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 Дар ин китоб шумори зижди иштибоцоте, ки ба 

такрор дар матбуот, таълифоти илмию бадек ва 

гуфтори радиову телевизион ба назар мерасад, 

барраск гардидааст. Муаллиф шакли дуруст ва сацеци 

калимаю иборацо, мавқеи корбурд ва тарзи бажни 

онцоро тавзец медицад.  
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 Ин китоб барои адибону хабарнигорони щавон 

ва умуман алоқамандони омфзиши амалии забон 

судманд аст. Маводди он бо салоцдиди устодон 

метавонад дар дарсцои амалии забоншиноск, 

услубшиноск ва матншиноск шун дастури таълимк ва 

василаи иловагии омфзиш мавриди истифода қарор 

дода шавад. 

 

 

 

© Рустами Ваццоб 

 

 

 

 

 

 

ПЕШГУФТОР 

Таърихшаи фароцам шудани ин мащмфа ба ин 

дастур буда, ки муаллиф беш аз се сол дар сацифацои 

матбуоти даврк, бахусус мащаллаи “Садои Шарқ” ва 

цафтаномаи “Адабижт ва санъат”, пуртакрортарин 

иштибоцот дар навиштор ва гуфторро барраск 

намуда, гунаи сацеци он калимацо, иборацо ва дигар 

воцидцои забонро бо истинод ба манбаъцои 
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муътабари катбк ва забони зиндаи мардум пешницод 

намудааст. Ин мақолацо цамшунин дар шанд нашрияи 

даврк, аз щумла нашрияи Кумитаи давлатии забон ва 

истилоцот “Ганщи забон”, рфзномаи “Ҷумцурият”, 

цафтаномацои “Минбари халқ”, “Озодагон”, “Нигоц” 

ва шандин нашрияцои соцавк ва вилоятию ноциявк ба 

таври силсила ба шоп расидаанд. Телевизиони 

“Сафина” низ ба асоси маводди ин китоб барномаи 

махсусе танзим намудааст. Истиқболи зижди мардум 

ва пешницодоти хонандагони сомонацои ищтимок 

боис гардид, ки дар фазои мащозк (интернет) низ 

сацифае махсуси ин мавзфъ бо унвони “Дуруст 

бинависем” (https: // www. facebook. 

com/groups/750326131656793/) ташкил карда шавад, ки 

дар цоли цозир беш аз 4000 нафар аъзо дорад. Аксари 

аъзои ин сацифа аз саросари щацони тощикизабон на 

танцо мақолацоро мехонанд,  балки назар цам 

медицанд ва шанд нафар пайваста мақолацои худро 

низ дар сацифа мегузоранд. Ба ин восита як имкони 

беназири табодули иттилоот, хусусан дар заминаи 

густариши вожацои катбк ва гуфторк ва тобишцои 

маъноии онцо ба мижн омадааст. Танзим ва шопи 

маводи шандмуаллифии ин сацифа низ аз шумори 

корцои зарурк ва судманд аст, ки дар оянда бояд 

анщом шавад. 

Цамзамон, ши аз тариқи интернет ва ши дар 

мулоқоту щаласацо аз тарафи хонандагон ва устодон 

низ батакрор таъкид мешуд, ки ин навиштацои 

пароканда ба сурати як мащмфа гирдоварк ва нашр 
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шаванд. Бино бар ин, агарши цащми ин китоб цанфз 

шандон қобили таващщуц нест, дар ин марцала лозим 

дониста шуд, ки ин кор анщом гирад, то тащриба ва 

заминае барои нашрцо ва афзудацои баъдк гардад. 

Вощиб аст ждоварк шавад, ки устоди фақид 

Муцаммадщон Шакурк солцои пешин китоби 

арзишманде бо унвони “Цар сухан щойеву цар нукта 

мақоме дорад” дар ин замина таълиф ва шоп 

кардаанд. 

Мақолацои солцои гуногуни муаллиф дар мавзӯи 

забони муосир вориди ин мащмфа нашуд, то таркиби 

он якдаст ва яксон бошад. Танцо ду мақола, ки ба 

хотири равшан кардани мавқеи усулии муаллиф дар 

ин мавзфъ зарурк ба назар расидаанд, дар аввали 

мащмфа щой дода шудаанд.  

Цамшунин, лозим ба ждоварист, ки тартиби щобащо 

кардани мақолацо бар асли таълифи аввалии онцо 

барқарор гузошта шуд, шун баъзе аз мавридцо ба 

сурати силсила бо якдигар рабт ва вобастагии маънок 

доранд. 

Аз хонандагон ва мутахассисони муцтарам хоциш 

мешавад, ки барои ислоц ва такмили ин мащмфа аз 

ибрози назари арзишманди худ дареғ наварзанд. 
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ЗАБОН НАХУСТУНСУРИ ЦУВИЯТИ МИЛЛК АСТ 

 

 

Бисту се сол аз замони эълони Истиқлолияти 

Тощикистон сипарк мегардад. Дар ин муддати аз назари 

таърихк кфтоц тағйироти мушаххасе дар тамоми соцацои 

зиндагии ищтимоии кишварамон ба назар мерасад. Ин 

тағйиру тацаввулот, албатта, дар забони мо, ки шун забони 

давлатк аз соли 1989 бар маснади шоиста ва пурифтихори 

худ барқарор гардид, инъикос жфтааст. Ҷойи ницон  

доштан нест, афроде цастанд, ки ба назари онцо дар ин 

замон забони адабии тощик танцо коциш жфта ва аз асолати 

худ дур гардидааст, унсурцои ғайриадабк ва ба назари 

баъзецо унсурцои ғайритощикк дар он нуфузи бештар 

пайдо намудаанд. Аммо агар бо дидаи тацқиқ ва одилона 

ба ин масъала назар карда шавад, ба равшанк ошкор 

мегардад, ки дар ин давра забони тощикк ба таври бесобиқа 

рушд намуда ва бештар пурбору коромад гардидааст. 

Даццо ва шояд садцо калимацову истилоцоти хорищк ва 

бегона щойи худро ба калимацои тощикк додаанд, мардуми 

саросари кишвар ба ин калимацову истилоцоти худк одат 

кардаанд, яъне онцо щузъи саводи умумк гардидаанд. Аз 

щумла, забони матбуоти мо, бо таващщуц ба намунацои 

бецтари он, имрфз таврест, ки баъзан бидуни цещ навъ 

тацриру тасцеци хос дар доираи забони матбуоти 

цамзабононамон интишор межбад, мақолацо ва тацқиқоти 

донишмандонамон цамшунин. Дар ин замина шояд 
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намунаи бецтарин матолиб ва суханроницои мақомоти 

олии расмии кишварамон бошад, ки воқеан рушди забони 

адабии моро дар ин марцала тащассум менамояд. Осори 

шоирон ва нависандагони муваффақи мо имрфз дар фазои 

умумии цамзабон интишор межбад. Дар айни цол бояд 

таъкид намуд, ки цифзи вижагицои забони тощикк дар 

баробари фарогир кардани он яке аз вазифацои 

муцимтарин шинохта шудааст ва адои ин вазифаи 

муқаддас, цамон тавре ки аз тарафи устод Айнк дар 

нахустин даврацои бацс бар сари гузиниши забони меъжр 

дар оғози қарни 20 тарц гардида буд ва минбаъд ин дидгоц 

аз щониби маъруфтарин донишмандони кишварцои 

цамзабони мо ва цамшунин ховаршиносони сатци щацонк 

мавриди цимоят қарор гирифт,  яке аз муцимтарин корцо 

мебошад. Эцж ва густариши дороицои забони тощикк на 

танцо ба суди тощикистонижн, балки цамаи цамзабонони мо 

дар щацон мебошад. 

Гузашта аз ин, забони цар миллат яке аз муцимтарин 

унсурцои цувият, рамзи истиқлоли маънавк ва аз 

муцимтарин рукнцои истиқлоли сижсии он мебошад. 

Далели барщастаи ин андеша дар аксари мавридцо 

цамсон будани унвони забон бо номи миллат ва қавмият 

ва дар ницоят кишвар аст, агарши гоце дар ин қоида 

истисное цам щой дорад, ба цар сурат асли қазия шунин 

мебошад.      Бинобар ин, забони тощикк бо он ки 

истилоци маслицатист ва бо ташкили Ҷумцурии 

Тощикистон ба мижн омадааст, бар пояи ин асл устувор 

ва илман сацец мебошад ва метавонад барои таъйини 

забони цамаи осори куцан ва наве, ки онро дарк ва 
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порск цам меномем, ба кор гирифта шавад, шун дар 

матни цамин осор вожаи «тощик» фарогири цамаи 

ақвоми даризабон ва порсизабон мебошад. Дар қадим 

будан ва асолат доштани истилоци «тощик» ба унвони 

номи як миллати муаззам ва куцанбунжд цещ шакку 

тардиде нест ва тацқиқоти пуршумори донишмандони 

дохиливу хорищк, ки устод Айнк аз ин зумра мебошад, 

ин цақиқатро ба субут расондааст. Цамшунин, ба номи 

миллатцо ва ақвом айният жфтан ва цамгун шудани 

номи забон як воқеияти инкорнашуданист. Тавре ки 

маълум аст, истилоци «забонцои эронк» дар илми 

забоншиноск як истилоци роищ ва пазируфташуда 

мебошад. Дар айни цол вожаи «тощик» дар матни 

таърих, фарцанг ва адабижти беш аз цазорсолаамон яке 

аз истилоцоти таъйинкунандаи нажоди орижк дар 

баробари ақвоми ғайриорижк, аз щумла румиву арабу 

(тозиву) турк будааст, ки ин маъно аз ин байти Саъдии 

Шерозк равшан аст: 

Араб дидаву турку тоҷику рум, 

Зи цар навъ дар нафси покаш улум. 

Ин истилоц («тощикк») дар цоле ки цамзамон худвижа-

гии миллии моро дар бар мегирад, барои тощикони 

кишварцои цамсоя низ метавонад пазируфтанк бошад. Ба-

рои як сфй ницодани сӯитафоцумцо ва ихтилофоти бесуди 

назарк сари бацси истилоцот танцо кофист ин аслро зецнан 

ва щойе цам ки лозим аст, дар цар се кишвар ба сурати на-

вишта ва расман жддошт намоем, ки тощикк, дарк ва форск 

номцои як забон цастанд. Бо бажни ин нукта, албатта, 

худвижагк ва имтижзоти цар яке аз ин мафцумцо инкор на-
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мешавад, вале дар айни цол масоили зижде, аз қабили 

тасдиқи муштаракоти воқек, цаққи воқеии мо ба адабижте, 

ки дар щацон умдатан бо унвонцои порск ва дарк ном бурда 

мешавад, таъкид мегардад. Гузашта аз ин, дар ницодцои 

пуршумори илмию омфзишк, ки дар саросари щацон мав-

риди аслии омфзиш ва тацқиқашон ба истилоци «порск» 

шинохта мешавад, мо сацми худро ба сурати табиитар пай-

до менамоем.  Вущуди бахшцои тощикк дар баданаи 

барномацои радиок ва телевизионии байналмилалии 

форск ишорати сареце ба цақиқати ин андеша мебошад. 

Ин нукта шожни таващщуци махсус аст, ки бацсу 

баррасицо пиромуни таъйини меъжрцои забони адабии 

тощикии муосир дар солцои аввали пас аз инқилоб дар 

сатц ва фазои муштараки забонк бо Эрону Афғонистон 

сурат гирифтааст. Яъне, нависандагон ва донишмандоне, 

ки дар ин масъала доварк бар дфши онцо будааст, 

цатман уфуқцои густариш ва короии забони тощикиро 

дар ницояти қаламрави ин забон (порск ва дарк низ) дар 

назар гирифтаанд. Аз як тараф, ин що мащоли ждоварк ва 

иқтибос аз ин бажнот нест ва, аз тарафи дигар, ин 

андешацо борцо ждоварк шудаанд ва дар сурати зарурат 

метавон, аз щумла ба мақолацои марбутаи устод Айнк 

дар щилди нуцуми «Куллижт»-и эшон (аз с.200 ба баъд) 

мурощиат намуд. Ба сурати мухтасар ва фишурда тавси-

яи устод Айнк ин аст, ки дар интихоби меъжрцо ва мод-

даи аслии забони адабии тощикии муосир таващщуци 

асоск ба забони зинда ва роище шавад, ки дар рфзгори 

мардум щорист ва агар пацнаи густариши ин забонро аз 

назари устод Айнк дар цудуди географии имрфзк дар 
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назар бигирем, тақрибан, саросари Тощикистони 

имрфзиро фаро мегирад. 

Назари устод Айнк дар ницоят ин аст, ки нигориши 

китобцо ва матбуоти тощик бар асли забони зиндаи мар-

думи Тощикистон, дар сурати татбиқи он бо қоидацо ва 

меъжрцои забони адабижти қадимамон, воситае мешавад 

барои эщоди як забони намуна на танцо барои тощикцо, 

балки тамоми порсизабонони щацон. Дар цамин  росто 

посухи устод Айнк ба номаи шахсияти барщастаи 

фарцангии Эрон Алиасғари Цикмат, ки пешницоди 

қабули забони матбуоти Эрони он давронро ба унвони 

меъжри забони адабк дода буд, бисжр щолиб ва омфзанда 

аст. Устод Айнк таъкид менамояд, ки дар матни худи 

цамин номаи пешницодк 70 дарсади калимацо арабии 

барои цам як эронии одк ва цам як тощики одк 

номафцум мебошанд. Дар цоле ки мақсади мо акси ин 

аст, яъне забони адабии мо дар баробари он, ки мутобиқ 

бо меъжрцои забони осори муштараки куцани мо бошад, 

цамшунин, барои аксари социбони ин забон, ши дар 

Мовароуннацр ва ши дар Эрону Афғонистон қобили 

фацм бошад. Мутаассифона, устод Айнк имкони ба су-

рати ницок амалк кардани ин назарияро дар осори ада-

бии худ надоштааст ва гоце бо эродцои бемаврид ва шо-

яд цам муғризона дар ин кор ба вай монеъ мешуданд. Аз 

щумла, ба жд бижред номаи шикоятомези фро ба 

Абулқосим Лоцутк аз қазовати щоцилонаи масъулони 

Нашрижти давлатии Тощикистон нисбат ба забони «Дос-

тони Вахш» («Ҷанги Одаму Об»), ки дақиқан эродцои 

масъули нашрижт ба цамон мавридцое дахл дорад, ки 
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онцоро намунаи амалии назарижти устод Айнк дар ху-

суси такмил ва ислоци забон метавон номид. 

Вале меъжрцои назарие, ки устод Айнк онро 

муқаррар кардааст, имрфз цам асоск мебошанд ва цар 

қадр замон мегузарад, воқеият ва цаққонияти онцо беш-

тар падидор мегардад, цам дар Тощикистон ва цам Эрону 

Афғонистон. Танцо ошнок бо ду асари барщастаи насри 

бадеии муосири Эрон – цикояцои Содиқи Цидоят 

«Мецанпараст» ва Муцамадалии Ҷамолзода «Порск ша-

кар аст» кофист, то бидонем, ки ин назари устод Айнк 

дар мижни намояндагони барщастаи адабижти асили 

порсизабон, ки даст рфйи  набзи забони зиндаи порск 

доштанд, шк тарафдороне   доштааст. Мухтасар, онцо 

низ аз муғлақ ва пешидаву мураккаб шудани забон ва бе-

гонагии он бо мардум шадидан норозиянд ва тарафдори 

ба забони зиндаи мардум цамсоз кардани он мебошанд, 

забони мардуми одк ва бумии    кишвари худро 

ганщинаи бебадали порсии сара медонанд. 

Барои бецтар шинохтани мавқеи устод Айнк дар ин 

масъала, мулоцизаи намунае аз назарижти эшон дар ин 

хусус аз фоида холк нест. Ин навиштаи устод Айнк би-

сжре аз нуктацои бацсцои имрфзк бар сари забонро фаро 

гирифтааст ва як сабақи бузурги диққату цавсала ва ди-

рояту огоцк дар цифзи забон мебошад. 

 

«Самарқанд, 21 июли 1946. 

 

Фозили муцтарам, рафиқ Лоцутк! 
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… Аз рфйи гуфтаи Камол (Айнк), дар байни Шумо ва 

баъзе эронижн бар болои калимаи «ҷангара» мубоцаса рфй до-

дааст. Онцо гфж ба Шумо эътироз мекардаанд, ки калимаи 

мазкур сирф калимаи тоҷикист, ба забони форск – Эрон цеҷ 

алоқае надорад. 

