалан, аксари 

олимону муҳаққиқони тоҷик намояндагони деҳот буданд ва сониян, 

хусусияти сиёсат ва стратегияи давлати шӯравӣ дар роҳбарии маҳаллӣ аз 

болои илм ва маориф чунин талқин мешуд. Сиёсати давлати Иттиҳоди 

Шӯравӣ на танҳо равиши гомогенизатсияии забонӣ дошт, балки ба ҳадде ба 

гуногунрангии забонӣ низ равона шуда буд, аммо русификатсияи забонҳои 

дигар, аз ҷумла забони тоҷикӣ дар ин сиёсат бараъло маълум буд. 

Беликов В.И. ва Крысин Л.П. дар китобашон “Социолингвистика” раванди 

русификатсионии забонҳои халқҳои Иттиҳоди Шӯравиро таҳлил намуда, аз 

ҷумла навиштаанд: “Дар ҷумҳуриҳои дигари Осиёи Миёна (яъне Тоҷикистон, 

Узбакистон ва Туркманистон – К.К.) танг карда баровардани забонҳои миллӣ 

аз ҷониби забони русӣ қабл аз ҳама дар соҳаи истеҳсолоти саноатӣ ва илмҳои 

табиатшиносӣ ҷараён дошт. Он махсусан дар ноҳияҳои дорои корхонаҳои 

маъданкоркунӣ, сохтмони шаҳрҳои нав ва дар байни аҳолии пойтахтҳо бо 

шумули номенклатураи ҳизбӣ-давлатӣ зоҳир мешуд... Ҳамаи ин маънои онро 

надошт, ки дар СССР равиши барқасдонаи русификатсия ба роҳ монда шуда 

буд, аниқтараш метавон дар бораи пешравӣ ва тавсиаи ҳаматарафаи 

имкониятҳои фоилии забони барои ҳамаи давлат фаҳмо ҳарф зад. 

Сарнавишти забонҳои дигар барои марказ аҳамият надошт ва сатҳи 

дастгирии онҳо аз ҳокимиятҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ вобаста буд.”1 

Сиёсати русификатсияи забони тоҷикиро дар омилҳои зерин нишон 

додан мумкин аст: аввалан, барномаи сиёсии давлати шӯравӣ дар бораи 

баробарии ҳамаи қавму миллатҳои он дурнамои хуб буд, аммо пояи 

идеологии русификатсия ҳамеша бартарии забони русиро нисбат ба забонҳои 

дигар нишон медод. Аммо бояд қайд кард, ки чунин вазъяит фақат дар 

давлати шӯравӣ ҳукмрон буд: новобаста аз шароите, ки дар ин ё он давлат 

муҳайё аст, вазъ ва муносибати марказ нисбат ба забонҳои дуюмдараҷа дар 

тамоми давлатҳои ҷаҳон чунин аст. Сониян, дар партави тақвият додани 

                                                           
1 Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. Учебник для вузов. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - С. 

289. 
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нуфузи забони русӣ, он ҳамчун забони дуюми модарӣ эътироф гардида, 

мардуми ин кишвар бояд забони русиро азхуд мекарданд. Тағйир додани 

алифбои ниёкон ба манфиати “забони модарии дуюм” ҳамчун натиҷаи 

сиёсати русификатсия на танҳо халқҳои бехату алифбо, балки халқҳои зиёди 

дигарро бо анъанаҳои хатии ғании миллӣ, ки дар байни онҳо тоҷикон низ 

буданд, низ фаро гирифт.  

Ба забони тоҷикӣ новобаста аз низоми мушаххаси фонематикии он, ба 

таври пурра маҷмуи ҳуруфи кириллии русӣ таҳмил гардиданд, ва ин 

иҷборият ба хотири он буд, ки калимаҳои иқтибосшудаи русӣ бояд мувофиқи 

орфографияи ин забон навишта мешуд. Ҳамин тавр, забони мулоқоти ҳаррӯза 

ҳатто дар гуруҳҳои истеҳсолие, ки ба фаъолияти анъанавии худашон машғул 

буданд, забони русӣ гардид; синфҳои мактабҳо хусусияти бисёрмиллӣ 

гирифта, забонҳои кӯчак филҳол аз барномаҳои дарсӣ ихроҷ шуданд. Хуллас, 

ба забони тоҷикӣ калимаҳои нав, монанди партия, съезд, социализм, 

коммунизм, республика, завод, фабрика, самолёт, вертолёт, машина, 

аппарат, радио, телевизион, телефон, колхоз, бригадир, звено, план, райком, 

обком, революция, пролетариат, большевик, отряд, взвод ва амсоли инҳо 

ворид шуда, мавриди истифодаи ҳаррӯза қарор гирифтанд. Ҳатто дар асарҳои 

бадеии он давра низ ин калимаҳо роҳ ёфтанд. Масалан, С.Айнӣ дар “Марги 

судхӯр” аз забони яке аз персонажҳои асараш навиштааст: “Рафиқон, 

вазифаи мо ин аст, ки умедамонро аз ин хоинон тамоман канда ва ба 

партияи бузурги Ленин-Сталин, ба партияи большевикӣ, ба Ҳукумати 

Советӣ ва ба пролетарҳои халқи бузурги рус такя карда истода ба муқобили 

душманони халқ – ба муқобили босмачиён ва ҳомиёни онҳо биҷангем, то 

рехта шудани қатраи охирини хунамон биҷангем, агар яроқ наёбем, бо нохун 

ва дандонамон бошад ҳам, биҷангем”.1  

 Дар ин порча ба мавзуи мулоқот ва муошират бояд таваҷҷуҳ кард, ки 

он ду ҷанба дорад: мавзуи “истеҳсолотӣ”-и аъзои гуруҳе, ки ба он забон ҳарф 

мезанад, аксаран майли суҳбаташон бо забонест, ки терминологияи махсуси 

                                                           
1 Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ. 4. - Сталинобод, 1961. - С. 310. 
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соҳавӣ ё руҳияи муҳити онҳоро пурра ифода карда тавонад. Агар дар 

ҷумлаҳои порчаи дар боло овардашуда ба ҷои калимаҳое, ки дар зерашон хат 

кашида шудааст, калимаҳои ба даврони мо мувофиқ, яъне ба ҷои рафиқон – 

ҳамкорон, партия – ҳизб, партияи болшевикӣ – ҳизби аксариятгароён, 

пролетарҳо – коргаронро гузорем, ба гумон аст, ки руҳияи ҷомеаи давраи 

шӯравиро ифода карда, ин тарзи суханронӣ аз ҷониби аъзои он қабул шуда 

тавонад. Аммо вақте ки мавзуи забони “истеҳсолотӣ” ба мавзуи муқаррарӣ, 

ҳаррӯзаи одамон иваз мешавад, онҳо забони модарӣ, забони 

муқаррариашонро ба кор мебаранд; “- Хуб, бисёр вақ-вақ накун... – Монед 

ҳоло хӯрок-мӯрокро хӯрем. Ҳозир аз кор баргаштем-ку”.1  

Ҳамин тавр, ҳар гуна ҷамоаи забонӣ аз воситаҳои муайяни муошират – 

забонҳо, лаҳҷаҳои онҳо, жаргонҳо, гуногунрангии сабки баён истифода 

мебарад, ки дар илми забоншиносӣ онҳоро аломати рамзӣ ё аниқтараш код 

ном мондаанд. Ба маънои умумиаш код – ин воситаи иттилоот аст: забони 

табиӣ (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, немисӣ, ҳиндӣ ва ғ.) ва забонҳои сунъӣ – 

эсперанто, ҳарфҳои Морзе, ишораҳо бо байрақча дар баҳр ва ғайра. Дар 

забоншиносӣ ҳар гуна таркиботи забониро код меноманд: забон, лаҳҷаи 

ҳудудӣ ё иҷтимоӣ, истилоҳоте монанди койне, пиҷин, лингвофранка ва 

амсоли инҳо.  