Фақир ин гуна эътирози эшонро шунида, тааҷҷуб кардам. 

Царчанд дар «Шоцнома» ва дар дигар ашъори шоирон ва ус-

тодони форсизабон диданам ин калимаро дар ждам нест, 

аммо бо далелцои раднопазир исбот карда метавонам, ки ин 

калима моли холиси умуми форсизабонон аст. 

Далели ман ба тарзи зер аст: ҷойи инкор нест, ки кали-

маи «ҷанг», ки решаи калимаи мазкур аст, аз рфзи барома-

дани форсии ҷадид то имрфз цам дар Эрон ва цам дар Тфрон 

кор фармуда шуда омадааст. Инчунин, муштақоти калима, 

масалан, «ҷанговар», ки исми сифатии мусбати ин калима 

аст, инчунин, «ҷанггоц», ки исми макон аст ва инчунин 

«ҷангҷфй», ки исми сифатии манфии ин калима аст, уму-

мианд. 

Акнун мо калимаи «ҷангара»-ро тацлил карда мебинем: 

«ҷанггар» монанди «коргар» исми сифатии умумии ин ка-

лима аст, ки тамоман ба қоидаи забони форск мувофиқ аст 

ва цар касеро (ки) ҷанг мекунад, «ҷанггар» гуфтан мумкин 

аст. 

Қоидаи дигаре дар забони форск цаст, ки мувофиқи он цар 

гоц исм ж сифати умумиро ба як чиз ж ба ягон гурфц махсус 

кардан хоцанд, дар охири он калима часпаки «а» ж «ак»-ро 

мечаспонанд. Чунончи, «девор», ки маънии маълум дорад, 

вақте ки вайро ба ицотаи даруни чоц ж ба давродаври кфц 

махсус кардан хостанд, «девора» гуфтанд, ки мо цеҷ гоц аз ин 
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калима маънии «девор»-и маълумро намефацмем ж ин ки 

калимаи «оташгир» ба цар чизу ба цар касе, ки қобилияти 

оташро гирифтан дошта бошад, содиқ меояд. Вақте хос-

танд, ин калимаро ба олати оцанин маълуми оташбардор 

махсус кунанд, бо иловаи «ак» «оташгирак»  гуфтаанд. Ин-

чунин, калимаи “тар” ба цар чизе ки тарк, обият дошта 

бошад, рост меояд. Вақте ки мардум хостанд ин калимаро 

ба сабзавоти махсус хос кунанд, «тара» гуфтанд. 

Монанди ин калимаи «ҷангара», «ҷангар», ки маънии 

умумии «ҷангкунанда» дошт, хостанд ба касе, ки бебоис ж бо 

сабабцои сохта бо одамон ҷанг мекунад ва цамеша барои ҷанг 

сабабцо омода менамояд, хос гардонанд, ба охири ин калима 

часпаки «а»  илова намуда, «ҷанггара» - «ҷанг-гара» гуфтанд. 

Мувофиқи қоидаи дигари забони форск, ки цар гоц дар 

калимацои мураккаб ду царф аз як ҷинс ж ду царфи 

қарибалмахраҷ дар як ҷо оянд, яке аз онцоро цазф мекунанд, 

чунончи, сафедор ба маънои дарахти маълум, ки дар асл «са-

феддор» буд ж ин ки «ягона», ки дар асл «якгона» буд  (яке аз 

царфцои «г»-ро цазф карда, «ҷангара» гуфтанд ва аз ин калима 

маънии ҷангкунандаи манфк – бадро ифода намуданд), 

тоҷикон ин калимаро чунонки ба одами ҷангҷфй ба маънои 

манфияш кор мефармуданд, инчунин, ба хурфс, ба тагал 

(қфч) ва монанди ин гуна парандагон ва цайвонот цам, ки зиж-

да ҷангдфст бошанд, кор мефармоянд. 

Дар цар цол, ин гуна калимаро, ки цеҷ набошад, цамаи 

муштақоташ дар адабижт ва гуфтугузори цамаи форсизабо-

нон кор фармуда мешавад ва сохташ тамоман мувофиқи 

қоидаи форсист, аз оилаи забони форск бароварда партофтан 

– дониста ж надониста забони худро танг кардан аст. 
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Ман дар тааҷҷуб мондам, ки Шумо то цол китобчаи 

«Дар бораи Фирдавск ва «Шоцнома»-и ф» навиштаи  маро 

надидаед. Ман дар охири ин китобча як қисм луғатцоеро, ки 

баъзе эронижн махсуси тоҷикк медонанд, аз «Шоцнома» жф-

та дарҷ кардаам, ки аз назар гузаронданаш бефоида нест… 

 

Бо салом ва эцтиром Айнк».1 

 

Дар фазои забони  муштарак доварк кардан дар хусуси 

ояндаи забони тощикк, цатто дар мақолацое, ки пиромуни 

табдили алифбои форск ба лотинк навишта шудаанд, ош-

кор аст. Аз щумла, дар мақолаи рфзноманигори маъруфи 

тощик Собит Манофзода «Тощикон ва алифбои нав»2 шунин 

нигариш мушоцида мешавад. Дар ин мақола Собит Ма-

нофзода яке аз далелцои зарурати гузариш ба алифбои на-

вро дар он медонад, ки форсизабонони Эрон ва Цинд цам 

дар садади гузаштан ба алифбои лотинк мебошанд ва мо-

дом ки мо вазифадорем забони муштаракро барои 

интиқоли афкори пешрафта бо онцо нигоц дорем, бояд 

пештар аз онцо ин корро амалк созем. Яъне, мақсад на 

щудок аз дигар цамзабонон, балки цамсон будан бо онцост. 

Тавре ки медонем, ин пешбинии Собит Манофзода амалк 

нашуд ва порсизабонони Цинду Эрон афкори пешрафтаро 

бо цамон алифбои форск (тощикк) фаро гирифтанд. Аммо 

муцим ин нукта аст, ки манзури Манофзода цамсон будани 

забон цам дар навиштор ва цам дар гуфтор бо цамзабонони 
                                                 
1 Мукотибаи Садриддин Айнк ва Абулқосим Лоцутк. – Душанбе: 

Дониш, 1978, с.79-80. 
2 Собит Манофзода. Тољикон ва алифбои нав// Рањбари дониш, 
1927,  №2. 
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саросари дунжст ва беш аз ин щолиб он аст, ки Манофзода 

дар таъйини цувияти забонии цамзабонони щацон, аз щумла 

Цинду Эрон аз истилоци «тощикизабон» кор мегирад:  

«Фақат назарияи мо ин аст, ки Тощикистони сурх дар ин роц 

зудтар аз дигар мамлакатцои тощикизабон мувафаққият 

хоцад дошт ва барои онцо намуна хоцад шуд». Бо ибораи 

дигар, Манофзода дар мавриди Эрону Афғонистону Цинд 

низ калимаи “тощикизабон”-ро шун муродифи 

тамомижри “форсизабон” ва “даризабон” истифода 

менамояд. 

Аз як сф, захирацои катбк ва зиндаи мардумии забон 

ва аз тарафи дигар, шароит ва фазои муносиби 

фарцангию сижск дар мавриди забон, ки дар Тощикистон 

вущуд дорад, сол ба сол таващщуци бештари муцаққиқон 

ва цаводорони забони тощикк (форск, дарк)-ро ба 

Тощикистон щалб менамояд. Албатта, масъалаи 

тавонафзоии забон ва поксозию рушди он, пеш аз цама 

бояд бо таващщуц ба нижзцои дохилии кишвар сурат 

бигирад ва вижагицои забони тощикк цифз шавад, вале 

дар айни цол ин раванд бо густариши доираи 

мақбулияти забони адабии тощикк зиддият надорад. 

Сол ба сол мушоцида мешавад, ки цар ши бештару 

бештар забони матбуот, адабижти бадек ва илмии тощик, 

цамшунин, забони суханроницо ва гузоришцои расмк 

дар дунжи  цамзабон ба сурати пазиротар ва ошнотар 

густариш пайдо мекунад ва аз цудуди барномацои 

махсуси хорищк цам фаротар меравад, бидуни он ки 

цувияти тощикии он коциш жбад. Чунин сурат 

гирифтани раванди мазкур далели дигарест барои 
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тасдиқи ин цақиқат, ки забони адабии тощик бар тибқи 

меъжрцоест, ки барои цамаи цамзабонон пазируфтанк 

мебошад. Барои Тощикистон ба унвони кишваре, ки 

цувияташ бо номи забон муштарак аст, ин як амри 

табик ва рисолати пурифтихор мебошад. 

Хушбахтона, дар Тощикистон ба щуз баъзе аз 

сӯитафоцумцои дохилк, ки цосили танцо завқу 

салиқацои гуногун мебошанд ва як падидаи табик ва 

ногузир цам цастанд, цещ навъ ситез ва фишори 

барномарезишуда ва цадафманд бар сари забон вущуд 

надорад ва нахоцад дошт. Таъкиди ин нуктаи бадецк ба 

хотири он аст, ки дар хеле аз мацдцои куцани ин забон 

ситезцо ва фишорцои пайваста то цаддест, ки, ба қавли 

раиси муассисаи фарцангии Эко дар яке аз нишастцои 

илмию адабк дар тобистони соли гузашта, цатто 

цодисаи шадидтарин мущозот барои цимоят аз ин забон 

дар сарзаминцои куцани ин забон сурат гирифтааст. 

Бинобар ин, цимоят ва пуштибонк аз забони тощикк, 

форск, дарк имрфз ба яке аз мавзфъцои мецварк ва аслии 

адабижти пойдорк (муқовимат) табдил шудааст. 

Забони модарк, агар хурд аст ж бузург, пурмоя аст ва ж 

тунукмоя, барои цар миллате аз муқаддасот аст ва 

фарзандони худро, пеш аз цама, дар домани он парвариш 

медицад. Дар дунжи муосир касоне цастанд, ки барои 

ояндаи фарзандони худ забонцои щацониро шун забони 

асоск интихоб менамоянд. Албатта, як иштибоци азим  аст, 

агар касе аз забони модарии худ тамоман сарфи назар 

намояд, агарши цадафи онцо мушаххас ва маълум аст: цар 

ши бецтар мусаллат ва мусаллац шудан ба забони щацонк. 
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Аммо зулми шанд баробар аст, агар щойе ба фарзандони ин 

мардум забоне ба зфр бор карда шавад, ки доманаи 

густариш ва бори маънавию фарцангии он садцо ва цазорон 

бор камтар аз забони модарии худи онцо буда бошад. Аз ин 

лицоз ож кадом забонеро метавон бо забони тощикк (форск, 

дарк) иваз кард? Дар кадом забон шумо манбаъцои илмию 

таърихию адабии оламшумулеро пайдо мекунед, ки бо 

умри беш аз дацасрии худ барои социбони имрфзии он за-

бон комилан мафцум бошанд ва, бахусус ки он забон пай-

монаи муносиби андешацои олк (дорои рифъат) шинохта 

шуда бошад? 

Порск аз рифъати  андешаам 

Дархфрад бо фитрати андешаам. 

(Иқболи Лоцурк) 

Агар  сухан сари муосир будан аст, яке аз мизонцои 

маъруфи он фазои барномацои радиоиву телевизионк 

ва бавижа фазои мащозк мебошад, ки агар цар дуи ин 

фазоцоро низ имтицон кунед, уфуқцои густариши забо-

ни модарии мо камтар аз забонцои щацонк нест. 

Мавзӯи дигаре аз матни забон, ки ба цувияти 

миллатцо робитаи мустақим дорад, мавзӯи щойномцо 

(топонимика) мебошад. Дар Тощикистон пас аз дастжбк 

ба Истиқлол ба ин мавзфъ ацаммияти хос дода шудааст. 

Мисли Русия ва дигар кишварцои Шфравии собиқ бисжр 

номцои муваққат бардошта шуда ва номцои таърихии 

мацалцо барқарор гардидааст, ки қобили тацсин мебо-

шад. То шк цад муцим будани ин мавзфъ ва нақши сарна-

виштсоз доштани онро метавон, масалан, дар мощарои 

бацси Эрон ва кишварцои Халищ бар сари социбият бар 
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Халищи Форс ба равшанк мушоцида кард. Агар номи ин 

халищ ба унвони «Халищи Форс» решаи куцан ва қавии 

таърихк намедошт, ин мощаро хеле пешидатар мешуд. 

Цифзи номи таърихии ин мацал бо цифзи худи он 

цаммаъно шудааст. 

Раиси Ҷумцури Тощикистон Эмомалк Рацмон дар 

матни суханронии худ ба муносибати бузургдошти за-

бони давлатк ба ин масъала ба таври вижа таващщуц на-

мудааст: 

«Номцои ҷуғрофии минтақа ба таъриху сарнавиш-

ти миллат иртибот  дошта, таърихи рушду такому-

ли забони моро инъикос менамоянд. 

Номцои ҷуғрофии цар мавзеъ ва цар минтақа арзиш-

мандтарин сарвати таърих ва мероси миллии ин сар-

замин дониста мешаванд. Ин номцо таърихи зиндаи 

миллат буда, бештари онцо аз гузаштаи дур маншаъ 

мегиранд. Аз ин рф, ба Академияи илмцо супориш дода 

мешавад, ки тацқиқи илмии номцои таърихию 

ҷуғрофиро ба роц монад. Яке аз хусусиятцои ин номцо 

дар он аст, ки ба даврацои гуногун ва забонцои 

мацаллии ин сарзамин мансуб мебошанд. Аммо, мута-

ассифона, теъдоде аз ин номцо дар тфли таърих бо 

номцои бегона иваз карда шудаанд, ки имрфз аз рӯйи 

адолату цақиқати таърих бояд эцжи тоза жбанд».1 

Топонимикаи тощикк агарши бидуни дахолат ба 

мавзфъцои марзк дар   вусъати хеле бузургтаре аз цудуди 

                                                 
1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон ба муносибати 
Рўзи забони давлатї. 04.10. 2012, ш.Душанбе// Масъалањои мао-
риф, № 5, 2012, сентябр-октябр. 
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Тощикистони имрфзк қобили омфзиш ва тацқиқи илмк 

мебошад, аммо ин кор дар дохили цудуди Тощикистон 

бояд дар ояндаи цар ши наздиктар амалк шавад. Назока-

ти масъала дар ин щост, ки хеле аз щойномцои бисжр 

куцан, ки асолати авастоию, суғдию пацлавк ва ғ. доранд, 

бо андаке тағйир дар талаффуз ва цатто баъзан бидуни 

тағйир ба сабаби камиттилоъии мардум номцои 

ғайритощикк (аксаран туркк) дониста шудаанд ва ба 

тахмин маънидоде цам барои онцо сохтаанд, он ши ба 

шфхк «эцтимология» (зидди этимология) номида меша-

вад. Дар ин мавридцо, табиист, суоле ба мижн меояд, ки 

шк тавр шуда, ки дар саросари Осижи Марказк ва беш-

тар аз он аксари щойномцо асолати тощикк доранд ва дар 

хостгоци ин забон, ки цамеша маскану маъвои тощик буд, 

масъала баръакс сурат гирифтааст? Чунин пиндорцо 

баъзан боиси он шудааст, ки щойномцои бисжр куцану 

асил (цатто авасток) бо пешницоди афроди 

ғайримутахассис дар мацалцои гуногун иваз карда ша-

ванд. Ин номцои нав цам аксаран такрорк мебошанд, ки 

дар саросари щумцурк дар шандин мацал гузошта шуда-

анд. Ба щойи шунин иқдом лозим аст, ки агар дар талаф-

фузи асли таърихии ин щойномцо тағйире ва тацрифе 

рух додааст, он тағйиру тацриф бартараф ва асли илмии 

ном барқарор гардад (мисли Шацритуз – Шацритус). 

Албатта, ин мавзфъ дар оянда гуфтугӯйи муфассалтаре-

ро мехоцад. 

Тощикистон бо щойномцои куцани худ мисли як дево-

ни шеъри барщаста аст ва ба цар мацалле, ки сафар ме-

кунед, аз мутолиаи он лаззати фаровон мебаред. Таърих 
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сафца-сафца дар назари шумо боз мешавад ва жарфои 

бепожни осмонии онро мушоцида мекунед. Ин 

щойномцо қосидони забон, таърих, фарцанг, оинцо, 

ормонцо.., дар ницоят цофизаи таърихк ва цувияти 

миллк мебошанд, ки бо касби Истиқлол аз хатари 

нобудк эмин шудаанд ва ин ғанимати бузургест. Ба на-

зари инщониб, заруртарин иқдом нахуст ин аст, ки цар 

ши зудтар «Донишномаи бузурги щойномцои 

Тощикистон» цамроц бо харитаи комилу дақиқи 

щойномцо тартиб дода шавад. Ин Донишномаи щомеъ 

дар баробари он ки симои топонимикаи мавщуди 

Тощикистонро барои цамеша мацфуз медорад, 

муцимтарин манбаъ барои пажфцишцои васеъ ва дақиқи 

илмк дар ин замина мегардад. Аз щумла, муцимтарин 

манбаъ барои илмцои таърих, таърихи забон ва умуман 

забоншиноск мегардад. 

Аз тарафи дигар, агар ба мавзӯи аслии матлаб бар-

гардем, мащмфаи щойномцои ба меъжрцои илмк мурат-

табшуда воситаи муносиби дигаре хоцад буд барои со-

бит  намудани асолати куцани бисжре аз калимацову 

таъбирцо ва цатто сохторцои забонк дар забони тощикии 

муосир, ки мифтоце хоцад шуд барои кушодани розу 

румузи мероси фарцангии мо ва цамзабонони мо. 

Таълифу танзими шунин донишномаи щойномцо дар 

тащрибаи илмии халқцои дигар щой дорад ва, аз щумла, 

дар цамин дацсолаи охир донишномаи щойномцои 

Санкт-Петербург аз тарафи донишмандони рус мурат-

таб гардидааст. 

Дар айни цол цанфз щойномцои береша ва тасодуфк, 
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ки ба мацзи мулоцизацои сижск замоне дар що-щойи сар-

замини мо рфйи номцои бостонк ва таърихиро 

пфшондаанд, дигар бе цещ дудилагк бояд канор зада ша-

ванд ва, қабл аз цама, цамон номцои таърихк барқарор 

гардад ва агар номи таърихии маълум ва ж номи шои-

стае нест, номи нави муносиб бар ин щойцо дода шавад. 

Имрфз барои ищрои ин кори муцим цещ монеае вущуд 

надорад ва, хушбахтона, ин иқдомот амалк мегардад. 

Дар айни цол бояд таъкид намуд, ки дар ин иқдомцо цещ 

гуна ситез ба фарцангцои дигар вущуд надорад, балки 

цанфз цам оини неки арщгузорк ба шахсиятцои бузурги 

фарцангии щацон дар кишвари мо пос дошта мешавад. 

Бино бар ин мулоцизот, бояд ифтихори барцаққи мо 

аз забони модарк, забони давлатк щанбаи амалк ва 

воқек дошта бошад. Андешае, ки тавону қудрати забони 

мо танцо ба шеъру адабижт ихтисос дорад, аз нигоци 

мантиқк ва илмк беасос аст. Агар забони мо дар тамоми 

бахшцои цажти ищтимок ба авщи қудрату шукуфок 

намерасид, наметавонист замина ва пайкари шунон 

адабижти оламшумул гардад, зеро ин адабижт бо ин 

забон тамоми щанбацои зецниву айнии щомеа ва фардро 

тащассум намудааст. Донистани забонцои дигар, хусусан 

забонцое, ки дар пацнаи бузургтаре аз щацони имрфз 

густариш жфта ва воситаи муцимми цамкорк ва 

муошират мебошанд, як амри зарурк ва ба цама маълум 

аст. Аммо цещ забони дигар наметавонад таъминкунан-

даи цувият ва истиқлоли воқеии мо бошад. Аз тарафи 

дигар, донистани забонцои дигар цам танцо дар сурати 

хубу аъло донистани забони модарии худ муяссар ме-
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гардад, ки ин як цақиқати ошкор аст. 

Хусусан, цифз ва афзоиши тавоноицои забони 

давлатк дар бахши корцои пажфцишк ва илмк имрфз 

фавқулода муцим мебошад. Имрфз вақте ки дар хусуси 

истилоцсозк ва таълифи китобцои дарск дар цамаи 

фанцо шун муцимтарин вазифа ва зарурат сухан меравад, 

суоле ба мижн меояд, ки агар донишмандон ва 

муцаққиқони мо рисолацо ва китобцои илмии худро, ки 

воситаи унвон гирифтан ва расмият жфтани мақоми 

илмк ва тахассусии онцо мебошад, ба забони тощикк на-

нависанд, дар цар яке аз ин корцои илмк шандин 

истилоци куцнаву навро ба забони модарии худ ба кор 

набаранд, шк тавр ва дар кадом муддате ин вазифаи 

муцим ва муқаддас амалк мегардад? Ж, як щавоне, ки 

мактаби мижна ва донишгоцро ба забони модарии худ 

хондааст, агар мехоцад мутахассиси бахше аз илм шавад, 

шаро натавонад ба он забоне, ки дарс хондааст ва забони 

расмии кишвараш аст, тацқиқоти илмии худро бинави-

сад?  

Тавре ки дар идомаи суханронии мазкури Раиси 

Ҷумцур Эмомалк Рацмон омадааст: 

«Чунонки аз таҷрибаи гузаштаи ҷомеаи 

форсизабонон маълум аст, истилоцоти илмии асрцои 

мижна асосан аз забони арабк ж тавассути забони арабк 

ворид мешуданд, ки ин ба мақоми забони арабк дар он 

замон иртибот дошт. Аммо имрфз, ки манбаи 

истилоцоти илмк забонцои аврупоист, лозим аст, ки бо 

дарназардошти мушаххасоти илмиву фанноварии 

муосир дар бахши истилоцот аз имконоти дохилии 
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забон, яъне, аз қолабцои суннатии калимасозии забони 

тоҷикк истифода шавад....Мо цеҷ гоц иқтидору 

имконоти забонамонро дар мақоми забони илм набояд 

нодида гирем ва онро камарзиш шуморем. Забони 

миллии мо чун омили тавоноии забони илм, чунонки аз 

ацди Сомонижн ва минбаъд  дошта буд, цоло низ аз 

чунин имконот бархӯрдор мебошад.»1 

Хушбахтона, дар як фосилаи кфтоци замонк ин 

тасмим ба тадбири амалк пайваст, ки метавонад ба 

таври бесобиқа дар такомул ва рушди забони илмии 

тощикк мусоидат намояд ва цимояту дастгирии 

густардаи ацли илму фарцанги Тощикистон дар ин 

замина амри зарурк мебошад. Манзур мурощиати 

дигарбораи Раиси Ҷумцури Тощикистон Эмомалк 

Рацмон дар соли щорк ба ин мавзфи муцим мебошад: 

“Чанд рфз пеш ман фармонро доир ба Комиссияи 

олии аттестатсионк дар назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон имзо кардам, ки тибқи он фаъолияти 

сохтори зикршуда аз моци январи соли 2015 оғоз 

мегардад. 

Таъсиси Комиссияи олии аттестатсионк имконият 

медицад, ки мушкилоти зижди шацрвандон дар бобати 

омода кардани рисолацои илмк ба забони давлатк ва 

цимояи онцо дар дохили кишвар осон гардида, цамзамон 

бо ин, эцтижҷоти иқтисоди кишвар ба кадрцои муосири 

илмк дар доираи низоми байналмилалк таъмин 

гардонида шавад. 

Ин иқдом метавонад барои тацкими истиқлолияти 

                                                 
1 Њамон манбаъ.  
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илмии мамлакат мусоидат намояд.”1 
 

Ин що мавзӯи дигаре ба мижн меояд, ки эцтиром ва 

эътимод ба худ ва ба забони модарии худ мебошад. 

Шояд истифода аз истилоцот ва андешацои қолабии 

омодаи хорищк ва баъзан бештар аз ин цам, кори хеле 

осонтар аз таълифи тацқиқоти илмк ва асноди расмиву 

дигар навъ матнцо ба забони модарк ва расмии 

кишвари худ бошад. Аммо ин мавриде нест, ки дар 

хусуси осон кардани кори худ биандешем, балки 

масъалаи цифзи цувият ва истиқлоли маънавию 

фарцангк мебошад, ки ин цақро щомеаи щацонк цам 

барои мо қоил шудааст ва, дар воқеъ, ба таври ницок ва 

барои цамеша амалк сохтани он вазифаи муқаддас ва 

пурифтихори худи мо мебошад. 

 

 

 

                                                 
1 Суханронии Президенти Љумњури Тољикистон бахшида ба Рўзи 

дониш.//Сомонаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон, 
01.09.2014. 
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ЗАБОНИ МО ЦАСТАИ ЦАСТИИ МОСТ 

(Дар цошияи Соли забон) 

 

Бо таващщуц ба таърифе, ки имрфз аз миллат мешавад, 

муцимтарин унсури таъйинкунандаи як миллат забон 

аст. Чун давлатцо цам ғолибан бар пояи миллат вущуд 

доранд, ногузир забон муцимтарин унсури вущуди як 

давлати миллк цам цаст. Бино бар ин мулоцизот, саъю 

талош барои эцжву рушд ва коройии забони миллк ва 

давлатк ва цатмк гардондани риояи он дар тамоми 

муассисацои кишвар як амри комилан қонунк ва 

машрӯъ буда, набояд заррае дар ин кор нигаронк ва 

заъфу сустк роц жбад. 

Аз сфйи дигар, барномацои солона ва дарозмуддате, 

ки барои ищрои ин тадбир рехта мешавад, бояд щанбаи 

амалк ва корк дошта бошад ва натищацои воқеии он ба 

зудк маълум гардад. Аз ин роц тащлил, ташвиқ, тарғиб 

ва ифтихор цам худ ба худ таъмин мешавад. Ба назар 

мерасад, ки муцимтарин кор танзими барномаи 

мушаххаси омфзиши забон (сарфу нацв ва имло) 

муносиб бо сиришт ва хусусиятцои забони тощикк 

мебошад, то дар тамоми муассисацои омфзишк 

щойгузини барномацое гардад, ки бар меъжрцои бегона 

танзим шуда, маводди забони тощикк ба таври сунък 

дар шацоршфби он кашида шудааст. Чунин барнома 
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цамроц бо мутолиоти щиддии дигарбора дар заминаи 

забони зиндаи мардум метавонад қобилиятцои 

офаринандагии забонро эцж намуда, онро аз цолати 

шахшудагк берун орад. 

Аз дигар корцои муцим таълиф ва шопи луғатцои 

дузабонк ва тафсирк дар тамоми риштацо ва соцацои 

донишцои инсонк (гуманитарк) ва табииву дақиқ аст, ки 

имрфз тақрибан мавщуд нест ва ж агар ацжнан дар соцае 

вущуд дорад, шояд бештар аз нисфи вожацои 

(истилоцоти) он такрори айни цамон вожацои забони 

мавриди тарщума аст. Дар ин бахш шопи тозаи (албатта, 

бо такмилу тасцец) яке аз шоцкорцои илми шфравии 

тощик – «Фарцанги забони тощикк» аз заруратцои 

даращаи аввал аст. Хуб аст ин кор тавре анщом шавад, ки 

аз назари шуморагон (тираж) ва қимат барои цар толибе 

дастрас бошад. Тацияи гунаи электронии он низ лозим 

аст. 

Ищрои ин корцо зарурати фаъолияти як ницоди 

тавонманд ва босалоцияти истилоцотро ба мижн меорад, 

ки ин ницод битавонад аз роци интихобу гузиниш аз 

матни забони щацонии форск ва, цамшунин, эщод ва 

сохти бевоситаи истилоцот ва, умуман вожацо, тицигоци 

забони илмро дар цамаи риштацо ва соцацо пур кунад. 

Донишманди муцтарам Виктор Дубовитский 

комилан барцақ навиштааст, ки забони тощикк забони 

байналмилалии Ховари Мижна аст ва ин имконро дорад, 

ки дубора ин щойгоцро социб шавад. Цар кас цам бо як 

сайри кфтоц дар барномацои щацонии радиову 

телевизион ва сомонацои интернетк ва ницодцои 
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ховаршиносии дунж ба ин натища мерасад, ки ин забон, 

бешакку шубца, забони щацонк аст. Вале< бо алифбои 

аслии он, яъне, алифбои нижгон ж форск. Алифбои 

кириллк рисолати худро анщом дод, тақрибан цамаи 

тощикцои яксара ва якбора бесаводкардашуда дар як 

муддати кфтоц босавод карда шуданд. Ва ин алифбо цам 

бо вущуди забони руск, ки донистанаш барои мо зару-

рист ва цам ба хотири осори арзишманде, ки ба ин 

алифбо сабту забт шудааст, ногузир боқк хоцад монд ва 

цатто дар мавриди зарурати овонависии калимацои пе-

шида ба алифбои форск дар интишороти умумк дар 

оянда ба кор меояд, ин алифбо, цамшунин, ба унвони за-

мина ва воситаи омфзиши алифбои форск низ метаво-

над хидмат кунад. Аз ин назар, дуалифбок барои мо 

осонтар аз дузабонк ва камзижнтар аз дуфарцангк аст. 

Дар айни цол, агар бихоцем, ки осори адабиву илмиву 

фарцангк ва матбуоти мо дар сатци байналмилалк (би-

дуни тарщума) интишор жбад ва мо аз осори щацонк  ва, 

цамзамон, аз тамоми осори бостонии худ мустақиман 

бархӯрдор бошем, бояд щиддан ва комилан саросар 

алифбои аслии худро жд бигирем. Ин ду алифбо дар 

якщок мушкилтар, масалан, аз ироглифцои шинк ж 

щопонк нест. Сухани машцурест, ки мегфянд: хатти шинк 

барои цифзи цувият ва истиқлоли фарцангии Чин беш-

тар аз Садди (Девори) Чин хидмат кардааст. Оре, имрфз 

ацаммияти марзи хат аз хатти марз камтар нест. 

Барои фарогир кардани барномацои омфзиши бетаъхир 

ва саросарии алифбои тощикк метавон аз рағбат ва 

суннатцои мардумк ба нацви ацсан истифода бурд. Аз 
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щумла, аз тариқи расмият додан ва тацти назорат ва цимоят 

қарор додани ницодцо ва конунцои хусусие, ки мутуни 

классикиро ба щавонон омфзиш медицанд. Ба ин шарт ки ж 

щуз аз ғайр аз қироат навиштанро низ жд бидицанд. 

Дар ницоят, Соли бузургдошти забони тощикк оғоз 

шуд, вале бо пожни ин сол анщом нахоцад жфт. Пас аз ин 

цама соли мо бояд Соли забони тощикк бошад. 
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ДУРУСТ БИНАВИСЕМ 

 

Бо қабули тарци нави «Қонун дар бораи забони 

давлатк» (бецтар буд «Қонуни забони давлатк» мена-

виштем), ки, воқеан, имконоти зиждеро барои густариш 

ва рушди забони тощикк фароцам месозад ва ин забонро 

ба яке аз муцимтарин унсурцои цувияти воқеии миллии 

мо табдил мекунад, бояд эцсоси масъулияти мо дар ба-

робари цифз ва бецбуди забони модарк ва забони давла-

тиамон ба маротиб бештар гардад. Воқеият ин аст, ки 

цар яке аз мо бо забони модарии худ ифтихор мекунад 

ва цозир аст дар тавсифи он соатцо суханронк намояд, 

сацифацои зиждеро сижц кунад, вале, мутаассифона, ак-

саран ин навъ суцбатцо ва ин навъ навиштацои ифтихо-

ромез пур аз сацву хато мебошад. Инро «таноқуз» 

мегфянд. Яъне, он ши гуфта ва навишта мешавад, худро 

дар батни худ инкор мекунад. 

Намунаи бисжр барщастаи ин рафтор истифодаи мо 

аз цамон байти машцури Тошхфща Асирк аст, ки 

тақрибан, цар касе дар бораи ацаммияти донистани за-

бони модарк суцбат мекунад, аз он ждоварк менамояд ва 

ин байт ба сурати шиор рӯйи лавцацои гуногунцащм на-

вишта ва дар  бисжр щоцо насб шудааст. Аммо тақрибан 

дар цамаи ин мавридцо дар он иштибоц роц жфтааст: 
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Цар кас ба забони худ сухандон гардад, 

Донистани сад забон осон гардад. 

 

Аввалин шизе ки ба зецн бармехфрад, сактаи вазн дар 

мисраи дуюм аст, ки як цищои кфтоц кам дорад. Ин сакта 

мисли як пешпойк моро цушжртар мекунад ва вомедо-

рад, ки ба сари байт баргардем ва дубора онро бихонем. 