Дар кадом ҳолатҳои силсилавии баёни сухан гӯяндаҳо кодҳоро иваз 

мекунанд? Он аз хусусияти омилҳои дар боло зикршуда вобаста аст. Агар 

таъсири ин ё он омилро гӯянда қаблан эҳсос намояд ва ҳатто ба нақша ҳам 

гирифта тавонад, тағйири кодҳо дар ҳудудҳои табиийи ҷараёни нутқ рух 

медиҳад: дар охири ифодаи сухан, дар марҳилаи синтаксисӣ, ҳангоми баёни 

ороми муошират – бо тамомшавии мубоҳиса дар атрофи ягон мавзуъ. Дар 

сатҳи баланди дороӣ ба кодҳои гуногун, раванди тағйир додани кодҳоро 

гӯяндагон шояд эҳсос накунанд, хусусан, агар ин код на ба таври пурра, 

балки порча-порча мавриди истифода қарор гирад. Дар мисоли боло тағйир 

                                                           
1 Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ. 4. - Сталинобод, 1961. - С. 68. 
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ёфтани мақоми истифода аз калимаҳои тоҷикӣ ба калимаҳои русӣ гувоҳи он 

аст. 

Чунин тарзи истифодаи омехтаи ду забон ба ҳувияти миллии мардуми 

тоҷик низ бетаъсир намонд. Дузабонӣ ин қобилияти инсон аст, ки ба сиинну 

соли шахс, “салоҳият”-и забонӣ ва мансубият ба ягон гуруҳ дахл надорад. 

Кӯдакон аллакай дар боғчаҳо ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба русӣ шиносоӣ 

пайдо мекарданд, аммо новобаста аз он ки минбаъд забони русӣ дар ҳаёти 

онҳо афзалияти бештар пайдо мекунад, онҳо бошуурона дар давраҳои ба 

балоғат расиданашон ва минбаъд ҳамеша ҳувияти худашонро бо забони 

тоҷикӣ ва фарҳанги тоҷикӣ пайванд медоданд. Ин андешаҳоро гуфтаҳои 

зерини Т.Зулфиқоров, ки зодаи Душанбе буда, дар Россия иқомат дорад, дар 

муқаддима ба яке аз китобҳояш тасдиқ мекунанд: “Падарам – тоҷик, модарам 

рус мебошанд. Барои ҳамин ду фарҳанг, ду тамаддун маро ба худ ҷалб 

мекунанд ва пахш мекунанд: Осиё ва Рус”. Навъи эҷоди фикрии Тимур 

Зулфиқоров, ки дар пайвандии ду фарҳанг ба вуҷуд омадааст, бо омезиши 

тарафайни ду фарҳанг фарқ мекунад. Нозукии рангин, навои мусиқии насри ӯ 

бо суннатҳои хоссаи романтикии классикии форс-тоҷик пайваст аст. Такя бар 

суннатҳои миллӣ бешакку тардид ҷой дорад”.1 Дар иртибот бо ин бояд зикр 

намуд, ки “Шикори шоҳ Бароми Гӯри сосонӣ”, “Бозгашти Хоҷа Насриддин”, 

“Ишқи нахустини Хоҷа Насриддин”, “Ишқ, ҳикмат ва марги дарвеш” ва 

асарҳои дигари ӯ агарчи ба забони русӣ навишта шуда бошанд ҳам, аммо 

мазмун ва руҳияии фарҳанги тоҷикӣ ва худи муаллифро нигоҳ доштаанд.  

Новобаста аз ин, қобилияти суханронӣ ба ду забон ду гуна аст: гуруҳи 

дузабонаи аҳолии Тоҷикистон, ки ҳарду забонро хуб медонанд, бо сатҳи 

баланди ба ҳам овардани ду фарҳанг забонҳои ин фарҳангҳоро ҳамчун одати 

муқаррарӣ дар ҳаёти ҳаррӯзаашон ба кор мебаранд ва имконияти омезиш 

ёфтани онҳоро иқроранд; баръакс, гуруҳи аҳолие, ки ин эҳтимолияти 

ҳамгироии фарҳангҳоро дар сатҳи пасттар дарк мекунад ва боварӣ доранд, ки 

ин ду фарҳанг бо ҳам мухолифат доранд, имкони камтаррро барои 

                                                           
1 Шукуров М. Обновление: Таджикская проза сегодня. – М.: Советский писатель,1986. – С. 184. 
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нигоҳдошти арзишҳои ду фарҳанг хоҳанд дошт. Чунин робитаи байни 

фарҳанг ва забон барои таҳқиқи тафаккури дузабонӣ аз нуқтаи назари 

падидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва психологӣ, ки ба ташаккул ва рушди 

шахсият ва эҳсосоту зеҳнияти ӯ таъсир мерасонанд, аҳамияти хосса дорад.  

Муносибати фалсафӣ ба масъалаи дузабонӣ дар биниши вазифаҳои ин 

ду забон на танҳо дар имконияти амалӣ гаштани иртиботҳои байни миллатҳо, 

халқҳо ва фарҳангҳо, балки дар тавсиа додани қудратҳои зеҳнии онҳо ва 

воситаи баёни шифоҳӣ зоҳир мегардад. Агар ба назар бигирем, ки тафаккур – 

ин амалиёти мафҳумсозӣ аст, пас ғановат, ҷанбаҳои гуногун доштани 

тафаккури одамон, ки дар фазои дузабонӣ ташаккул меёбад, таҳти шубҳа 

қарор намегирад. Аз ин ҷо, баёни гуногуни шифоҳӣ ва сермаъногии забон 

ҳатман то ба гуногунии тафаккур мерасонад. Маърифати ин назарияҳо ва 

афкор имкон медиҳад, ки дар забон дар баробари вазифаи хосси 

репрезентативии он инчунин дар вазифаи идрок ва иртиботии он ҳамчун 

қобилияти эҳсос ва фаҳмиши маънавии олами фарҳангӣ мушоҳида гардад. Бо 

истинод ба вуҷудияти мақулаи фаъолият ва руҳияи хосси забон, фаъолият 

мазмуни маърифат ва забон, ки тариқи худашро дар фарҳанг роҳандозӣ 

мекунад, бо ақл мутаносиб донистан мумкин аст. Пас, идроки вазифаи 

маърифатӣ-иттилоотии забон дар фаҳмиши руҳияи забон, қудрат ва 

фаъолияти он аст, ки дар ҳар як давраи инкишофи ҷомеъа ба тағйирот 

бархӯрд мекунад.  