Чун дубора мехонем, ба равшанк мебинем, ки мантиқи 

нацвии ин навишта хароб аст. Бояд дар жд дошт, ки цар 

навъ назме ва шеъре пеш аз цама забон аст, иборат аз 

калимацову иборацову щумлацо ва комилан тобеъ ба 

қонуну қоидацои забон. Агар истисное цаст, он истисно 

шизест, ки дар давоми асрцо қабул шуда ва барои ацли 

савод маълум мебошад. Дар ин байти сода цещ навъ аз он 

истисноцо нест. Он ши цаст, ғалат аст. Пас, агар ин як 

щумла аст, ки бо вергули байни мисраъцо ба ду қисм 

щудо шуда, бубинем, ки байни ин ду қисми он шк рабте 

вущуд дорад? Дар ин тарзи навишт цещ рабте вущуд надо-

рад. Агар мубтадои ин щумла «цар кас» бошад, пас, ха-

бари он «сухандон гардад» аст. Бо ин цол барои сацец 

шудани щумла ду шиз лозим аст, ки агар яке цам бошад, 

кофист: ж пасоянди «-ро» ва ж замири (бандакщонишини 

социбии) шахси сеюми ғоиби «-аш», то ки ду бахши ин 

щумла, ки дар айни цол ду мисраъ цам цастанд, бо якди-

гар васл шаванд. Хулоса, шакли сацеци ин байт шунин 

аст: 

 

Цар к-ф ба забони худ сухандон гардад, 

Донистани сад забонаш осон гардад. 
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Агар аз бацри вазн бигзарем ва бихоцем, ки щумлаи 

дуюмро дар цамон шакл боқк гузорем, фарзан метаво-

нем шунин нависем: 

«Цар касро, ки ба забони худ сухандон гардад, донистани 

сад забон осон гардад», ж, «Цар кас, ки ба забони худ сухандон 

гардад, фро донистани (омфхтани) сад забон осон гардад». 

Агар ба щойи «кас» «к-ф» цам нанависем, ғалати фоциш 

намешавад, вале ғалати услубк мешавад. 

Ин мисолро ба унвони «мушт намунаи хирвор» овар-

дем ва ба ин хотир ин қадар муфассал шарц додем, ки 

камоли ноогоцк ва беэътиноии мо нисбат ба забони мо-

дариамонро нишон медицад. Зеро ин байтро бо ин 

иштибоц борцо аз касоне цам шунидаем ва хондаем, ки 

царгиз дониши онцо ин ищозатро намедицад, ки ба шу-

нин ғалат роц дицанд, балки далели иштибоц аз сӯйи 

онцо танцо бедиққатк ва беэътинок ба забони модарии 

худ аст. 

Ин мероси солцоест, ки расман ва амалан забони 

тощикк дар даращаи дуюми ацаммият қарор дошт ва за-

бони аслии расмк забони руск ба цисоб мерафт. Бино-

бар ин, аз он замон то кунун цещ фарде аз мо иштибоц 

кардан дар забони модариро шандон айбе намешумо-

рад, ки кас барои он хищолат бикашад. Вале агар, худо 

накарда, цар як тощик цини суцбат ба забони руск ногоц 

эцсос мекард, ки дар нозуктарин мавриди тасриф ж кор-

бурди луғот (ки худи русзабонцо цам хеле ба иштибоц 

роц медицанд) хато кардааст, аз хищолат сурх мешуд ва 

цатман ба «бесаводк» маъруф мегардид. Албатта, ин 



 32 

эцсос бад нест, бигзор бошад ва бигзор мо ба цар забоне, 

ки суцбат мекунем ж менависем, сацец ва бидуни 

иштибоц бошад, вале бецтар аст, ки шунин эцсоси масъу-

лиятро пеш аз цама ва беш аз цама дар баробари забони 

модарии худ дошта бошем. 

Ин иштибоцгфйк ва иштибоцнависк як кори саросарк 

шудааст. Дар китобцои дарск, дар воситацои ахбори умумк, 

дар суханроницои маросимк, хулоса дар цама що ғалатцои 

фоциш ба шашм мерасад. Бахусус, дар цини иқтибоси осори 

манзум хеле камтар мушоцида мешавад, ки пораи 

иқтибосшуда бидуни иштибоц бошад. Тақрибан, дар цар 

як байт ғалат роц межбад. Мушкил боз он аст, ки агарши 

борцо ба ин навъ иштибоцот ишора мешавад, вале ба гфши 

цуши касе намерасад ва боз цамон ацвол идома межбад. Ма-

салан, борцо дар бораи истифодаи бемавриди калимаи 

«бурдборк» (ки маънои «сабр»-ро дорад) тазаккур дода 

шудааст, вале боз дар пожни цар барномаи телевизионк ба-

ранда хитоб мекунад: «ба шумо бурдборицои беназир 

орзумандем!».  Далели  иштибоц аз он щост, ки щузъи 

«бурд» дар ин калима барғалат бо «бурд»-и мутазодди (ан-

тоними) «бохт» айният дода шудааст. Барои он ки ба асли 

ин калима бештар пай бибарем ва дар маънои он яқин 

цосил бикунем, ин байти Саъдк, ки дар он щузъцои ин ка-

лима ба щудок истифода шуда, вале асли цамин маънои 

«сабр» ва «тацаммул» манзур дошта шудааст, ба мо жрк ме-

расонад: 

 

Ятим ар бигиряд, кк нозаш харад? 

В-агар хашм гирад, кк бораш барад? 
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Зимнан, тавре ки дар мавриди мазкур цаст, бештари 

иштибоцот аз истифодаи калимацо ва таъбирцоест, ки 

гфянда ва нависанда маънои аслии онро намедонад ва 

дар зецни худ ба тақриб маъное барои он тасаввур карда 

ва барои «аз замона қафо намондан» онро ба кор меба-

рад. Манзур калима ва иборацои нисбатан тозаворид 

дар навиштор ва гуфтори мо мебошад. Аз ин цол бецтар 

аст, цар кас аз цамон захираи луғавие истифода намояд, 

ки нисбат ба он дониши лозимро дорад. Масалан, агар 

ба щойи истифодаи ғалати «бурдборк» аз калимаи 

«муваффақият», ки манзури гфяндаро ифода мекунад ва, 

бешак, гфянда маънои онро медонад, истифода мешуд, 

албатта, бецтар буд. 

Чунин мисолцо зижданд. Масалан, ба наздикк дар як 

цафтанома мақолаеро хондам, ки саросар ба цамин ус-

луби «шутургурба» иншо шуда буд. Аз щумла, муаллиф 

менависад: «Дар ин ноция боз як воциди домдорк ба 

камбуди ғизои дом мунҷар шуд». Хуб, «домдорк» агар-

ши нав аст, сацец аст, калимаи форск ва дар матнцои 

куцани тощикк зижд душор мешавад. Сарфи назар аз он 

ки имрфз корбурди умумк надорад, иштибоц нест. Вале, 

охир, ин що «мунщар» шк кор мекунад? «Мунщар шуд»-и 

камистеъмоли ним форсиву ним арабк дақиқан маънои 

калимаи тощикк ж худ форсии ноби «анщомид» («анщом 

жфт»)-ро дорад. Пас, ож сацец аст, агар бинависем, ки 

«<воциди домдорк ба камбуди ғазои (сацецаш хӯроки) 

дом анщомид»? Он шизе ки муаллифро ба иштибоц ан-

дохтааст, калимаи дигари ба тозагк «мудшуда»-и 
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«мувощец шуд» (душор шуд, рфбарф шуд), мебошад, ки 

шабаци нофармони он цам дар зецни муаллиф вущуд 

дорад, вале шун лащомаш дар даст нест, худро пас каши-

да ва ба щояш «мунщар»-ро фиристодааст. 

Баръакси ин навъ тақлидцои бефоидаи мо аз шандин сол 

пеш то кунун дар Эрон Фарцангистони  забони форск ба 

кори бисжр судманди сара ва сода кардани забони форск ва, 

цамзамон, истилоцсозк бар асли калимацои решагии 

форск (тощикк) машғул гардида ва натищацои бисжр ар-

зишманде ба даст овардааст. Агар мо аз матбуот ва 

навиштацои форсии имрфзи Эрон истифода мекунем, 

бецтар аст, аз ин навъ истифода бикунем, на аз калимацое, 

ки худи нависандагони Эрон онро ба форсии сода иваз кар-

даанд. Масалан, муддате дар матбуоти Эрон калимаи 

«муштаракулманофеъ» (дар мавриди Иттицоди 

кишварцои мустақил – СНГ) истифода шуд ва шанд сол 

қабл муродифи он пайдо шуд, ки он калимаи содаи форск 

ж худ тощикии «цамсуд» мебошад. Калимае, ки иборат аз ду 

щузъи тощикии барои цама маълум буда, хеле осоннавистар, 

осонхонтар ва хушоцанг аст. Цамшунин, дар баробари  

«вазъи тасцилот» (упрощение, облегшение), ки ду калимаи 

барои хонандаи форск ва тощикк шандон ошно нестанд, ка-

лимаи сода ва осони «осонсозк», ба щойи «щилугирк» ж 

«щилавгирк» «пешгирк», ба щойи «шуюъи амрози мусрк» 

«густариши беморицои вогир» ва аз  ин қабил калимацову 

иборацои зижди содаи тощикк дар матбуоти Эрон щорк гар-

дид, вале мо кори баръакс кардем. Масалан, цамон 

«пешгирк»-и содаи тощикиро, ки дар навиштору гуфтори 

худамон роищ буд, фаромфш кардем ва даст ба «щилавгирк» 
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задем ва бо ин цол дуруст нест бигфем, ки таъсири матбуоти 

Эрон боиси пешидагицо дар забони мо шудааст, балки 

мушкили мо ин аст, ки аз забони матбуоти Эрон истифо-

даи ноогоцона ва интихоби нодуруст мешавад. 

Он ши гуфта шуд, царгиз аз сари таассуб нест, балки 

мавзфъ фацм ва корбурди сацеци калимацост, ба тавре ки 

матлаб цам барои гфяндаву нависанда қобили фацм бо-

шад. Беш аз ин, ба мо лозим аст, ки бидуни цещ навъ та-

ассуб одитарин қоидацои тасриф ва иштиқоқи 

калимацои арабиро, ки захираи азиме аз он дар забони 

мо барои цамеша ворид шудааст, жд бигирем. Сарфу 

нацви арабк ба мизоне, ки барои корбурди сацеци ин 

калимацо ва иборацои иқтибоск дар забони тощикк до-

нистани он ногузир буд, дар системаи омфзиши сунна-

тии мо цамеша щой доштааст ва ин амр дар давоми 

садцо сол царгиз боиси «арабк шудан»-и забони мо на-

гардидааст. Масалан, имрфз дар навиштацо хеле зижд 

шунин иштибоцот ба назар мерасад: эцтиромона (дуру-

сташ- бо эцтиром ж эцтироман); арзи вуҷуд доштанд 

(арзи вущуд карданд ж вущуд доштанд); талаботро қаноат 

намекунад (талаботро қонеъ намекунад); ноадолатона 

(ноодилона ж беадолатона); дар маъраз гузоштанд (ба на-

моиш гузоштанд); дар мадди аввал (дар навбати (радифи) 

аввал); цасудхӯр (цасадхӯр ж цасуд); ғайриимкон 

(ғайримумкин, номумкин); мацсуб межбад (мацсуб ме-

шавад ж цисоб межбад); муциммият (ацаммият); боиси 

тазаккур, боиси ждоварк (қобили тазаккур, қобили 

ждоварк, ж лозим ба ждоварк); фаъолият бурдан, кор 

бурдан (фаъолият кардан, кор кардан); ин гурфц 
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цомили…буд (ин гурфц цовии<буд ж ин гурфц иборат 

буд аз<); тадрис гирифтан (дарс гирифтан, тадрис 

кардан); ин нуқтаро дар жд бояд дошт (ин нуктаро дар 

жд бояд дошт: нукта-маъно, нуқта-тошка); таваҷҷуц до-

дан (таващщуц кардан ж таващщуц ихтисос додан), цараҷу 

мараҷ ж харҷу марҷ (царщу марщ), хатчадор (хадшадор 

ж халалпазир, осебпазир), хазина (ба маънои харощот; 

цазина), хаток, хатогк (хато), амалижти ҷарроцк (ама-

ли щарроцк), шахсияти юридикк (шахси цуқуқк), шах-

сияти физикк (шахси цақиқк) ва ғайра. Цатто гоце 

мушоцида мешавад, ки ибора ва калимацои таоруфии 

хоссеро, ки маъмулан дар мавриди шахси дуюм ж сеюм 

ба кор бурда мешавад (аз қабили лутфан ж ташриф бур-

дан, овардан) гфянда ж нависанда дар мавриди шахси худ 

ба кор мебарад. Масалан, «ман лутфан хоциш меку-

нам» ж «ман ташриф овардам», ки хандаовар аст. Мо-

нанди он аст, ки гуфта шавад: «Ман хуш омадам». Ж ин 

ки менависанд: «Дар натиҷаи ин тацрир цусну қубци 

китоб бецтар шуд». Маълум аст, ки нависанда маънои 

«қубц» (қабоцат, нақс, камбуд)-ро надониста онро ба кор 

бурдааст ва фикр кардааст, ки он цаммаънои (синоними) 

«цусн» аст. Мисолцое, ки оварда шуд, намунаи ношизе аз 

он иштибоцоте цаст, ки дар матбуоти мо цамеша рух 

менамояд ва агар ин иштибоцот як бору ду бор ба назар 

мерасид, онро қобили таъкид намедонистем. 

Лозим ба ждоварист, ки барномаи омфзиши матни 

классикк ва забони арабк, ки ахиран аз сӯйи Вазорати 

маорифи кишвар барои мактабцои мижна дар назар ги-

рифта шудааст, дар сурати истиқболи шоиста ва 
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цамкорицои муваффақона ин мушкилотро аз байн 

хоцад бурд, вале дар айни цол он ши дар цадди тавони 

цар яки мост ва барои ба що овардани эцтироми забони 

модариамон, барои риояи амалии Қонуни забон, дар 

ницоят, барои эцтироми хонандаи навиштацоямон 

вощиб аст, аз щумла ин аст, ки: 

- Дар навиштор ва гуфтор аз он калимацо ва иборацое 

истифода бикунем, ки худ аз тарзи талаффуз, навишт ва 

маънои онцо огоции комил дорем. 

- Дар тарщумаи калимацо ва иборацои тозавориди 

хорищк аз калимацои решагк ва цамафацми тощикк 

(форск) истифода намоем. 

- Дар мавриди иқтибос аз китобцо ва матбуоти 

цамзабонон калимацо ва муродифцоеро интихоб бику-

нем, ки дорои решацои тощикк ж арабии цазмшуда буда, 

агарши таркиби нав доранд, решаи онцо барои мо 

маълум аст.  Масалан, вақте ки мо калимацое шун 

«донишгоц» ж «цавопаймо» ж «дандонпизишкк»-ро ин-

тихоб мекунем, цещ мушкиле пеш намеояд. Ин кор танцо 

ба суди забони мост. 

Масъалаи дигар масъалаи истилоцот аст, ки мушкили 

мо дар ин замина ноцамхонии истилоцот мебошад. 

Яъне, як маънои истилоцк дар таълифоти мо ба шанд су-

рати навишторк меояд. Цол он ки муцимтарин вижагии 

истилоцот яксурат ва якмаъно будани он мебошад ва ин 

мавзфъ бояд мавриди гуфтугӯйи алоцида қарор дода 

шавад. 

Дар идома бештарин мавридцое, ки дар навиштору 

гуфтори умумк иштибоцот ба назар расидааст, ба таври 
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алоцида ва нисбатан батафсил мавриди барраск қарор 

дода мешавад. Шояд бархе аз иборацо ва калимацое низ, 

ки дар ин қисмат ба онцо ишора шудааст, дубора 

ждоварк шаванд, аммо ин навбат бо далелцо ва баррасии 

бештар ба онцо мурощиат мешавад, то дар зецн сурати 

дурусти онцо собит гардад. 