Ба ин маънӣ, дар Тоҷикистони ҳанӯз шӯравӣ 22 июли соли 1989 Қонун 

«Дар бораи забон» қабул карда мешавад. Муҳим он буд, ки дар ин Қонун 

мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ, забони русӣ – забони 

муоширати байни халқҳо муаййян гардида, барои истифодаи забонҳои 

помирӣ ва яғнобӣ шароити мусоид кафолат дода мешуд. Ба ғайр аз ин дар 

Қонун ҷорӣ кардани омӯзиши алифбои арабӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумие, ки дар онҳо ба забони тоҷикӣ таълиму тарбия гузаронида мешуд ва 

донишгоҳҳои олӣ дар назар гирифта шуд.1 Соли 2009 Қонуни нав “Дар бораи 

                                                           
1 Бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.. – Ф. 297. оп.41. д. 336. 
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забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул гардид, ки тибқи он ҳар як 

шаҳрванди кишвар уҳдадор аст, ки забони тоҷикиро донад. Коргузориҳои 

расмӣ фақат ба забони тоҷикӣ гузаронида мешаванд ва ба ҳамин васила 

истифодаи баробари дузабонӣ – тоҷикӣ ва русӣ бартараф гардид. Дар айни 

ҳол, “худи амалдорон дар суҳбатҳои хосса тасдиқ мекарданд, ки ҳуҷҷатҳоро 

аввал ба забони русӣ менавиштанд ва сипас онҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума 

мекарданд. Ҳамин тавр, ба забоне афзалият дода шуд, ки ба иллати сабабҳои 

айнӣ пурра барои таъмини ниёз ва талаботи давлат (бо шумули чунин соҳаҳо 

ба мисли илм ва коргузориҳо) омода набуд”.1 Албатта, чунин баҳогузории 

яктарафаи муаллифони ин гуфтаҳо, аз як тараф, бештар хусусияти озурдагӣ 

аз барҳам хӯрдани “ҳокимият”-и дузабонӣ, аниқтараш аз даст рафтани 

мақоми давлатӣ ва расмии забони русӣ дар Тоҷикистон буд ва аз тарафи 

дигар, аз наздик ва хуб ошноӣ надоштани онҳо ба фарҳанг ва фалсафаи 

забони тоҷикӣ бо вижагиҳои таърихӣ, семантикӣ, грамматикӣ ва синтаксисии 

он дарак медиҳад. Вагарна, забони илм ва коргузорӣ дар суннати мардуми 

тоҷик аз қадим роиҷ ва маъруф буд, ки дар миёни онҳо забони фалсафӣ низ, 

чуноне ки дар бахшҳои пешинаи корамон баррасӣ карда будем, мақоми 

шоиста дошт.  

Агар фалсафаи забони тоҷикӣ дар ин ҳолатҳо печутоб ва дигаргуниҳои 

зиёд ва гаронеро аз сар гузаронида бошад, забони фалсафа ҳамчун забони ба 

истилоҳ хоссагон фақат дар доираи муайяни илмӣ мавриди баҳс ва баррасӣ 

қарор мегирифт. Қадамҳои нахустини омӯзиши фалсафаи тоҷик ва забони 

фалсафа ҳанӯз дар давраи шӯравӣ гузошта шуда буданд. А. Баҳоваддинов яке 

аз олимони аввалини фалсафаи тоҷики ин давра аст, ки дар асарҳояш таҳти 

унвони “Афкори фалсафии Абу Алӣ Сино дар китоби «Донишнома»-и ӯ, «Аз 

таърихи афкори иҷтимоӣ-сиёсии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX ва 

ибтидои асри XX», «Очеркҳо дар бораи таърихи фалсафаи тоҷик», «Дар 

бораи муттаҳидшавии миллати сотсиалистии тоҷик» ва ғайра ба ҳувияти 

                                                           
1 Даудов А.Х., Овсянников Д.В., Хасанов А.Р., Янченко Д.Г. Проблема трансформации статуса 

национальных языков народов СССР на примере советского и постсоветского Таджикистана в 1980–2010-е 

гг. // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 4. – С. 94. 
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миллати тоҷик ва забони он таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, миллат ва забони 

тоҷикро дар доираи муносибати нав ба фаҳмиши миллат муаррифӣ мекунад. 

И. Шарипов дуруст қайд кардааст, ки «Он (яъне забони тоҷикӣ – И.Ш.) 

забони халқият буд. Забони миллӣ бо хазинаи луғавӣ ва сохтори 

грамматикиаш дар муқоиса бо забони халқият бештар рушд мекунад, 

вазифаҳои умумиро иҷро мекунад, лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва гӯишҳоро тобеи хеш 

месозад; дар як вақт пайдоиши терминологияи илмӣ-техникӣ, иҷтимоӣ-

сиёсӣ, вожаҳои рӯзгордорӣ ва забони ягонаи адабии умумимиллӣ ногузир 

хоҳанд буд».1 А.М. Баҳоваддинов бо истифода аз идеологияи марксистӣ дар 

таҳқиқи фалсафаи тоҷик боварӣ дошт, ки барпошавӣ ва рушди он аз шароити 

давлати мутамаркази Сомониён, иқтисод ва забони он вобаста буд. Ӯ дар 

китоби «Очеркҳо дар бораи таърихи фалсафаи тоҷик» ин иқдомро тақвият 

бахшида, майлонҳои асосии инкишофи фалсафаи халқи тоҷикро аз давраи 

пайдоиши динҳои Зардушт, Монӣ, зурвония, ҷараёнҳои фалсафӣ – 

машшоияи шарқӣ, калом, исмоилия, тасаввуф ва маорифпарварӣ мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад. Дар айни замон, ӯ бо навиштани ин асарҳо шуҷоати 

миллатпарастӣ нишон дода, барои муҳаққиқони минбаъдаи фалсафа роҳ ва 

муносибати нави омӯзиши осори фалсафии тоҷиконро кушод. Хизмати ин 

олим ҳамчунин дар он зоҳир мегардад, ки ӯ тавассути тарҷумаи осори Ибн 

Синоро ба забони русӣ барои мутарҷимони оянда вожаномаи фалсафиеро 

омода сохт, ки барои осонфаҳм шудани матнҳои мураккаб ва илмии 

асримиёнагии тоҷикон кӯмак мерасонад.  

Анъанаи ба низоми ягона даровардани забони фалсафаи тоҷикро 

минбаъд шогирдон ва пайравони А.Баҳоваддинов идома доданд, ки ба қатори 

онҳо М.Диноршоев, А. Муҳаммадхоҷаев, К. Олимов, Х. Додихудоев, М. 

Раҷабов, М. Султонов, И. Шарипов ва дигарон дохиланд. Ҳарчанде ки 

аксарияти таҳқиқоти фалсафии ин олимон ба забони русӣ навишта шуда 

бошанд ҳам, аммо онҳо дар кори ба вуҷуд овардани мактабҳои 

                                                           
1 Шарипов И.Ш. Национальные вопросы в трудах А. Богоутдинова и их значение для современного 

Таджикистана //А. Баховаддинов - поягузори тадқиқоти фалсафӣ. Душанбе, 2001. 
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машшоияшиносӣ, тасаввуфшиносӣ, исмоилияшиносӣ, каломшиносӣ, 

фалсафаи иҷтимоӣ ва ғайра аз як тараф, ва пешкаш намудани ҳувияти 

миллии мардуми тоҷик ба воситаи таҳлили афкори мутафаккирони гузаштаи 

тоҷикон ва омода намудани заминаҳо барои тафаккури миллии тоҷикон дар 

асоси интиқол додани арзишҳои фарҳангии гузаштагон ба замони имрӯза, ба 

насли нав, - аз тарафи дигар, саҳми бузург гузоштанд. 

Дар шароити нав забони фалсафии тоҷикӣ ба таҳаввулоти бузурге 

дучор гашт. Аввалан, тафаккури миллие, ки ба ҳадде дар даврони шӯравӣ 

зери идеологияи коммунистӣ пахш гардида буд, аз нав эҳё гардид ва дар 

забони тоҷикӣ ва забони фалсафии он инъикос ёфт. Бо муайян намудани 

мақоми давлатии тоҷикӣ, Тоҷикистон дар муқоиса бо дигар кишварҳои собиқ 

шӯравӣ самти дигари рушди хешро интихоб намуд. Ҳаракатҳои иҷтимоӣ-

сиёсии дохилии он қувваҳои ҷиддӣ ва муассир буданд ва бо талабҳои сиёсӣ-

иҷтимоии хеш дар фазои забонӣ-иттилоотӣ сиёсати давлатро барои рӯ 

овардан ба соҳаи забони миллӣ таконе бахшиданд. 

Маълум аст, ки забони фалсафии тоҷикӣ аслан бар пояи асарҳои 

оламшумули мутафаккирони варзидаи форсу-тоҷик, ки ба ҳуруфи арабиасос 

эҷод шуда буданд, мақомашро дар таърихи забон ҳифз карда тавониста буд. 

Барои ҳамин, андешаи “бузургхоҳии миллӣ” ва “миллати озодагон” маҳз бар 

пояи бузургии ҳақиқии ин мутафаккирон ва “бузурги”-и меросхӯрони он 

бунёд гирифта, масъалаи забони миллӣ ва тоза кардани он аз унсурҳои ғайр 

роиҷ гардид. Ба роҳ мондани омӯзиши алифбои арабӣ барои ду табақа муҳим 

буд: аввалан, барои файласуфон ва адабиётшиносон, ки бо омӯхтани ин 

алифбо ба осори мутафаккиронро дастрасии бевосита ҳосил менамуданд ва 

дар таҳқиқоташон ба субъективизм камтар роҳ медоданд; дуюм, табақаи 

нисбатан ифротгарои арабгаро ва эронигаро, ки барояшон шонси таърихие 

дар ҷорӣ кардани суннатҳои динию мазҳабӣ муҳайё сохта буд, майдони 

забони русиро ба пуррагӣ танг кард. Ба ҳадди бештар ин раванд бо рушди 

адабиёти муосир ва публисистика иртибот дошт ва ҳаракатдиҳандагоии он 

низ бештар филологҳо ва рӯзноманигорон буданд. Маҳз ба фазли 
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ташаббусҳои онҳо аз хазинаи луғавии тоҷикон ба зудӣ калимаҳои ба истилоҳ 

интернатисоналистӣ-русӣ ба калимаҳои нав иваз шудан гирифтанд: 

республика – ҷумҳурӣ, конституция – сарқонун, партия – ҳизб, самолёт – 

тайёра, газета – рӯзнома, журнал – маҷалла, журналистика – 

рӯзноманигорӣ (дар солҳои охир боз ба истифодаи “журналистика” 

гузаштаанд), спорт – варзиш, философия – фалсафа, онтология – 

ҳастишиносӣ, гносеология – маърифатшиносӣ (ҳарчанде ки ҳоло ҳам ду 

истилоҳи охирро ҳам дар шакли тоҷикӣ ва русии он қабул доранд), 

социология – ҷомеъашиносӣ ва ғайра. Дар навишти калимаҳои арабиасосе, ки 

дар онҳо ҳарфи ъ ё “айн”-и арабӣ ин тоифаи миллатгароён кӯшиш карданд, 

ки дар забони тоҷикӣ низ онҳо ба ҳамон шакли аслиашон навишта шавад; 

ҳатто дар аввали калима навишта шудани онро (ъаломат, ъунсур, ъибодат...) 

низ ҷорӣ карданӣ буданд. Дар айни ҳол, ҳарфҳои русии ц, щ, ы, ь-ро, чуноне 

ки қаблан зикр карда будем, дар алифбои нави забони тоҷикӣ аз эътибор 

соқит намуданд.  

Муддати муайяни баъди ҷангҳои шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ҷои 

таҳқиқоти илмӣ, аз ҷумла фалсафаро, омӯзишҳои динӣ, сиёсӣ-популистӣ ва 

рӯзноманигорию бадеӣ гирифтанд, ки руҳияи онвақтаи ҷомеаи Тоҷикистонро 

ифода мекард. Забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон ҳоло ҳам хусусияти сиёсӣ 

дошта, аз он масъалаҳои дигари ҳати мардуми тоҷик бармеояд. Вазъияти 

муосири забони тоҷикӣ монанди забонҳои дигари собиқ шӯравӣ, масалан 

забони белорусӣ, ки “ҳомили нақши пасомустамликавӣ дорад”1, дар як вақт 

аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳатто марҳилаи кӯтоҳи тоҷикигарои (1989-1993)-и 

забони миллӣ такони бузурге буд барои таҷдиди худшиносӣ дар доираи 

контексти миллӣ ва бозгашт ба решаҳои аслии хеш. Дар бораи аҳамият ва 

бузургдошти забони асили тоҷикӣ барои мардуми тоҷик Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониаш гуфтааст: “Бузургони миллати 

                                                           
1 Калита И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность. - Усти над Лабой:  Пед. фак. 

универс. им. Я. Э. Пуркине, 2010. - С. 107. 
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тоҷик дар тӯли таърих бо ин забони ҷаззоб осори арзишманди адабӣ, бадеӣ, 

илмӣ ва фарҳангӣ ба мерос гузоштаанд. Таърихи забони миллии мо шоҳиди 

он аст, ки маҳз забон бо иқтидор ва тавонмандиҳои худ миллати тоҷикро дар 

арсаи муборизаҳои сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ муқовиматпазир 

сохтааст”.1  

 Бо назардошти зарурати ҳифз намудани забони тозаи тоҷикӣ, ба 

истилоҳ экология забон, вазифаи дарк намудан ва пешкаш кардани забони 

тоҷикӣ ҳамчун дастоварди миллӣ ва ҷаҳонӣ ба миён омад. Он дар навбати 

худ тафаккури муосири забони фалсафиро ба вуҷуд овард, ки он бомаром ва 

фаъолона дар соҳаҳои гуногуни илмҳои инсоншиносӣ зоҳир шудан гирифт: 

на фақат дар адабиёту рӯзноманигорӣ, балки дар фалсафа, фарҳангшиносӣ, 

ҷомеъашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ғайра ин тафаккур ривоҷ гирифт. Тавассути 

забони тоҷикӣ ҳудуди муайянкунии худӣ – бегона ҷорӣ гардид, ки он 

махусан аз ҷаззобияти тафаккури миллии тоҷикон ба суннатҳои ниёкон 

ҳамчун хусусияти миллии тоҷикон сарчашма мегирад. Забони фалсафии 

муҳаққиқони соҳаи фалсафа низ дар зери таъсири таҳаввулоти сиёсӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаи нави Тоҷикистон ба ҷустуҷӯи арзишҳои миллӣ 

дар доираи таҳлили осори мутафаккирони гузаштаи форсу-тоҷик шуруъ 

намуд. Дар давоми солҳои 1995-2020 таҳқиқоти фалсафии олимони тоҷик 

барои муайян намудани арзишҳои миллии тоҷикон дар самтҳои зерин сурат 

гирифтанд: 1) омӯзиши осори машшоияи шарқӣ ва хусусан Ибн Сино (А. 

Баҳоваддинов, М. Диноршоев, М. Раҳимов, Н. Саидов ва дигарон); 2) 

омӯзиши осори тасаввуф (А. Муҳаммадхоҷаев, М. Султонов, К. Олимов, Х. 

Зиёев, М. Маҳмадҷонова ва дигарон); омӯзиши осори исмоилия ва хусусан 

Носири Хусрав (Ғ. Ашӯров, Х. Додихудоев, Р. Назариев); омӯзиши осори 

калом (З. Вазиров, А. Шамолов, З. Диноршоева); омӯзиши осори 

мутафаккирони тоҷикзабони Ҳинд (Н. Содиқова, И. Зиёев); омӯзиши 

масъалаҳои иҷтимоии ҳуввияти миллӣ (А. Маҳмадов, А. Самиев, П. 