 

ҚИМАТИ – ҚИМАТК 

قیوتی– قیوت   

 

Дар ибтидои мақолаи қаблк1 кфшиш шуд, то қабл аз 

цама таващщуц ба иштибоцоте щалб гардад, ки мо дар 

навиштацои таблиғк ва тарғибии худ дар мавриди 

таъкиди зарурати омфзиш ва бузургдошти забони 

модарк содир мекунем, зеро дар шунин мавридцо роц 

додан ба иштибоц шанд баробар бадтар ва номақбултар 

аз мавридцои дигар аст. Бинобар ин, зарур аст, ки 

катибацо, лавцацо ва цама анвоъи дигари навиштацо дар 

ин мавзфъ ба щиддияти тамом зери назорат қарор 

бигиранд. 

Ин бор низ аз цамин қабил як байти машцури цаким 

Носири Хусрав, ки мазмунан фармудаи цазрати Исо (а) 

буда, дар бузургдошти забони модарии мо ва ба 

нишони ситез нисбат ба мухолифон ва мункирони 

фарцанги тощик гуфта шудааст, барои мулоциза пешкаш 

мегардад. Лавццои ороста бо ин байти машцур дар 

пештоқ ва сардари бисжре аз марказцои фарцангиву 

                                                 
1
 Ин мақола дар ибтидо бо унвони «Ѓалат нанависем» дар «Адабиёт ва 

санъат», 17 декабри 2009 чоп шуда буд. 
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омфзишк насб гардида ва аксаран бо шунин сурат 

навишта шудааст: 

 

Ман онам, ки дар пои хукон нарезам, 

Мар ин қимати дурк лафзи дариро. 

 

Пайдост, ки аз назари нацвк дар ин навишта ду ғалат 

роц жфтааст. Аввалан, вергули охири мисраи аввал бе-

маврид аст, зеро идомаи щумла онро тақозо намекунад, 

магар ин ки циссашаи таърихии «мар»-ро ки маънои        

мустақиле надорад, аз ду тараф ба вергул щудо кунем, ки 

зарурате барои ин кор цам нест, зеро он дигар щузъи 

щонишини «ин» шудааст. Пас, барои маълум кардани    

шакли сацеци байт таркиби нацвии онро шун як щумла 

барраск мекунем. «Ман касе цастам, ки дар пои хукон 

нарезам инро. Чиро? Қимати дури лафзи дариро». Дар 

ин сурат мебинем, ки бахши «мар ин» бемаврид меша-

вад, зеро ин ишоращонишин аслан дар мавриди исмцои 

мушаххаси моддк ва ж ташхисшуда (дар шеър ва каломи 

бадеъ) метавонад ба кор равад. Агарши таъбири «рехта-

ни қимат» дар шеър комилан бемаъно ва нощоиз нест, 

вале, шунонки маълум аст, таъбири дар пойи касе симу 

зар ж дурру гуцар рехтан машцуртар мебошад. Зимни ин 

мулоцизацо, ки вущуди калимаи «қимати»-ро зери суол 

мебарад, ба жд мерасад, ки дар забони зиндаи гуфтории 

тощикк калимаи «қиматк» зижд истифода мешавад. Ма-

салан, мегфянд «фалонк одами бисжр қиматк аст». Яъне, 

арзишманд, боарзиш. Дар забони  адабижти қадими 

форсии тощикк низ ин калима маъмул аст: 
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Хизонаи сухан аст аз қижс синаи ман, 

Ки андар ф гуцари қиматк фаровон аст. 

Амир Муиззк 

 

Ассалом, эй қиматитар гавцари даржи ҷуд, 

Ассалом, эй тозатар гулбарги сацрои вуҷуд. 

Ҷомк 

 

Цамшунин, рубоии машцури Умари Хажм бо мисраи 

охирини «Бас гавцари қиматк, ки дар синаи туст» акса-

ран ба шакли ғалати «гавцари қимате» навишта меша-

вад. Гузашта аз ин, дар нусхацои форсии осори Носири 

Хусрав дар ин байт цамеша калимаи «қиматк» бо ж-и 

форск дар охир омада, ки ин бацсро хулоса мекунад. 

Ба ин қижс, бо таващщуц ба забони зинда, забони адабижти 

классикк ва форсии имрфзи Эрону Афғонистон бецтар аст 

дар мавриди «сангцои қиматбацо» ибораи «сангцои 

қиматк»-ро ба кор барем ва дар ин цол «полудрагоченные 

камни»-ро цам метавонем бомуваффақият «сангцои 

нимақиматк» тарщума кунем. Цамшунин, «коғазцои 

қиматк», «ашжи қиматк» ва ғ. бинависем. Агарши 

«қиматбацо» дар асл ғалат аст, зеро калимацои «қимат» ва 

«бацо» як маъно доранд, вале бар асари такрор роищ ва па-

зируфта шудааст. Дар ин маврид цам сацецтар аст аз 

калимацои гаронбацо, пурбацо, гаронқимат ва 

пурқимат ва, цамшунин, қиматк истифода шавад. 

Дар ницоят, шакли сацеци байти ждшудаи Носири 

Хусрав шунин аст: 
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Ман онам, ки дар пои хукон нарезам 

Мар ин қиматк дурри лафзи дариро. 

 

Аз он ки сифат пеш аз мавсуф (яъне,  «қиматк» пеш 

аз «дурр») омадааст, щойи таащщуб нест. Чунин тартиби 

сифату мавсуф дар забони мо, бахусус забони шеър, 

роищ буда, таъкид ва таъсири бештареро нисбат ба тар-

тиби баръакс, яъне, аввал мавсуфу баъд сифат, доро ме-

бошад. 

 

ЭЪҶОЗ – ЭҶОЗ; МУЪҶАЗ – МУҶАЗ 

هْجش– ایجاس؛ هعجش – اعجاس   

 

Инцо ду калимаи гуногунмаъноанд, ки аксаран ба як-

дигар иштибоц мешаванд ва ғолибан ба щойи «мущаз» 

муъщаз менависем. Мущаз баргирифта аз «эщоз» ж «ищоз» 

аст, ки дар мавриди бажни мухтасар, вале пурмаъно гуф-

та мешавад. 
 

Кардам ин гуфтацо цама муҷаз, 

Ки ситуда-ст дар сухан эҷоз. 

Саъди Салмон 

 

Муъщаз аз «эъщоз» буда, бо калимаи «муъщиза» цамреша 

мебошад. Бинобар ин, вақте ки дар бораи шахсе навишта 

мешавад, ки «каломи ф муъщаз аст», бояд дар назар дошт, 

ки воқеан ж мащозан ба ф муъщиза нисбат дода мешавад. 

Баъзан эщозро дар шумори саноеъи шеърк цам жд карда-

анд. Ин назар цам ба фарз гуфта мешавад, дар асл «муъщаз» 
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гуфта намешавад, балки цар що дар форсиву арабк цафцои 

миму ъайну щиму зе дар пацлуи цам қарор гиранд, онро 

муъщиз мехонанд, ки муаннаси он «муъщиза» аст. 

 

 

Дар сухан Аттор агар муъҷиз намуд, 

Ту ба эъҷози сухан менагравк. 

Аттор 

 

Аммо «мущаз» бидуни ъайн ва бо вов навишта меша-

вад. Ду калимаи зер цам ба цамин тақриб бо якдигар 

иштибоц мешаванд, ки цамшунин аз роц жфтани ғалат 

дар навишти онцост: 

 

 

ЭҶОБ – МУҶИБ; ЭЪҶОБ – МУЪҶИБ 

هعجة– هْجة؛ اعجاب – ایجاب   

 

Ин калима, ки дар навишти форск бо алифу ж дар ав-

вал  ایجاب навишта мешавад, тақрибан, маънои зарурат ва 

цатмият бахшиданро дорад ва бо калимаи ошнотари 

«вощиб» цамреша аст ва «мущиб» аз цамин реша буда, 

фоили эщоб, яъне, исм ж сифати феълиест, ки эщобро ба 

вущуд меорад. Мисоли истифодаи сацец аз «эщоб»: «Ин 

таъкид эщоб мекунад, ки ба сухани ф гфш бидицем». «Ин 

кор мущиби (боиси) ташвиши зижд гардид». Шоир Возец 

калимаи таркибии «қабулэщоб»-ро ба кор бурдааст, ки 

маънои мустациқ ва вощиби қабулро дорад: 
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Чу соат бо саодат ҷуфт гардид, 

Ба иқболи қабулэҷоб кфшид.1 

 

Аммо зижд воқеъ мешавад, ки маънои ждшударо ман-

зур дошта, аммо калимаро ба сурати «эъщоб» ва 

«муъщиб» менависем, дар цоле ки калимаи дигар бо 

маънои дигар ба мижн меояд. «Эъщоб» аз ъащаб 

(таъащщуб) ва ъущб        (такаббур) аст ва «муъщиб» (дар 

асл «муъщаб» معجة) низ аз ин реша сохта шуда, маънои 

мутакаббирро дорад. Ин калима бо ъайн ва мущиб бо 

вов аст. 

 

Ало, эй абри наврфзк, агар ошиқ нак бар кас, 

Макун бе муҷибе гиря, ки гулро ханда меояд. 

Хусрави Децлавк 

 

Эъщоб ба ғайр аз щамъи ащаб (ащойибот) ва шигифтк 

ва такаббур маънои хуш омадан ва тафохур карданро 

цам дорад, ки Фаррухии Сиистонк ба устодии 

эъщобангез цамаи ин маъницоро дар як байт щой дода-

аст: 

 

Зи лола боғ пур аз шамъи барфурфхта буд, 

Намуд боғ бад-он шамъцои худ эъҷоб. 

 

Цамшунин, дар бисжр мавридцо калимаи «мубад» 

(рфцонии зардуштк)-ро ба сурати «мфъбад» менависанд, 

                                                 
1 Мутаассифона, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ” иштибоҳан «қабул 

эҷоб», яъне, ҷудо навишта шудааст. 
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ки ғалат аст. 

 

ГУМОШТАН, ГУМОРИДАН – ГУМОН КАРДАН 

گواى کزدى–  (گواردى)گواشتي، گواریذى   

 

Маънои гумоштан ва гуморидан касеро ба коре, 

маъмурияте мансуб кардан аст ва калимаи гумошта 

(агент, маъмур) аз ин щост. Баъзан ба пиндори он ки «гу-

моштан» шакли классикк ва адабитари «гумон кардан» 

аст, дар навиштацо ба ин маъно ба кор рафтааст. Маса-

лан, «ф шунин гуморид, ки<» ж «ф шунин гумошт, ки<». 

Эцтимол меравад, мулоцизаи таркиби «пиндоштан» ва 

«пиндор» низ ба ин иштибоц сабаб шуда бошад. 

Мисолцо барои гумоштан, гуморидан: 

Аъробк гуфт: Қабул кардам. Амирулмуъминин фармуд, 

то машки вай пурзар карданд ва муваккил бар вай гумошт, 

то цам аз он ҷо ба тарафи бодия равон гардад. 

Авфк. “Ҷавомеъ-ул-цикожт” 

 

Гуфт: Худ додк ба мо дил, Цофизо, 

Мо муцассил бар касе нагмоштем. 

Цофиз 

 

Зимнан, муцассил нозири молижт аст (налоговий 

агент) ва ин калима имрфз ба маънои касеро барои 

ищрои амре масъул карда (гумошта) ба сари каси дигар 

фиристодан ба сурати “муцосил” дар мижни мардум 

истифода мешавад. 
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АНГОР, АНГОРА – НИГОР, НИГОРА 

ًگار، ًگارٍ– اًگار، اًگارٍ   

 

Дар баъзе навиштацо дар мижни ин калимацо низ 

иштибоц роц межбад. Агарши ин калимацо зоциран бе 

муносибати маънок ба якдигар нестанд, вале маъноцои 

гуногун доранд. Ангор, ба щойи исми маънк, тасаввур, 

пиндор, фарз ва ба щойи феъли амр «тасаввур бикун», 

«фарз бикун» аст: 

 

Ангор, ки цар чк цаст дар олам, нест, 

Пиндор, ки цар чк нест дар олам, цаст. 

Абфсаиди Абулхайр 

 

Ва аммо «ангора», ки аз решаи «ангор» омадааст, 

тарци хомакк, пешнавис, нақши нотамомро ифода ме-

кунад. 

 

Омад ангораву ангора аз  ин олам рафт, 

Цар кк андом зи сфцони насицат нагирифт. 

Соиб 

Ҷацони мо, ки ҷуз ангорае нест, 

Асири инқилоби субцу шом аст. 

Иқбол 

Баъзан ба иштибоц ангораро ба щойи нигор (нақш) ва 

нигора истифода менамоянд. Масалан, «Деворцои ин 

бинои қадимк бо ангорацои зебо ороиш жфтааст», ки, 

албатта, манзури нависандаи ин матлаб тарци хомакк ва 

эскиз не, балки деворнигорацои таърихк мебошад. 
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Нигор ба маънои нақшу ороиш мебошад ва, 

цамшунин, мащозан ба маънои зеборфй, ки ин цар ду 

маъно дар ин байти Мавлоно ба кор рафтааст: 

 

Нигор кардан чун ашк бар рухи ошиқ 

Цаловатест дар он рф, ки зад нигор нигор. 

 

ЦАР ОЙИНА – ЦАРОЙИНА 
ُزایٌَ–  ُز آیٌَ   

 

Замоне ин иштибоц ба назар расид, ки дар матни 

тарщумаи як асари классикк тақрибан дар цар як сацифа 

ибораи «каждое зеркало» мушоцида шуд, дар цоле ки бо 

маънои матн цещ таносуби маълуме надошт. Вақте ба 

матни асл (дар цуруфи кириллк) мурощиат шуд, тахми-

ни мо дуруст баромад. Мутарщим цар щойе ки ибораи 

«цар ойина»-ро дидааст, онро «каждое зеркало» тарщума 

кардааст ва дар ин маврид ба ф хӯрда гирифтан цам шан-

дон аз рфйи инсоф нест, зеро ин ибора ба таври мошинк 

шунон тарщума цам мешавад. Аммо дар асл ин калимаи 

«царойина», яъне, «ба цар оин» аст, ки аз назари таркиб 

бо калимацои «цархела», «царранга» монанд буда, 

анщомаи «а» эщоб мекунад, ки пешванди «цар» бо решаи 

калима пайваст навишта ва хонда шавад. 

 

Кунад царойина ғайбат цасуди кфтацдаст, 

Ки дар муқобала гунгаш бувад забони мақол. 

Саъдк 

 

Чк хуб аст аз ин калимаи зебо ва пурмаъно, ки муро-
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дифи муносибе дар корбурди имрфзии мо надорад, цар 

шк бештар истифода шавад, то он саросар роищ ва 

мафцум гардад. 

Зимнан, гуфтанист, ки дар мижни мардум калимаи 

“царина” маъруф аст, ки дар мавриди ашхоси зижд 

исроркунанда дар коре истифода мешавад ва ба 

эцтимоли қавк шакли тағйиркардаи цамин “царойина” 

бошад. Яъне, касе ки бар як равиш ва ойини маълум 

собит нест ва бинобар он, шораи кори ф сохтан душвор 

аст. 

 

ЦАНЎЗАМ – ЦАНЎЗ ЦАМ 
ٌُْس ُن– ٌُْسم   

 

Сабаби ривощи иштибоци мазкур, яъне, «цанфзам» ба 

маънои «цанфз цам» зоциран бардошти носацец аз 

мавридцоест, ки нависандаи пешин замири шахси ав-

валро бо калимаи «цанфз» пайваста, ба щойи «цанфз маро» 

«цанфзам» навиштааст. Ин навъ щойгузинии озоди 

замирцо (-ам, -ат, -аш) дар забони адабижти классикии 

мо хеле роищ аст, вале дар забони имрфзи мо ин имкон 

хеле мацдуд гардида, замир танцо дар як що ж ду щойи 

муайяни щумла ба кор бурда мешаваду бас. Масалан, 

агар вазнро эътибор накунем, тибқи қоидаи забони ада-

бижти классикк замири шахси аввалро дар мисраи ду-

вуми ин байти Аттор, ки мурощиат ба маъбуд аст, мета-

вон дар шанд калима гузошт: 

Бигдохта чун барфи тамфзам аз ту, 

Сад гуна циҷоб аст цанфзам аз ту. 
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(Садам гуна циҷоб аст цанфз аз ту; сад гунаам циҷоб аст 

цанфз аз ту; сад гуна циҷоб астам цанфз аз ту; сад гуна циҷоб 

аст цанфз азам ту; сад гуна циҷоб аст цанфз аз туам) ва 

танцо вазн (цамшунин, ин що қофия) аст, ки эщоб карда 

замир (бандакщонишин) бо калимаи «цанфз» пайваст 

шавад ва агар вазн мехост, он метавонист бо цар калимаи 

дигаре аз ин мисраъ, тавре ки нишон дода шуд, бипай-

вандад. Зимнан, эцжи дубораи ин имкони нацвк аз роци 

истифодаи цар шк бештар ба ғанои забони мо, бавижа 

дар назм, бисжр жрк хоцад кард. 