                                                           
1 Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо зиёиёни кишвар / Ганчи забон. № 3 (23), 

марти соли 2018. 
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Шоазимов, С. Ҷононов, Х. Идиев, А.Саидов, А. Қурбонов, Ғ. Қаҳоров, З. 

Дадабаева); омӯзиши ҷанбаҳои инсоншиносии ҳувияти миллӣ (М. 

Музаффарӣ), омӯзиши ҷанбаҳои динӣ ва ахлоқии ҳувияти миллӣ (С.Ахмедов, 

Ғ. Мирзоев); омӯзиши ҷанбаҳои ҳувияти миллӣ дар фалсафаи мутафаккирон 

ва шоирони форсу тоҷик (Б. Самиев, М. Маҳмадова, А. Атоев) ва дигарон. 

Маҳз аз рӯи чунин таснифи таҳқиқи масоили фалсафии вобаста ба ҳувияти 

миллӣ забони фалсафии онҳо низ дар доираи дастгоҳи мафҳумҳо, 

методологияи хосса, консепсияҳо ва назарияҳои хосси ин мавзуъ муайян 

мегардад. Муносибати гносеологӣ ба омӯзиши забони фалсафа ва фалсафаи 

забон дар баробари дигар проблематикаҳои фалсафаи забони тоҷикӣ дар як 

вақт дар баробари ҷанбаҳои онтологии он дар ҳар як аз таҳқиқоти 

муаллифони мазкур дар вобастагӣ ба тадқиқи ҳувияти миллии мардуми 

тоҷик аз давраҳои асримиёнагӣ то ба имрӯз ҳамчун масъалаи калидӣ ба 

шумор меравад. 

Яке аз омилҳои муайянкунандаи равишҳои таҳқиқотии олимони 

фавқуззикр дар он ифода меёбад, ки дар онҳо методологияи гуногуни илми 

муосирро ба кор рафта, вижагиҳои муносибати зеҳнии мутафаккирони 

собиқаро ба олам, ҷомеъа ва инсон таҳқиқ ёфтаанд. Дар айни ҳол дар 

тафаккури ин мутафаккирон ва арзишҳои илмии осори онҳо дарёфтани 

вуҷудияти консептҳои фарҳангӣ ва мақоми шахсии фард, ҳувияти тоҷикӣ яке 

аз масъалаҳои асосӣ буд. П. Шоазимов дар ин бора барҳақ гуфтааст: “Шаъну 

шарафи тоҷикон аз асрҳои XI то ба асри XV аз рӯи салоҳият ва донишҳои 

онҳо баҳогузорӣ мешуд, ва онҳо дар чунин нақшҳои иҷтимоӣ, монанди 

вазирон, мударрисон, шоирон, шайхҳои сӯфӣ, масъулони идора, олимони 

фиқҳ вазифаҳояшонро иҷро мекарданд”.1  

Дар ин мартабаҳо ва шаъну шарафи тоҷикон забони тоҷикӣ, забони 

фалсафии он аҳамияти муҳим доштааст. Бо баррасии забон ҳамчун воситаи 

мустақим бо ақлгароӣ, хулоса кардан мумкин аст, ки дар забони фалсафии 

                                                           
1 Шозимов П. Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Автореф. На 

соискание уч. степ. д.ф.н. Душанбе, 2006.  - С. 21-22. 
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тоҷикон чизи воҳиде вуҷуд надорад, балки куллият аст, ки аҷзои он дар 

унсурҳои ҷудогонаи забони фалсафӣ ифода меёбанд. Дар таҳқиқоти 

файласуфони дар боло номбаршудаи муосир рушди тафаккури миллии 

тоҷикон дар ҳамбастагӣ бо фарҳангҳои халқҳои ҳамҷавор ва берун аз он 

баррасӣ ва таҳлил шуда, таъсири онҳо ва такмили забони фалсафии тоҷик аз 

тариқи омезиши калимаҳои ифодаҳои забонҳои дигар нишон дода мешавад. 

Аз ҷониби дигар, ин раванди табиийи интихоби забон ба шумор меравад, ки 

тамоюл ба сӯи шакли олии рушди хешро аз ҳисоби ин таъсироти беруна 

ҳаракат мекунад. Аз ҷониби дигар, забони фалсафии олимони мазкур низ 

хусусияти инфиродӣ дорад ва амалиёти забонӣ дар вуҷуди онҳо ҳам дар 

ҳолати бошуурӣ ва ҳам бешуурона, ба таври шуҳудӣ ҷо доранд. Ин нуктаро 

намояндаи фалсафаи структурализм К.Л. Стросс таъкид намуда, инчунин 

қайд намудааст, ки “маҳз омӯзиши калимаҳои намояндаи ин ё он миллат 

ҳамчун унсурҳои сохторӣ барои маърифати фарҳанги ин миллат поя 

мегузорад”.1  

Ҳангоми истифодабарӣ аз имкониятҳои калимасозии неологизмҳои 

ғайритоҷикӣ на танҳо хусусияти сохтори морфологии он ва ҳазмшавии он 

дар забони тоҷикӣ, балки сатҳи ба кор рафтани ин имконият низ аҳамият 

дорад. Ба майдони таваҷҷуҳи иҷтимоӣ ва ба захираи луғавии забон ворид 

шуда, баъзе вожаҳои иқтибосшуда ба грамматикаи забони тоҷикӣ нисбат ба 

калимаҳою вожаҳои ба он монанд бештар ва хубтар ҷо мегиранд. Масалан, 

дар соҳаи иҷтимоӣ ва илмӣ вожаҳое монанди консепсия, предмети фалсафа, 

онтология, гносеология, ратсионализм (ба ҳадди камтар муодили он – 

ақлгароӣ истифода мешавад), сенсуализм, дуализм (дар баробари муодили он 

- санавият), агностисизм, аксиология, анимизм, фетишизм, тотемизм, 

антиномия, сайентизм, верификатсия, гедонизм, гуманизм, индуксия, 

дедуксия, детерминизм, феноменология, методология, антагонизм, 

антиномия, антропология, априор, герменевтика, деизм, имманент, 

                                                           
1 Леви-Стросс К. Структурная антропология. Пер. с фр. В. В. Иванова. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 

512 с. 



133 

диалектика, догматика, биология, анатомия, физиология, категория (ба 

ҳадди камтар муодили он – мақула истифода мешавад), космизм, 

либерализм, либидо, идеализм, идеология, материализм (дар баробари 

моддагароӣ), физика, метафизика, монизм, мифология (дар баробари 

устурашиносӣ), натурфилософия (дар баробари фалсафаи табиат), 

номинализм, нигилизм, ноосфера, объект, парадигма, прагматизм, субъект, 

пантеизм, модернизм, постмодернизм, структурализм, 

постструктурализм, проблема, реализм, релятивизм, рефлексия, 

синергетика, скептисизм, софистика, сотсиоморфизм, схоластика, 

теология, телеолония, теократия, теосентризм, феминизм, фаллибилизм, 

фатализм, эвдемонизм, эволютсия, экзегетика, экзистенсия, эклектика, 

эмпиризм, эстетика, эсхатология, этика, ва ғайраҳо. Барои аёният 

истифодаи баъзе аз вожаҳо ва истилоҳоти русӣ-интернатсионалистиро дар 

навиштаҳои файласуфони муосири тоҷикро аз “Ахбори институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинов” дар зер нишон медиҳем: 

“Аммо агар ин ақидаҳои Розиро дар партави системаи фалсафии ӯ баррасӣ 

намоем он гоҳ маълум мешавад, ки он моддигароии маҳз намебошад”.1; 