Аммо истифодаи «цанфзам» ба маънои «цанфз цам», 

ки цатто дар сарлавцацои як нашрияи муътабари 

электронк мушоцида шуд, ба цещ ващц аз назари нацвк 

дуруст нест. Балки эцтимол меравад, худи «цанфз» аслан 

«нфз» буда, (Нашуд пасту бар щойи хеш аст нфз. 

Фирдавск) «ца»-и аввал цамон кфтоцшудаи «цам» аст, 

яъне, «цамнфз». Он гуна, ки дар «цамэдун» ба цамин 

маъно боқк мондааст, шун баъди мим садоноки «э» ома-

да, талаффузашро осон сохтааст. 

Цамшунин, қобили ждоварист, ки баъзан форсизабо-

нон ба тақлиди забони омижна ва гуфтории мацалли худ 

«цанфзам»-ро ба маънои «цанфз цам» ба кор бурдаанд, ки 

мутобиқ ба меъжр нест. 

Намунацо барои «цанфз цам»: 

 

Гуфтам, ки баъди он цама дилцо, ки сфхтк, 

Кас мехфрад фиреби ту? Гуфто цанфз цам. 

Рации Муаййирк 
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Царчанд ф шикаст, вале ман цанфз цам 

Дорам азиз цурмати ацди шикастаро. 

Царчанд ф гусаст, вале ман цанфз цам 

Дорам ба дил муцаббати жри гусастаро. 

Симини Бецбацонк 

 

 

ШАРАФ – МУШАРРАФ; ШУРАФ – МУШРИФ 
هشزف؛ شزف هشزف– شزف   

 

Дар мақолае дар хусуси зиндагк ва осори адиб ва до-

нишманди маъруфи қарни 18, ки наздик ба 90 сол умр 

дидааст, омадааст: «Ў дар айжми тифлк ба далели бемо-

рии шадид мушарраф ба мавт шуд». Дар щойи дигар 

омадааст: «Китобхонаи ф мушарраф ба боғша буд».  

Маълум аст, ки мантиқ халал жфтааст, агарши бузургони 

гузашта аз рӯйи эътиқод ва имон метавонистанд, «му-

шарраф ба мавт» бинависанд, вале дар ин цол аз идомаи 

зиндагии мавсуф имкони сухан гуфтан боқк намемонд. 

Аз қижси щумлаи дувумк метавон цадс зад, ки ин що 

«мушарраф» дар асл калимаи дигаре ба маънои «на-

здик» аст, ки дар навишти форск бо «мушарраф» сурати 

ягона дорад. Ин калимаи «мушриф» аст, ки аз решаи 

«шураф» баргирифта шудааст ва, мутаассифона, ин ка-

лима цам дар матнцои тацияшуда бисжр вақтцо ба сура-

ти «шараф» навишта шуда, аз таносуби маънок бо 

боқии матн хорищ мегардад. 

Дар шунин мавридцо масъала вобаста ба таващщуц 

нисбат ба таносуби маъноии матн аст, ки агар андаке 

диққат ба харщ дода шавад, метавон аз иштибоц эмин 
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монд. 

 

РЎЗҒОР – РЎЗГОР 

رّسگار- رّسغار   

 

Маълум аст, ки ин як иштибоци омижна буда, зоциран 

қобили тарц ва бацсу барраск нест. Аммо бо вущуди ин 

дар навиштацое, ки дар мавзеъцо ва мацалцои гуногун 

мушоцида гардид, дар цама що ин калима ба шакли 

ғалати «рфзғор» навишта шудааст. Цатто барои он ри-

вояте цам сохтаанд, ки гфж шун зиндагк цама шизро мисли 

ғор фурф мебарад, онро «рфзғор» номидаанд. Ин як танз 

аст, ки щойи воқеиятро гирифтааст ва сурати як калимаи 

асили тощикиро тағйир додааст, вале ба цещ рфй қобили 

пазириш нест. 

 

Пажфцандаи рфзгори нахуст 

Гузашта суханцо цама бозҷуст. 

Фирдавск 

 

Шогирдии рфзгор кардам бисжр, 

Дар кори ҷацон цанфз устод наям. 

Хайжм 

 

Мулоцизаи он ши ждоварк гардид ва боз намунацои 

зижде, ки зери даст цаст, бештар ба ин натища мерасонад, 

ки масъалаи аслк омфзиши цар шк амиқтари матни 

классикк ва алифбои нижгон мебошад. Агарши ба 

хотири парцез аз исрору илцоци зижд дар ин мавзфъ 
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мехоцем, ки дигарбора бар зарурати ин кор таъкид 

нашавад, вале боз цам ба ношор мебинем, ки цанфз ин 

масъала домангири забони мост. Шояд цалли ин 

масъала он гоц муяссар шавад, ки цар касе, бахусус 

мутахассисон, ин корро вазифаи хусуск ва вощиби худ 

бидонанд. 

 

ЭШОН ВА ИШОН 

 ایشاى

Дергоцест, ки сари навишти дурусти ин калима, ки ба ду 

маъно истифода мешавад, бацсцо ва эродцое сурат мегирад. 

Ба таври маълум ба як маъно ин калима унвони эцтиромк 

нисбат ба афроди рфцониест, ки насаби онцоро ба Пажмбар 

(с) мерасонанд. Ба ин маъно цамзабонони мо ва гоце дар 

муцити мо низ ашхос аз калимаи «саййид» (ғайри «саъид») 

истифода мекунанд. Донишманди муцтарам Ҷумъабой 

Азизқулов дар як суцбати худ сари ин калима гуфта буд, ки 

замоне забондонон дар Энсиклопедияи тощик ба ин натища 

расида буданд, ки асли калима цамон «ишон» аст ва шун дар 

мижни мардум «эшон» дар мавриди рфцонижни саййид 

шуцрати ом жфта ва, цамшунин, ба хотири тафовути он аз 

«ишон» ба маънои ишоращонишини шахси севуми щамъ ва 

танцои муцтарам (замири шахси  севум) бецтар аст онро дар 

мавриди рфцонижн ба цамин сурат (яъне, «эшон») ва дар 

мавриди щонишини шахси севум  ба сурати «ишон» ба кор 

бубарем, ки, ба назарам, ин гузиниши хубест ва пас аз он 

суцбат банда ба цамин асл пайравк кардам. Вале бояд 

ждоварк кард, ки дар «Фарцанги забони тощикк» ин калима 

ба цамаи маъноцо ба цамон сурати «эшон» омадааст. Пас, 
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решаи ин калима аз кущост ва цоло бигфем, ки «эшон» ба 

«ишон» шк муносибате дорад? Ва ож дуруст аст, ки шакли 

«ишон»-ро аксаран натищаи таъсирпазирии нораво аз 

талаффузи цамзабонони бурунмарзк мешуморанд? Дар 

цоле ки дар бисжре аз мацалцои Тощикистон ва тощикони 

бурунмарзк дар мавриди шахси севум ин калимаро ба 

сурати «ишон», «ишун» ва гоце цам ба сурати мухаффаф 

«шон» истифода мекунанд, ки дар шакли севум аксаран бо 

танз цамроц аст. 

Маълум аст, ки пасванди «-шон» барои нисбати 

маъноцо ба шахси севуми щамъ ва танцои муцтарам 

истифода мешавад: хонаашон; китобашон; устодашон, 

ки ин що «а»-и қабл аз «шон» изофаи фонетикк аст, он 

гуна ки дар калимацои «пирамард», «пиразан». Ба ин 

қижс метавон даржфт, ки ин калима аз ду щузъ иборат аст 

и+шон. Ҷузъи аввал - «и», дар асл мухаффафи замири 

«ин» аст, яъне, «иншон» - «инцо», ки ба хотири эцтиром 

мисли «цазрат», ки аз «цузур» таркиб жфта дар ғижби 

шахси муцтарам гуфта мешавад, «ин» ба щойи «ф» (ғоиб) 

омадааст ва цам дар ғайбу цам дар цузур истифода ме-

шавад. 

Барои цақиқати ин нуктаро даржфтан калимаи дигаре 

аз цамин таркиб ба мо жрк мерасонад. Ин калимаи 

«фшон» аст, ки дар мутуни қадим ба маънои замири 

щамъи шахси севум (цаммаънои «ишон») зижд ба кор 

рафта ва маънои щамъи «ф»-ро дорад, яъне, «ф»-цо. Мо 

«ф»-цо намегфем1, вале «онцо» мегфем ва маълум аст, ки 

                                                 
1
 Дар баъзе лаҳҷаҳои ҷануб аз «ӯво» ба маънои «онҳо» истифода м е-

шавад. 
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«ф» ва «он» цаммаъноянд. Пас, ба яқин «ишон» мухаф-

фафи (осоншудаи) «иншон» (инцошон) аст ва шун «ин»-

ро «эн» намегфем, сацецаш цамон «ишон» аст ва ин ни-

шони таъсири талаффузи цамзабонон цам нест. 

Гуфтанист, ки дар матнцои қадим шакли «ишонон» 

(щамъи дубора) цам омада, ки ривощ надорад. 

Дар ин хусус назарцои дигаре цам цаст, ки решаи ин 

калимаро аз “авишон”-и пацлавк медонанд, аммо тибқи 

иттилоъи сокинони тощикзабони Ўзбекистон цанфз дар 

баъзе манотиқи он що замири щамъи “иншон” дақиқан 

ба цамин маънои “ишон” роищ аст. 

Хулоса, бецтар цамон аст, ки, шунонки маъмул 

шудааст, шакли «эшон»-ро ба маънои исми хос (Эшон) 

ва унвони насабк (саййид) ва шакли «ишонро» ба 

унвони замири шахси сеюми щамъ ва танцои муцтарам 

ба кор бибарем. 

 

ҒОЯТ – ҒОТ 

غات- غایت   

Банда «ғот»-ро ба маънои пораи замон хосси гуфтори 

мацаллк медонистам ва тағйиржфтаи «гот», «гос», ки дар 

ницоят табдил ба «гоц» шудааст. Ин калимаи авастоист 

ва нижишцои «Авасто» бо унвони «гот» ба замон ва гузо-

ри он бастагк дорад ва «гоцон» цам дар ин маврид ба кор 

меравад. Чун пиндорам ин буд, ки мацдуд ба корбурди 

мацаллк аст, дар матни шеъре, ки ба кор рафта буд ва 

дар сомонаам ба шоп расида, онро тавзец додам. 

Пажмцои зижде даржфт гардид, ки таъкид мешуд: ин ка-

лима ба цамин шакл ва гунацои дигар дар саросари 
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марзцои тощикнишин вущуд дорад. Аз щумла, шахсе аз 

Сурхондарж навишт, ки дар он що калимаи «шиқотк?» 

(шиғотк) ба маънои (кадом замон? Чк вақт?) истифода 

мешавад. 

Ин калимаро баъзан нависандагон, ба пиндори он ки 

шакли вайроншудаи «ғоят» (арабк) аст, дар навиштацои 

худ ба сурати «ғоят» ба кор мебаранд ва, масалан, мена-

висанд: «Як ғояти шаб», ки иштибоц аст ва агар «ғот» цам 

нанависем, бецтар аст цамон калимаи куцани «пос»-ро 

дар шунин маврид ба кор барем. «Ғоят» маънои «гоц» ва 

пораи замонро намедицад, балки он маънои цадди охир 

ва ницоятро дорад, ки ба он нисбати «як» намешаспад: 

 

Хирқапфшии ман аз ғояти диндорк нест, 

Пардае бар сари сад айби ницон мепфшам. 

Цофиз 

 

Хулоса, калимаи куцани «гот» ба маънои «гоц», «пос», 

порае аз замон, дар шакли «ғот» цамроц бо таркибцои 

гуногун, аз щумла «шиғотк», «як ғоте» ва ғайра дар забони 

зиндаи мардуми тощик, цамшунин, дар Эрону 

Афғонистон ва дар адабижти гуфторк дар мацалцои 

гуногун боқк монда, истифодаи он ба цамин шакл 

қобили қабул ва дастгирист. 

 

САРИ КОР – САРУ КОР 

طز کار– طز ّ کار   
Ин таъбир цам аз шумори ибороти машцурест, ки то 

кунун ба сурати «сару кор» роищ буд ва ахиран бархе ба 
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ин пиндор, ки ғалати мусталац ж ом мебошад, онро ба 

назари худ «ислоц» намуда, ба сурати «сари кор» 

менависанд ва наздик аст, ки ин шакл ом гардад. Аммо 

иборати «сари кор» ба маънои мусталац ва қарордодии 

худ, ки аз қабл истифода мешуд, мацалли кор, коргоцро 

ифода мекунад ва боз маънои қасд ва ният, тасмим, 

машғулият, саргармк ба корро цам дорад ва ин комилан 

щудо аз “сару кор” аст: 

 

Дил дар ғами ацди устувори хеш аст, 

Ҷон дар ғами ту бар сари кори хеш аст. 

Абфсаиди Абулхайр 

 

Ин маънои «сар» ба цадде маъмул ва машцур аст, ки 

бидуни калимаи “кор” цам тақрибан ба маънои «кор 

доштан», «машғулият», цамшунин, «гирифторк» меояд: 

 

Ману савдои хубон, зоциду андешаи ризвон, 

Дар ин цасратсаро цар кас сире дорад, саре дорад. 

Бедил 

 

Аммо ибораи «сару кор», ки тобиши маъноии дигаре 

дорад, иштибоц ва сохтаи даврацои ахир набуда, як 

таъбири куцан ва пуристифода мебошад (мисли «сару 

савдо», “сару сомон”) ва намунацояш дар шеъру насри 

адабижти классикиву тощикии муосир ва цамзабонон 

зижд аст: 

 

Чу рафтк, сару кор бо эзад аст, 
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Агар нек бошад-т ҷо, ар бад аст. 

Фирдавск 

 

 

Сару кори дунж ажн аст, Бедил, 

Мукаррар макун мунфаил имтицонро. 

Бедил 

 

Наяфтад бо касе моро сару кор, 

Ки худ цам тфша дорему цам анбор. 

Парвини Эътисомк 

 

Цини бацс ва эроди шубца бояд таващщуц кард, ки дар 

навишти матнцои классикк (форск) ибораи “сару кор” 

бо “сари кор” фарқ мекунад ва дувумк бидуни вов 

навишта мешавад ва он що ки классикони мо “сару кор” 

(  навиштаанд, дуруст нахоцад буд, ки онро ба (سر و کار

сурати сари кор  “ислоц”бикунем. 

 

НАЗАРДОШТ –  ДАРНАЗАРДОШТ 

درًظزداشت- ًظزداشت   

Ин калимаи мураккаб (дар+назар+дошт) ахиран маъмул 

шуда ва сари он цам бацсцое сурат гирифтааст. Мавриди 

истифодааш дар щумлацое аз ин қабил мебошад: «Бо 

дарназардошти ацаммияти зижди ин мавзфъ дар ин хусус 

муфассалтар бояд андеша ронд». Баъзан пешницод шуда, 

ки аз ин таркиб калимаи «дар» цазф ва «назардошт» 

навишта шавад. Яъне, щумлаи боло шунин навишта шавад: 

«Бо назардошти ацаммияти зижди мавзфъ дар ин хусус 
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муфассалтар бояд андеша ронд» ва ин шакл цам қариб аст 

маъмул гардад. Ин таркиб аз забони форсии Эрон омадааст 

ва таркиби дигаре цам дорад: «бо дар назар гирифтани», ки 

комилан цаммаънои «бо дарназардошт» аст. Дар қижс бо ин 

шакл метавон дурустии шакли «назардошт»-ро санщид. 