“бояд ёдовар шуд, ки дар замони Закариёи Розӣ ҳаёти илмӣ-фарҳангӣ хеле 

пурҷӯшу хурӯш буда, аз ҷумлаи равия ва орвову андешаи фалсафӣ қариб 

ҳамаи намуди он - идеализм, материализм, фалсафаи динӣ, ирфон, равияҳои 

дигари фикрӣ мавҷуд ва дар баҳсу мунозираи ҷолиби зинда қарор 

доштаанд”2; “айни ин принсипҳоро Абӯбакри Розӣ ҷиҳати шинохти олами 

ашёву падидаҳои он, ҳанӯз зиёда аз ҳазору сад сол пеш дар баҳсҳои илмӣ бо 

рақибони ғоявияш чун усули аслии омӯзиши худ баён намудааст”3; “аз ҷумла 

дар масоили обу ирригатсия, истифодаи захираҳои об барои энерҷӣ дар 

мисоли НОБ-и Роғун ва Қамбар-ота ва ғ. баъзеҳо муқобилият ва муқовимати 

                                                           
1 Олимов К., Аскардаев К. Масъалаи ҳастишиносӣ ва маърифат дар таълимоти Абубакр Муҳаммад Закариёи 

Розӣ / “Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 3. Душанбе, 2016. – С. 30. 
2 Дар ҳамон ҷо: Маҳмадҷонова М. Ғояи «камол” дар афкори иҷтимоӣ-ахлоқии Абубакр Муҳаммад Закариёи 

Розӣ. – С. 43. 
3 Дар ҳамон ҷо: Мирзоев Ғ. Масоили маърифат ва ё донисташавии ашё дар фалсафаи Абубакри Розӣ, с. 66-

67. 
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кишварҳои поёноб ва болообро мисол меоварданд.”1 (с. 75); “дар маҷмӯъ 

экстремизм вобаста ба шакли зуҳури худ навъҳои гуногун дорад, аз он ҷумла 

идеологӣ, сиёсӣ, динӣ, нажодӣ, этникӣ, миллӣ, миллатгароӣ ва ғайра 

мебошад”.2  

Ба ғайр аз ин, забони фалсафии муосири тоҷик аз ҳисоби нусхабардори 

(калка) ва ё тарҷумаи истилоҳот ва мафҳумҳои “интернатсионалӣ” низ ғанӣ 

мешаванд. Худи мафҳуми хирадгароӣ ё ақлгароие, ки имрӯзҳо дар таҳқиқоти 

файласуфони тоҷик ба таври фаровон мавриди истифода қарор мегирад, аз 

rationalism-и англисӣ ба воситаи забони русӣ (рационализм) гирифта 

шудааст. Калимаҳои истилоҳоти нусхабардоришуда аз забонҳои англисӣ ва 

русиро дар таҳқиқоти ин файласуфон ба таври фаровон ба кор мераванд, ки 

намунаи онҳо дар зер оварда мешаванд: “Бунёди ҷомеаи шаҳрвандии 

пешрафта ва давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ рушдкарда орзуи ҳар 

кишвар буда, он дар заминаи ҳукмфармоии сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, 

амнияти миллӣ, стратегияи мушаххаси давлатӣ ва ба шарофати анҷом 

додани корҳои бузурги созандагиву бунёдкорӣ имконпазир аст”3; “бозбинӣ ва 

назорат дар ҳамаи муносибатҳои ҷамъияте, ки ба идоракунӣ, истеҳсол, 

тақсимот, нигоҳдорӣ, ҳимоя, хариду фурўш ва ғайра дахл дорад, вуҷуд 

дорад.”4 Дар ин ҷумлаҳо ҷомеаи шаҳрвандӣ – тарҷумаи ибораи англисии civil 

society, ваҳдати миллӣ, амнияти миллӣ, стратегияи давлатӣ, назорат, 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, идоракунӣ, истеҳсол – тарҷумаи таҳтуллафзии 

ибораҳои русии национальное единство, национальная безопасность, 

государственная стратегия, контроль, общественное отношение, 

управление, производство мебошанд. Далели оддии ин ҳукм он аст, ки 

                                                           
1 Дар ҳамон ҷо: Ҷонбобоев С. Роҳҳои густариши алоқамандии байниминтақавии Осиёи Ҷанубӣ ва Осиёи 

Марказӣ Розӣ. – С. 75. 
2 Муҳаммад А.Н. Раҳмон Р.А. Экстремизми динӣ-сиёсӣ ҳамчун омили таҳдид ба амнияти минтақа Розӣ / 

Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 4. Душанбе, 2017. – С. 116-117. 
3 Муҳабатов А., Саидов Ш. Иштироки ҷавонон дар рушди давлатдории миллӣ Ахбори институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 

4.Душанбе, 2017. – С. 149. 
4 Дар ҳамон ҷо: Буриев И.Б. Падидаи назорати давлатӣ дар таърихи идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон. - 

С. 185. 
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калимаҳои мазкур ва ҳаммонанди онҳоро дар матнҳои классикии 

мутафаккирони гузашта ва осори таърихию фарҳангӣ ёфтан амри маҳол аст.  

Мавзуи таҳти баҳс қароргирифтаи мо, яъне фалсафаи забон дар замони 

муосир ва дурнамои рушди онро дар таҳқиқоти олимони файласуфи тоҷик ба 

самтҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: аввалан, коркарди консепсияи 

фалсафаи забон бо дар назардошти таъсири фалсафаи куллӣ, ки забонро 

ҳамчун абзори ба мероси иҷтимоӣ табдил додан ва моддӣ кардани маълумоти 

ормонӣ баррасӣ мекунад; сониян, таҳлили фалсафӣ-таърихии ихтилофот ва 

низоъҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, ки дар пояи онҳо масъалаи забон, оқибатҳои ин 

ихтилофоту низоъҳо барои забон ва амалияи бартараф намудани онҳо қарор 

мегиранд; таҳлили иҷтимоӣ-фалсафии таъсири мушкилоти муосири забонӣ 

ба тафаккури фард ва ҷомеъа; коркарди чорабиниҳое, ки барои болоравии 

фарҳанги забонӣ, тавсия ёфтани ҳамкориҳои фарҳангӣ-инсоншиносӣ ва 

илмӣ-маърифатӣ кӯмак мерасонанд; таҳқиқи имкониятҳои таҷдиди кӯшишҳо 

барои коркарди забони куллӣ дар иртиботот ва иттисолоти байналхалқӣ. 