Маълум мегардад, он гуна ки «бо назар гирифти, бо назар 

гирифтани, бо назаргирифти» ноқис хоцад буд, «бо                 

назардошти<» цам ноқис аст. Эцсос мешавад, он сон ки дар 

«бо дар назар гирифтан» щузъи «дар» (ж «ба») зарурист, дар 

мавриди «бо дарназардошт» низ зарурист. Аммо возец аст, 

ки ин калима сангин аст, дар цоле ки цамон калимаи асоск 

ва решагк, ки «назар» аст, ба танцок кофист, ки ин нақшро 

адо кунад, танцо ба изофаи пешоянди «ба» пас аз ин кали-

ма. Яъне, «бо назар ба»: «Бо назар ба ацаммияти зижди  

мавзфъ дар ин хусус муфассалтар бояд андеша ронд». Дар 

ин що як маънои дигари зотии калимаи «назар», ки 

«тавващщуц», «диққат», «муроот», «ацаммият додан» аст, ба 

кор гирифта мешавад ва ба танцок комилан метавонад 

цамон маънои «бо дарназардошти»-ро адо намояд. Ин навъ 

бажн дар навиштацои цамзабонони мо маълум ва маъмул 

аст. Цатто ба истисно баъзан бидуни пешоянди «бо» мена-

висанд. Яъне, «Назар ба ацаммияти зижди ин мавзфъ дар ин 

хусус муфассалтар бояд андеша ронд», аммо ин истисност 

ва аз меъжр хорищ, мисли «бо назардошти» ва ба ғайр аз ин 

«назар ба» дар забони мо ибораи қижск аст. Масалан: «Ин 

хижбон назар ба хижбонцои дигар васеътар аст». 

Хулоса, шакли дурусти ин ибора «бо дарназардош-

ти», «бо дар назар гирифтани» аст, вале, воқеан, вазнин 

аст ва шакли дурусту осони он «бо назар ба (бар)» («Бо 



 58 

назар бар ацаммияти зижди мавзфъ дар ин хусус муфас-

салтар бояд андеша ронд») мебошад. 

 

 

 

ИНТИҚОЛИ ПУЛК  – ИНТИҚОЛИ ПУЛ 

اًتقال پْل– اًتقال پْلی   
 

Ин иштибоц, ки бисжр фарогир шудааст, дар цамаи 

лавццои таблиғии насбшуда дар хижбонцои шацр, 

рфзномацо, гуфтори радио ва телевизион ба шашму гфш 

мерасад ва асабцоро меларзонад, тарщумаи 

царфбацарфи ибораи «денежный перевод» аст. Дар ин 

ибора цещ нижзе ба анщомаи «к» нест. 

Хулоса, шакли дурусти ин ибора «интиқоли пул» 

мебошад. 

Умуман, цини тарщумаи иборацои русие, ки пасванди 

сифатсоз ва нисбатсози русии «ий ж ый» доранд, цама вақт 

ин пасвандро ба пасванди цамтои он дар тощикк яъне, - “к” 

набояд баргардонд, балки ба табиати забони тощикк дар 

цамон мавриди хос бояд таващщуц кард. Масалан, “железная 

ложка”-ро метавон қошуқи оцанк тарщума кард, аммо 

“железная дорога” царгиз “роци оцанк” тарщума намешавад, 

балки бояд “роци оцан” гуфту навишт. Цамшунин, 

“фабрикаи коғазк” (дар тарщумаи “бумажная фабрика”) 

комилан ғалат аст, балки фабрикаи (аслаш корхонаи коғаз, 

коғазбарорк цам не) мешавад, “намоишгоци китобк” цам бо 

тарщумаи тацтуллафзи “книжная выставка” комилан ғалат 

аст ва “намоишгоци китоб” бояд навишт.   Мутаассифона, 

имрфзцо дар аксари тарщумацои коргузорк, лавцацои 
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таблиғк ва навиштацои тавзецотк ва роцнамо ин назокати 

забон риоя намешавад. 

 

 

 

 

 

МУЦИМИЯТ – АЦАММИЯТ 

اُویت- هِویت   
 

Маънои калимаи дувум нижз ба шарцу тафсир 

надорад, маънояш машцур аст. Аммо гунаи дигаре сохта 

аз ин таркиб – «муцимият» дар ду-се соли ахир ривощ 

пайдо кардааст, ки дар матнцои пешин ва навиштори 

цамзабонон цам ин шакл вущуд надорад ва аз назари 

сарфу нацви суннатк цам асолат надорад. Зоциран, ин 

калимаро зарурати тарщумаи калимаи русии 

«актуальность» дар фишурдаи русии рисолацои илмк, 

ки бахши махсусе бо унвони «актуальность темы» дорад, 

ба вущуд овардааст, шун дар қисматцои дигар «ацаммият» 

дар тарщумаи калимаи «знашение» ба кор бурда 

мешавад.  Аммо дар асл «ацаммият» ба сурати масдар 

даровардашудаи сифати олии «муцим» мебошад, яъне, 

муцимтарин будан, ки дақиқан цамон маънои  

«актуальность»-и русиро медицад ва нижз нест, ки 

калимаи сохта ва иштибоции «муцимият» дар ин 

мавридцо ба кор бурда шавад. 

Хулоса, тарщумаи дурусти «актуальность» цамон 

«ацаммият» аст ва агар зарур бошад, ки бо решаи «муцим» 

калимаи дигаре сохта шавад, пас, бецтар аст, бо истифода аз 
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имконоти калимасозии забони тощикк аз калимаи 

«муциммк» истифода намоем, зеро «муцимият» аслан 

ғалат аст. 

 

 

ҒАЙРИИМКОН – ҒАЙРИМУМКИН (НОМУМКИН) 
(ًاهوکي)غیزهوکي – غیز اهکاى   

 

«Ғайриимкон»-ро имрфз бештар дар шунин мавридцо 

ба кор мебарем, масалан: «Ворид шудан ба донишгоц бе 

омодагии кофк ғайриимкон аст». Имкон исми маъно 

(мущаррад) аст ва маъмулан аз исми холис ба ин навъ 

калима намесозанд. Аммо шунин навъи калимасозк аз 

тасрифи дигаре аз цамин реша сацец мебошад. Ба цамин 

дастур метавонем ғайримумкин, ғайримаъмул, 

ғайримащбур бинависему бихонем, ки аз калимаи нафй 

(циссаи инкорк) ва сифат таркиб жфтааст ва ба щойи он 

дар цамаи ин мавридцо аз пешванди инкории тощикии 

«но» истифода бикунем: «номумкин», «номащбур», «но-

маъмул», «ноқобил» ва ғ. Таркиби дигаре цаст, ки он 

сацец мебошад. Манзур: «Дар ғайри имкон» (яъне, дар 

сурати вущуд надоштани имкон), ки «имкон» щудо на-

вишта шуда ва ин корбурд цам аз диди нацвк истисно 

дорад. Ба щуз аз мавридцои нодир калимаи нафйи 

«ғайри»-ро наметавон бо исм пайваст. Агар гоце метаво-

нем, масалан, ғайриинсон ж ғайриодам (мисли ноодам) 

бигфем, ба он хотир аст, ки дар зимн мо бештар ба 

щанбаи сифатии ин калимацо таващщуц кардаем. Дар су-

рати навишти щудо метавонем дар мавриди исм ба кор 

барем. Масалан, ғайри паранда, яъне, цар щонваре, ки 



 61 

паранда нест. 

Далели фарогирии ин иштибоц (“ғайриимкон”) ин 

аст, ки дар истифодаи мо, тощикцои асри 20-21, калимаи 

“мумкин” дақиқан ба щойи калимаи русии «разрешен-

ный»  пазируфта шуда,  мо тасаввур намекунем, ки ба 

щойи “ғайриимкон”-и иштибоцк «ғайримумкин»-и 

сацецро метавон ба кор бурд. Дар цоле ки мақсуди моро 

назар ба «ғайриимкон» бештар цамон калимаи 

«ғайримумкин» дақиқ ифода менамояд, ки дар забони 

руск ба ин маъно «невозможно» гуфта мешавад. Аммо 

барои он мафцумцое, ки дар забони руск бо калимацои 

«разрешжнный», «неразрешжнный» (запретный)  бажн 

мегардад, калимацои «мущоз» ва «ғайримущоз» ж 

«мамнфъ» муносиб мебошад. 

 

Хулоса, калимаи «ғайриимкон» ғалат буда, дурусти 

он «ғайримумкин» мебошад ва боз намунацои бецтар 

«номумкин» ва «имконнопазир» аст. 

 

 

ҚАРОЦАТ, ҚАРОЦИЯТ– 

КАРОЦАТ, КАРОЦИЯТ 

 کزاُت، کزاُیت

 

Калимаи арабии “кароцат” ва “кароцият” аз решае 

иборат аз се цамсадост (к;р;ц) ва пасванди «-ат» ж «-ият». 

Аз ин реша калимацои зижде сохта шудааст, ки, аз 

щумла, калимацои дар забони тощикк роищи «икроц, 

макрфц, карец<» аз цамин қабил мебошанд, ки цамагк 



 62 

ба маънои «нописанд» ва мавриди нижз ба парцез дало-

лат мекунанд. Бисжр воқеъ мешавад, ки ин калимаро ба 

сурати «қарец» ва «қароцат»-у «қароцият» менависанд. 

Албатта, масъала равшан аст: нигоранда решаи калима-

ро намедонад. Ба ғайри ин, вущуди калимаи дигари на-

здик ба цамин маъно ангезае барои такрори ин ғалат 

шудааст. Ин калимаи «қабоцат» мебошад, ки решаи он 

дигар аст: «қубц ж қабаца» ва бо “кароцат” фарқ дорад. 

Аммо табдили царфи «к» ба «қ» маншаи бисжре аз 

ғалатцои дигари мост, ки решаи аслии ин ғалат дар 

щойи дигар аст: Солцои зижд мо одат кардем, ки вақти 

баргардон аз забони руск ба щойи царфи «к» царфи «қ» 

ба кор бибарем, зеро дар забони руск цама «қ»-цо «к» 

талаффуз мешуданд. Аз рфйи ин одат мо хеле аз 

калимацоеро низ, ки  дар асл дар онцо цамон царфи «к» 

асоск аст ва нижз ба баргардондани он ба «қ» нест , ба «қ» 

бармегардондем, ки дар ин хусус муфассал бояд тавзец 

дод ва ин цол дар мавриди царфцои ш-щ; х-ц; г-ғ низ 

мушоцида шудааст. Цоло ба яке аз ин калимацо таващщуц 

намоем, ки онро мо аксаран Қувайт менависем ва мехо-

нем. 

 

 

ҚУВАЙТ  – КУВАЙТ 
 کْیت
 

Кувайт номи кишвари барои цамаи мо маълуми арабк, 

цамсояи Ироқ мебошад. Мо аз даврони Шфравк номи ин  

кишварро аз матнцои руск гирифта (бахусус, дар солцои 

цущуми Ироқ ба ин кишвар) онро тощикк (ж худ ба асли 
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арабк) мекардем, яъне, «Қувайт». Албатта, заминаи зецнии 

ин ғалат агар аз сфйе цамон тасаввури цатман «қ» будани 

царфи «к» дар матни руск бошад, аз сӯйи дигар, калимаи 

«қувват» мебошад, ки дар зецн ин бо ин калима ошно ме-

намояд. 

Аммо решаи калима ва исми хосси «Кувайт» (ж «Ку-

вейт») калимаи бисжр қадими циндуэронии «кут» ж 

«куд» ба маънои истецком, қалъа, диж мебошад ва дар 

номи баъзе мавзеъцо вущуд дорад, аз щумла «Сижлкут» ва 

ба калимаи “кфц” бемуносибат нест, шун далолат бар 

баландк ва истецком мекунад ва дар забони қадим ва 

гуфтори мардуми баъзе мацалцо “кут”, “куд”-ро ба 

маънои анбошта ва тфда, ғарам цам ба кор мебаранд, шун 

“кути гандум”, “кути санг” ва дар фарцангцо цам ба ин 

маъно омадааст. 

Цамшунин, дар калимаи «кутвол» ба маънои дижбон 

ва сардори қалъа  (комендант) ба сурати аввалк боқк 

мондааст. Дар ин маврид (Кувайт) «кут» ба қоидаи ара-

бии тасғир (хурд кардан) душор шудааст, ки дар мобай-

ни калима ба сурати «ай» меояд ва нақши пасвандцои 

хурдию навозиши «-ак»; «-ша»-и тощикиро дорад. Маса-

лан, Убайд ба цамин тариқ аз Абд сохта шудааст, ки ба 

маънои Абди хурдк аст ж ба навозиш шунин гуфта меша-

вад. 

Хулоса, «Қувайт» ғалат буда, шакли сацеци он «Ку-

вайт» (ж Кувейт) мебошад ва маънои кути хурд, яъне, 

«қалъаи хурд»-ро дорад (мисли Дизак, ки Ҷиззах шуда-

аст) ва решаи ин исм тощикк аст. 

Қобили зикр аст, ки, цамшунин, аксаран «Карошк»-и 
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Покистон ва «Кошғар» ро ба цамин пиндор иштибоцан 

«Қарошк» ва «Қошғар» менависанд. 

 

СУКУНАТ – СУКУТ 
طکْت- طکًْت   

 

Калимаи сукунат ба маънои ором гирифтан, муқим 

шудан, иқомат дар забони тощикк ба кор бурда мешавад 

ва калимацои сокин, маскан, маскун бо он цамрешаанд. 

Чунин истифодаи ин калима бар тибқи меъжри забони 

адабижти классикк ва сацец мебошад. Бамаврид аст, зикр 

гардад, ки мо ба щойи «иқомат» бештар аз калимаи 

цамрешаи он «истиқомат» истифода мекунем, ки бо 

маънои мусталаци он дар забони адабижти классикк ва 

навиштори цамзабононамон тафовут дорад. Асли 

маънои калимаи «истиқомат» устуворк, пойдорк ва 

рост шудан мебошад ва дар забони адабии мо намунаи 

он ба маънои муқим шудан асосан дар матнцои нимаи 

дувуми асри 19 ба назар мерасад. Дар матнцои куцантар 

ғолибан ба маънои устуворк ва пойдорист: 

 

Истиқомат бас бувад арбоби цимматро камол, 

Бацри теғи кфц, Бедил, ҷавцаре даркор нест. 

 

Дар цар цоле маънои ин калимацо (иқомат ва 

истиқомат) дур аз якдигар нест. Аммо ин що бацси аслк 

рфйи ин нукта аст, ки гоце калимаи «сукунат» ба маънои 

«сукут», «хомфшк» ба кор гирифта мешавад. Масалан, 

дар щумлацое аз қабили: «Дар фазои толор сукунати ко-

мил цукмфармо шуд» равшан аст, ки манзури нависанда 
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аз сукунат мацз сукут, хомфшист. Дар фарцангцо ва 

луғоти тафсирк ва дузабонаи тощикк шарци ин калима 

мувофиқи меъжри суннатист. Шояд шунин иштибоц аз 

таъсири забони фзбекк бошад, ки аксаран дар луғот ва 

матнцо сукунатро ба маънои хомфшк ба кор бурдаанд ва 

муродифи русии онро «тишина» овардаанд. Цамшунин, 

номи филми фзбекии «Сукунат» ба забони руск «Без-

молвие» тарщума шудааст. 

Хулоса, маънои «сукунат» сокин шудан, муқим шу-

дан, иқомат мебошад ва маънои «сукут» сокит шудан, 

хомушк. Ин ду калимаи зоциран ба якдигар монанд 

цаммаъно нестанд ва наметавонанд щойгузини якдигар 

шаванд. 

 

КИШТ ГУЗАРОНДАН – КИШТ КАРДАН 

کشت کزدى– کشت گذراًذى   

 

Аз расонацои хабарк бисжр вақтцо шунин щумла садо 

медицад: «Дар ноцияи < дар (масалан)  майдони 10 гек-

тор  кишти тирамоцк гузаронда шуд». Маълум аст, ки 

ин қолаби щумлаи руск бо таъбири «провели посевы» 

мебошад. Дар шунин таркиб бар тибқи забони зиндаи 

мардум мурод баръакс фацм мешавад. «Гузарондан» дар 

шунин мавридцо дар забони зинда маънои аз даст дода-

ни фурсатро медицад. Магар ин ки коре мушаххас бо 

замоне муайян дар назар бошад ва, масалан, гуфта ша-

вад, ки «мо мащлисамонро гузарондем». Он мащлисе, ки 

аз қабл мижни гфянда ва шунаванда муқаррар буда ва 

хабар аз анщоми он амри қарордодист. Дар акси цол 
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сацец он аст, ки гуфта шавад: «Мо мащлис баргузор кар-

дем» ва ж: «Кишти тирамоцк анщом (дода) шуд». Содатар 

аз ин: «Дар ноцияи < дар 10 гектор кишти тирамоцк 

(анщом) шуд». Боз цам содатар: «<10 гектор гандуми 

тирамоцк (ж зироатцои тирамоцк) кишт шуд». Ж: «<100 

гектар шудгори тирамоцк (анщом) шуд». Бидуни кали-

маи «гузаронда». 