Ҳамин тавр, ҳарчанде ки фалсафаи забон ба соҳаи мустақили таҳқиқот 

дар солҳои наздики замони муосир мубаддал шуда бошад, ҳам, аммо дар 

ҳақиқат омӯзиши он асрҳои тӯлонӣ идома дорад, ки дар он саҳми 

файласуфони тоҷик назаррас аст. Аз таҳлили мавзуъҳои таҳқиқоти 

файласуфони тоҷик бармеояд, ки таърих ва фалсафаи тоҷик ҷанбаи комилан 

дурнамоӣ дошта, онҳо метавонанд барои таҷдиди афкор дар бораи робитаҳои 

ирсии самтҳои рушди фалсафаи забони гузашта ва ҳозира, моҳияти 

ихтилофоти забонҳо, таъсири забон ба шуури омма ва имкониятҳои созмон 

додани воситаҳои иттисолот ва иттилоотӣ ба кор рафта метавонанд. Ин 

таҳқиқот ва таҳлилҳои масоили фалсафаи забон бешакк, барои рушди 

минбаъдаи соҳаи муайян, балки фалсафа ба шакли умум мусоидат хоҳанд 

кард.  
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ХУЛОСА 

Дар асоси нукот ва масъалаҳои дар рисолаамон мавриди баҳс 

қароргирифта ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:  

1. Дар рисола на танҳо нуқтаи назари гуногуни забоншиносон, 

психологҳо, мантиқшиносон ва файласуфон оид ба масъалаҳои 

баррасишаванда баррасӣ гардидааст, балки инчунин асосҳое, ки бар пояи 

онҳо забоншиносии назариявӣ бунёд меёбад, шарҳ медиҳад. Рисола таҳқиқ ва 

баҳодиҳии нав ба роҳи тайкардаи муҳаққиқони фалсафаи забон дар баъзе 

соҳаҳои забоншиносии назариявӣ, аз ҷумла кӯшиши аз байн бурдани баъзе 

ғояҳои идеологӣ аз мушкилоти зиёди назарияи забон мебошад. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ аввалан, ҳамчун баррасии танқидии илмӣ, таҳлил ва синтези 

нуқтаҳои назари гуногун оид ба тамоми масоили дар рисола баррасишаванда 

ва сониян, аз назари фалсафӣ ошкор кардани баъзе назарияҳои забоншиносӣ 

матраҳ мегардад. Дар он масоили назариявии забонро дар асоси робитаи 

диалектикии ҳамбастагии ду ҷанба дар тафаккур – маҳсусот ва таҷридиёт, ки 

дар забон ҳамчун ҳамбастагии ду марҳилаи мухталифи тафаккури абстрактӣ 

- семантикӣ ва мантиқӣ зоҳир мегардад, ба исбот мерасад. 

2. Рисола ба масъалаҳои фалсафии забон, яъне ба асоснокии табиати 

аломатҳои забонӣ ва, аз ин ҷо, асоснокии табиати забон бахшида шудааст. 

Бидуни ифшои моҳияти аломатҳои забонӣ, инчунин маърифати механизми 

робитаи забон бо тафаккур, шуур, мантиқ, забон, сухан, матн ва воқеият 

имкон надорад. Аломатҳои забонӣ, тавре ки дар рисола исбот шудааст, 

сохтори чорзинагиро дорад: модда (овозӣ, графикӣ), ки дар зеҳни инсон дар 

шакли абстрактӣ, тасвири идеалӣ, фонемаи мантиқӣ инъикос ёфтааст, ки 

тибқи таълимоти равоншиносӣ шартан бо тасвири идеалии шайъи беруна 

ҳамчун мафҳуми мантиқӣ аз инъикоси шайъи мушаххаси моддии беруна 

пайвастагӣ дорад. Вуҷуд надоштани ҳадди аққал яке аз ин зинаҳо дар 

аломатҳои забонӣ забонро аз моҳияти рамзии он маҳрум мекунад ва дар 

натиҷа забон аз байн меравад. Ҳангоми ҳаллу фасли ин масъалаҳо дар рисола 

ба фаҳмиши нави моҳияти забон, ки дар анъанаҳои забоншиносӣ ҳамчун як 
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системаи мустақили рамзҳо, ки тақрибан аз тафаккур мустақил аст ва ҳатто 

ба он таъсир мерасонад, таваҷҷуҳ дода шудааст. 

3. Сохтори мантиқии тафаккур воситаи инъикоси олам, ҷамъбасти 

далелҳои алоҳида, гузариш аз ҳукмҳои содда ба мураккаб, аз мушаххас ба 

кулл, аз зуҳурот ба моҳият таркиб меёбад. Дар маркази назарияи дониш, - ва 

ин маънои онро дорад, ки дар асоси назарияе, ки бо системаи рамзҳои моддӣ 

таъмин шудааст, - қонунҳои физиологияи тафаккур ҳамчун ҳамбастагии 

моддӣ ва маънавӣ қарор мегиранд. Дар рисола ин ба фалсафаи забон рабт 

дода шудааст, зеро ки он мушкилоти бунёдии муносибатҳои байни хусусияти 

моддии бадани инсон ва тафаккури ӯро ҳаллу фасл ва исбот мекунад. Ба 

хулосае расидаем, ки забон ҳам яке аз фаъолиятҳои олии зеҳн аст, ки 

вуҷудияти он ба сохтори дастгоҳи асабии инсон пайванд аст. Агар инсон 

дорои чунин сохтори равонӣ намебуд, на танҳо тафаккур ва қобилияти 

далелсозӣ намедошт, балки худи забонро низ ёд намегирифт. Маълум аст, ки 

фаъолиятҳои забонӣ ва фикрию истидлолӣ иртибот мегирад, ба зарфияти 

асабии майнаи сар, ки дар фаъолияти куллии майнаи сар пайдо мешавад, бо 

ин ҳама наметавон ин фаъолиятҳоро (аз ҷумла забон ва тафаккур) комилан 

яке ҳисоб кард. 

4. Дар рисолаи диссертатсионӣ консепсияи муҳим - он чӣ ба ҳайси 

бузургтарин ин назарияҳо амал мекунад, мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор 

гирифтааст ва хулосаи он чунин аст: а) ин - қонун дар бораи сохти 

чаҳорчӯбаи нишондиҳандаҳои забонист, ҳар як сатҳе, ки ба таври диалектикӣ 

бо сатҳҳои дигар робита дорад; б) ин - раванди воқеан дузинагии тафаккури 

инсон, ки тақрибан барои худи шахс ноаён аст, - ҷараёни мантиқӣ ва 

семантикӣ мебошад, ки дар он ин ду сатҳ пайваста бо ҳам дар ҳамбастагӣ 

қарор гирифта, ба ҳамдигар мегузаранд, яке ба сатҳи дигар интиқол меёбад 

ва яке бидуни дигаре вуҷуд дошта наметавонад. Ҳамаи ин раванд ба таври 

ноаён, ғайримушоҳидавӣ ва барои нависанда, хонанда, шунаванда ва 

сухангӯй рух медиҳад.  
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5. Дар рисола кӯшиш ба харҷ рафт, ки ба моҳияти забон ва ҳамбастагии 

он на фақат бо тафаккур, балки бо зеҳн, воқеият, мантиқ, сухан ва контексти 

матн аз дидгоҳҳои нав дар мисоли фалсафаи забони тоҷикӣ назар карда 

шавад. Дар натиҷа кашф гардид, ки назарияҳои муаллифони гуногун ба 

таҳлили муқоисавии забонҳои мухталиф дар радифи ғайриоддии муаррифии 

олам, ҷомеъа ва инсон пешкаш шудаанд. Ҳамаи ин назарияҳо танҳо ба 

далелҳо ва бурҳонҳои воқеӣ асос ёфтаанд, ки фақат моҳияти моддии онҳоро 

матраҳ намуда, мазмунҳои ботинии онро ба пуррагӣ ифшо намекунанд. 

Тибқи онҳо тафаккур бе истифода аз забон мумкин аст, вале ин навъи 

тафаккур бисёр ибтидоӣ аст ва қудрати таҷриба дар он то он ҷое, ки шояд 

натавон бар он номи тафаккурро гузошт, хеле заиф мебошад. Бо ин ҳама, 

фаъолиятҳои зеҳнӣ аз навъи тафаккур бе забон низ сурат мегирад. Бинобар 

ин бо чунин бардошт аз равоншиносии забон дар рисола ба омӯзиши 

тафаккур ва забон бо ин ҳақиқат таваҷҷуҳ дода мешавад, ки бунёди иктисоб, 

тарбия ва кору фаъолиятҳои олии зеҳн, ҳамчун тафаккур, сохтмони асаби 

майнаи сари инсон аст. 

6. Дар робита бо масъалаи таносуби тарафайни фалсафаи забон ва 

забони фалсафа аз мазмуни рисола натиҷабардорӣ мешавад, ки дар тӯли 

тамоми таърихи фалсафа ҳукмрониҳо дар бораи забон мавқеашро бо 

пайдоиши истилоҳоти нави мутааллиқ ба мафҳуми забон иваз кард. Қабл аз 

он ки худи фалсафаи забон ҳамчун як соҳаи илми фалсафа мақомашро 

устувор намояд, дар он зарурати ворид шудани мафҳумҳои калидӣ ба миён 

омад. Калимаҳо ва ҷумлаҳо, комбинатсияҳои калимаҳою ифодаҳо барои 

фалсафаи забон муҳимманд. Мақулаи дигари маъмул дар фалсафаи забон 

маънӣ аст, ки ҳангоми фаҳмиш, шунидан ва ё хондани калима ҳосил 

мешавад. Бо баррасии гуногунрангии забонҳо эътироф мегардад, ки ҳамон як 

маънӣ ё мазмун ба воситаи истифода аз калимаҳои гуногун ифода меёбад. 

Дар забони тоҷикӣ калимаҳое ҳастанд, ки бо вуҷуди баъзе хоссагиҳои 

маъногии худашон, маънии умумӣ доранд. Ин нукта моро ба натиҷае 

мерасонад, ки истилоҳ бояд аз як калима ё мафҳум иборат бошад ва аҳамияти 



139 

он бо шаклҳои гуногунаш дар муқоиса бо калимаю мафҳум бояд чизе бештар 

ва болотар фаҳмида шавад. Мақулаи дигаре, ки ҳам барои фалсафа ва ҳам 

барои илм аҳамияти калон дорад, мафҳум аст, ки тавассути он дар бораи 

ҳазорҳо ашёе ҳарф задан мумкин аст, ки онҳо хосиятҳои ба ҳам монанд 

доранд.  

7. Дар масъалаи таносуби забон ва ҳувияти фарҳангӣ ҳамаи он 

чизҳоеро, ки ба худи инсон, ба амвол, низоми эътиқодот ва эҳсоси 

худписандӣ (ба маънои мусбаташ) пайванд аст, фаро мегирад. Он маҷмуи 

тарзҳои ҳаётгузарониест, ки аз ҷониби гуруҳи одамон ба вуҷуд оварда шуда, 

аз насл ба насл мегузарад. Инсон ҳуқуқ дорад, ки вижагиҳои фарҳангашро 

донад ва маърифат намояд ва ба ҳадде, ки худашро дар доираи ин фарҳанг 

баҳогузорӣ менамояд, эҳтимоли қавӣ аст, ки ӯ дар амалияи мусбати 

ҳувиятсозӣ ширкат меварзад ва агар онро инкор намояд, ба коркарди амалияи 

манфии ин ҳувиятсозӣ даст мезанад. Дар таърихи тоҷикон забони тоҷикӣ 

ҳамчун як абзори муҳим барои эҷод намудани ҳувият ва ҳамбастагии миллӣ 

будааст. Дар тӯли таърих ҷомеъаҳои гуногун ва мураккаб аз қавмҳои 

гуногуни сокин дар сарзамини Тоҷикистон аз тариқи гуфтор ба забони 

тоҷикӣ ба ваҳдат расидаанд, зеро забон гузашта, имрӯза ва ояндаро ба ҳам 

пайванд мекунад ва абзори интиқоли фарҳанги ин қавмҳо аст. Аз ин ҷо, 

фарқияти қавмҳо ва ҷомеъаҳои гуногуни кишварамон дар тӯли таърих аз 

фарқияти фарҳанги онҳост, ки дар ҷомеаи умумӣ аз истилои араб то ба 

ҳокимияти шӯравӣ муттаҳидкунандаи онҳо забони тоҷикӣ будааст. 

8. Олимону муҳаққиқони мактабҳои фикрии мардуми форснажод аз 

ибтидои ташаккул ёфтани ҷаҳонбинии динию фалсафӣ бар он талош 

мекарданд, ки байни маънавиёт, руҳониёт ва ақлгароӣ робита барпо намоянд. 

Чунин муносибат ва равиш дар маърифати олам дар осори динию фалсафӣ 

ҳувияти миллии ин мардумро инъикос мекард. Фалсафаи забони тоҷикӣ дар 

давраҳои таърихии ташаккулёбиаш дар асоси маърифати худи ин забон рушд 

меёфт. Таваҷҷуҳи мутафаккирон ба забон бештар хусусияти фалсафӣ дошт: 

фалсафаи забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то ба имрӯз дар раванди баррасии 
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муносибаҳои тарафайни ашё ва падидаҳо бо тафаккур ва калимаю сухан 

сурат гирифтааст. 

9. Тавассути фалсафаи забон ва забони фалсафа ҷаҳонбинии фалсафаи 

исломӣ ба сӯи ковишҳои таҷрибавӣ ва амалии сатҳи он давра, ба омӯзиши 

донишҳое мутаваҷҷеҳ гашта буд, ки барои дарёфт ва таҳқиқи ҳодисаҳои 

табиӣ дар доираи илмҳои нуҷумшиносӣ, табиатшиносӣ, тиб ва инсоншиносӣ 

заруранд. Ин донишҳо аз тариқи мушоҳидаҳои дақиқ ва чандкаратаи олам, 

ҳисобу китоб ва санҷишу озмоишҳо сурат мегирифтанд. Ин ҷаҳду талошҳои 

доираи илмию фалсафӣ забони фалсафиро дар сурати мантиқ ба мадди аввал 

гузоштанд ва ба ин васила, ақл ва ҳукмҳои мантиқӣ ягона доварони аслӣ дар 

ҷустори ҳақиқати илмӣ гардиданд. Таҳлили фалсафии масоили илмӣ дар 

давраи асримиёнагии тоҷикон асосан хусусияти ҷадалӣ (диалектикӣ) дошт. 

Масъалаҳое, ки дар атрофи онҳо баҳсу мунозира мерафт, таҳлил ва асоснок 

намудани қазияҳои матрашударо бо ташаккул додани сохтори мантиқии онҳо 

тақозо менамуд. Муҳим он буд, ки дар фаҳмиши калимаҳою истилоҳот ва 

мақулаҳои мантиқӣ ба иштибоҳот роҳ дода нашавад ва дар он ақлгароӣ 

мавқеи калидӣ дошта бошад. 

10. Маҷмуи омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар 

шароити муосир ба салоҳияти забоншиносии тоҷикӣ тағйирот ворид мекунад 

ва аз ин рӯ, дар омили «забони кор», тавре ки медонем, дар заминаҳои 

мушаххас ба субот ва ё аз байн рафтани забонҳои гуруҳҳои одамон таъсири 

амиқ мерасонад. Дар ҳолати дуюм - рушди технологияҳои иттилоотӣ, аз 

ҷумла, зуҳури Интернет ба одамон имкон фароҳам овард, ки ба мундариҷаи 

сайтҳои интернетӣ дастрасӣ пайдо намуда, ҳаррӯза бо ҳамдигар дар масофаи 

тӯлонӣ тамос гиранд ва ин маҳдудияти масофаи ҷисмониро аз байн бурд: 

имрӯзҳо, шумораи зиёди одамон бо одамони дигар, ки дар масофаи хеле 

дуртар аз онҳо зиндагӣ мекунанд, муошират доранд ва забони модарии онҳо 

метавонанд ба қатори рамзҳои гуногуни электронӣ ворид гардад. 
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