Хулоса, кишт ж шудгор гузарондан таркибцои 

иштибоцк ба тақлиди забони руск буда, дар забони 

тощикк ин таркибцо бидуни цещ навъ феъли жвар (мисли 

«киштан») ж бо феълцои жвари «кардан» ва «анщом до-

дан» сацец мебошад: кишт шуд, кишт карда шуд, кишт 

анщом (дода) шуд, шудгор карда шуд. 

 

 

НАЗДИ – ВОБАСТА 

ّاتظتَ–ًشد   
 

Аз қолабцои сохтаи дигар дар забони имрфзи мо, ки 

бозмондаи тақлидцо аз забони руск мебошад, корбурди 

калимаи «назди» дар мавриди воцидцои вобаста ж тобеи  

як муассисаи асосист. Он калимаи руск, ки айнан 

тарщума шудааст, «при» дар таркибцое аз ин қабил ме-

бошад: «Институт< при министерстве иностранных 

дел», ки  мо онро цатман шунин тарщума мекунем: «Ин-

ститути< назди вазорати корцои хорищк». Манзур 

ницодест (дар ин маврид институте), ки вобаста ж зери 

назари вазорати мазкур мебошад. Дар забони тощикк 

калимаи «назди» он шандмаъноии қаринаи ин калима 
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дар забони руск, яъне, «при»-ро надорад ва шунаванда 

цақ дорад, тасаввур бикунад, ки институти мазкур дар 

наздикии он вазорат воқеъ шудааст. 

Хулоса, дар шунин мавридцо дуруст он аст, ки аз 

иборацои «вобаста  ба» ва «зери назари» истифода ша-

вад ва шунин навишта шавад: «Институти < вобаста ба 

(зери назари) вазорати корцои хорищк». 

Калимаи «при» мавридцои корбурди дигаре дар забони 

руск дорад, ки дар забони тощикк бояд тарщумаи сацеци он 

мувофиқи цол анщом шавад. Масалан, иборацои 

«кишварцои Прибалтика» ва «кишварцои Приднестро-

вье» бояд на «кишварцои назди Балтик» ва «кишварцои 

назди Днестр», балки «кишварцои социли (ж лаби, кано-

ри) Балтик» ва «<социли (ж лаби, канори) Днестр» но-

мида шаванд. Яъне, дар шунин шароит мавриди хосси 

корбурди калима нақши муайянкунанда дорад. 

 

ХАСУ ХОШОК – КОЦ, АЛАФ 
کاٍ، علف– خض ّ خاشاک   

 

Аз расонацои гурфцк аз солцои пеш мисли шунин 

щумларо зижд мешунавем ж мехонем, ки «Дар ноция барои 

зимистонгузаронии чорво фалон миқдор хасу хошок ҷамъоварк 

шудааст». Маълум аст, ки дар шунин мавридцо манзури 

гфянда ва нависанда алаф, коц, яъне, хфроки шорво аст. Аммо 

хасу хошок на шизест, ки барои хфроки шорво  кор бижяд, 

балки он шизест дархӯри оташ. Хас аз пая ва соқаи  

гижцонест, ки нодаравида хушк шудаанд ва дигар арзиши 

ғизок надоранд ва хошок низ шунин шизе мебошад. 
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Алқисса, чу хору хас дар ин дайри хароб 

Гац дархӯри оташему гац дархӯри об. 

Абфсаиди Абулхайр 

 

Хошок низ цаммаънои хас ва беш аз он хасрфба аст, ки 

вожаи «хошарфб» (хазонрфб) низ аз ин щост ва хошок низ 

туъмаи оташ аст: 

 

Шуълаи даргир зад бар хасу хошоки ман 

Муршиди Румк, ки гуфт: «Манзили мо кибрижст». 

Иқбол 

 

Аммо ин ки мардум гоце хасу хошокро ба маънои 

коцу алафи шорво ба кор мебаранд, як истисноест дар 

шеваи гуфтори мардумк, ки баъзан ба қасд шизцоро ба 

кам дидану кам гирифтан менигаранд. Он гуна, ки гоце 

ба щойи шизу шора “шара-бара” мегфянд. Яъне, асолати 

исмк надорад. 

Хулоса, хфроки дом аслан хасу хошок нест, балки коцу 

алаф аст. 

 

ЦАЙВОНИ КАЛОНИ ШОХДОР – ГОВУ МОЛ 

 

Ин ибораи ғариб ва дар цақиқат «шохудумдор» низ 

мероси солцои пеш аст, ки, мутаассифона, цанфз аз 

доираи корбурди матбуоти мо хорищ нашудааст. Цатто 

дар ин замина латифацои воқеие цам ба мижн омадааст. 

Аз щумла, ба хабарнигори щавоне дар солцои шфравк аз 

рфзномаи ноциявк супориш мешавад, дар бораи 
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фермаи шорводорк мақола бинависад. Мақола омода 

мешавад. Дар он, аз щумла, омадааст: «Дар ин ферма 60 

сар цайвони калони шохдор ва 15 сар аспи зотк парвариш 

карда мешавад». Мухбири дигари собиқадоре ба шфхк 

мегфяд, ки барои дурустии сабки мақола бояд шунин 

бинависк: «60 сар цайвони калони шохдор ва 15 сар 

цайвони калони бешохи зотк». Он щавон мақоларо 

«тацрир» мекунад ва хайрият ки мудири шуъба шахси 

щиддк будааст ва идомаи ин мощароро қабл аз шоп 

пешгирк менамояд. 

Маълум аст, ки ин таъбир низ мисли «исмцои щондор ва 

бещон» тақлиди бешунушаро аз забони русист. Дар забони 

руск «корова» он щомеият ва фарогирии вожаи тощикии 

«гов»-ро надорад, то цама анвои говцоро ифода намояд. Би-

нобар ин, нижз ба исми щомеи «крупный рогатый скот» ба 

мижн омадааст. Цамзабонони эронии мо низ дар сурати 

щомеъ шорвои хурдро ағном ва калонро ацшом мегфянд. 

Аммо мардуми тощик дар сурати зарурат гову мол мегфянд. 

Яъне, калимаи «мол»-ро барои бузу гфспанд махсус меку-

нанд. Ба тфдаи онцо молу пода ж рамаву пода ва ба тфдаи ас-

пон гала, парандагонсела мегфянд, ки дақиқан цар яке му-

шаххас мешавад, он ши дар гфйишцои дигари порск шунин 

дақиқ нест. 

Бинобар ин, истифодаи ин ибораи ащибу ғариби 

«цайвони калони шохдор» цещ зарурате надорад, балки 

хандаовар аст. 

 

МУЦТАРАМ(А) – МУЦТАРАМ  
هحتزهَ– هحتزم   

 



 70 

Бо вущуди он ки дар сарфу нацви тощикк, форск щинс 

эътибор надорад, дар калимацои иқтибосии арабк он 

риоя мешавад. Аз қабили муаллима, шоира, оқила, 

муцтарама ва ғ. Аммо риояи ин қоида низ маврид дорад 

ва агар мавриди бажн ж  сабки нигориш тақозо намояд, 

ки щинсият таъкид шавад, вущуди анщомаи муаннас «-а» 

табик ба назар мерасад. Вале дар худи забони арабк цам 

на цамеша щинсияти исмцои хос ва маънк таъкид меша-

вад. Аз щумла, дар сурате ки хитоб қасди ом дорад, беш-

тар мухотаб ба сурати мардона (музаккар) меояд ва ба-

робар ба щинси мардонаву занона тааллуқ межбад. Ма-

салан, хитобцои мукарраре дар мавъизацо ба забони 

арабк, аз қабили «Ж айюцалмуслимин!», «Ж 

айюцалмуъминин!» ва «Ж айюцаннос!» (эй мусулмонон, 

муъминон, мардум) дар сурати мардона дарбаргиран-

даи цам мард ва цам зан аст. Дар исмцои асили форск, 

тощикк цещ зарурате ба ин анщома нест. Мавриде ки нощо 

омадани ин анщома барщастатар ба назар мерасад, дар 

матни даъватномацост, ки ба тақлиди матни 

даъватномацои руск дар аввали он менависанд: 

«Муцтарам(а)». Дар ин маврид аслан зарур нест, ки «а» 

дар қавсайн оварда шавад ва хоц нохоц бо ин цол ин ка-

лима зецнан «муцтарама» хонда шавад. Бо риояи коми-

ли қоидаи нацвк метавон дар аввали даъватномацо ба 

сурати сарецу сода «Муцтарам» навишт ва цещ иштибоце 

нахоцад буд, агар шахси даъватшаванда зан бошад. 

Цамшунин, калимацои муаллим, шоир, олим, оқил ва 

ғайраро бе цещ иштибоце дар мавриди занон метавон ба 

кор бурд. Аммо ин ки гоце «устод»-и комилан тощикиро 
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ба сурати «устода» ба кор мебаранд, танцо истецзо мета-

вонад бошаду бас. 

Қобили ждоварист, ки дар номцои аслан тощикии 

духтарон низ гоцо анщомаи муаннаси арабк (а) шаспонда 

мешавад, ки ғалати мацз аст. Масалан, Дилноза, 

Шацноза, Парвина..., ки дурусти онцо Дилноз, Шацноз, 

Парвин мебошад ва бидуни цещ гуна анщомаи занона аз 

рӯйи сиришти маънавиашон исмцои хосси занона 

мебошанд. 

 

 

ДАР МАДДИ АВВАЛ – 

ДАР МАДДИ НАЗАРИ АВВАЛ 
در هذ ًظز اّل– در هذ اّل   

 

Барои шарци маънои калимаи арабии «мад(д)» дар 

фарцангцо беш аз дац мавриди гуногунро овардаанд, ки 

яке аз онцо цамин ибораи «мадди назар» мебошад. Дар 

цещ мавриде таркиби «мадди аввал» ж «мадди дувуму се-

вум» ва аз ин қабил ба назар нарасид. 

Асли маънои «мад(д)» кашиш ж дамидан ж дарозо 

(тфл) мебошад. Ибораи «мадди назар» дар забони 

тощикк собиқаи дерин дорад ва дар осори цамаи устодо-

ни илму адаби муосири мо ба кор рафтааст. Масалан, 

дар щумлацое аз ин қабил: «Ин масъала дар мадди назар 

аст». Манзури нависанда он аст, ки «масъала дар хатти 

тфли назар, дар пеши назар, дар доираи таващщуц аст». 

Цатто дар шеъри классиконамон, ки эщоз ва ихтисор ба-

рояшон беш аз цама щоиз буд, ин ибора цамеша ба шак-

ли комил омадааст. Яъне, «дар мадди назар», на «дар 
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мад(д)». Масалан, Соиб мегфяд: 

 

Агар рӯйи арақноки ту дар мадди назар бошад, 

Чу оби зиндагк гармои мацшар метавон хфрдан. 

 

Цамшунин, иборацои шоиронатари «мадди оц» ва 

«мадди нафас», хусусан дар шеъри Бедил, зижд ба назар 

мерасад: 

 

Нақшбандони цавасро нисбате бо дард нест, 

Хомаи тасвир натвонад кашидан мадди оц. 

 

Фурсати нози карру фар зомини кас намешавад, 

Боди бурути худсарк мадди нафас намешавад. 

 

Аммо он ши имрфз барғалат роищ шуда ва рфз то рфз 

доираи истифодааш густариши бештар пайдо мекунад, 

ибораи «мадди аввал» мебошад, ки щойро барои 

иборацои цаммаъно ва муродифи пуршумору сацеце 

шун «щойи аввал», «навбати аввал», «радифи аввал», 

«даращаи аввал» ва ғайра танг кардааст. Бе цещ собиқае ва 

асосе калимаи «назар» цазф шудааст. Агар ибораи 

«мадди назари аввал» гаронк мекунад, ба щойи он 

мутобиқи маврид цар яке аз иборацои цаммаънои 

мазкурро метавон истифода кард. Цамин равиш бо 

қаринацои дигар дар мавриди          «назардошт» 

пешницод шуда буд. 

Хулоса, шакли сацеци ибораи мазкур «мадди назари 

аввал» буда, муродифцои тощикитар ва бецтари он «щойи 
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аввал», «навбати аввал», «даращаи аввал», «мақоми ав-

вал», «радифи аввал»< мебошанд. 

 

МУАССИР – МУТААССИР 
هتأثز– هؤثز   

 

Цар ду калима аз решаи «асара» (асар кардан), яъне, кора 

кардан мебошанд ва зодаи ошнотар аз ин реша барои мо 

калимаи «таъсир» мебошад. «Мутаассир» исми мафъул 

(таъсирпазир) мебошад ва «муассир», баръакс, исми 

фаъъол (таъсиргузор, коргар, корагар). Масалан: «Ин 

тадбирцо барои бецбуди вазъ муассир буданд», «Инсон аз 

мушоцидаи вазъи бади бемор мутаассир мешавад». Калимаи 

«мутаассир» барои мо аз дербоз ошно ва пуристифода аст. 

Бинобар ин, дар он кам иштибоц мекунем. Аммо калимаи 

«муассир» цамин солцои охир роищ шудааст ва мушоцида 

мешавад, ки рфз то рфз истифодаи он ба маънои баръакси 

он, яъне, «мутаассир» бештар вусъат межбад. Масалан, ме-

нависанд: «Ман аз ин суханони аламангези ф бисжр муассир шу-

дам», ки равшан аст, муроди нависанда «мутаассир» мебо-

шад. 

Хулоса, истифодаи «муассир» ба маънои «мутаассир» 

(таъсирпазир шудан), «ба риққат омадан» иштибоц аст, 

балки маънои баръаксро медицад. 

 

КИБРК КАРДАН, ТАКАББУРК КАРДАН – 

КИБР КАРДАН, ТАКАББУР КАРДАН. 
کثز کزدى، تکثز کزدى– کثزی کزدى، تکثزی کزدى   

 

Иборацои ғалати «кибрк кардан» ва «такаббурк кар-
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дан»  ба эцтимоли ғолиб натищаи он аст, ки исмцои 

маънои «кибр» ва «такаббур»-ро сифати феълк (шун му-

такаббир) пиндоштаанд. Ва, дар воқеъ, шунин цам 

мушоцида шудааст, ки барғалат мегфянд: «фалонк бисжр 

кибр аст, такаббур аст».  Тавре гуфта шуд, «кибр» ва «та-

каббур» исми маъно, мущаррад  цастанд ва иборацои 

«кибрк кардан» ва «такаббурк кардан» цамон андоза 

ғалат аст, ки, масалан, гуфта шавад: «шармк кардан» ж 

«шущоатк кардан», цамшунин, «фалонк бисжр такаббур 

аст» мисли он аст, ки гфянд: «фалонк бисжр шарм аст, бисжр 

шуҷоат аст». Кибр кардан, кибр варзидан, такаббур кар-

дан сацец мебошад: 

 

Даъвк макун, ки бартарам аз дигарон ба илм, 

Чун кибр кардк, аз цама нодон фурӯтарк. 

Саъдк 

 

Аз шикаст аст раги гардани амвоҷ баланд, 

Оҷизк цам чи қадар нозу такаббур дорад. 

Бедил 

 

Калимае, ки ба танцок инсони дорои сифати кибрро 

ифода менамояд, «мутакаббир» мебошад ва дуруст он 

аст, ки гфянд: «фалонк бисжр мутакаббир мебошад»: 

 

То бидонк, ки такаббур цама аз бемазагист, 

Пас, сазои мутакаббир сари бемағз бас аст. 

Мавлавк 
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ҚАРОР БАРОВАРДАН, ЦУКМ БАРОВАРДАН– 

ҚАРОР КАРДАН, ЦУКМ КАРДАН 

قزار کزدى، حکن کزدى– قزار تزاّردى، حکن تزاّردى   
 

Он гуна ки дар мақолаи қаблк дар хусуси истифодаи бе-

мавриди калимаи «гузарондан» ба тақлиди феъли жвари 

русии «проводить» дар шандин маврид ба унвони феъли 

жвар ждоварк гардид, шунин муносибати иштибоцк нисбат 

ба феъли «баровардан» низ зижд ба назар мерасад. Масалан, 

дар                щумлацое аз қабили «Суд цукм баровард», 

«Мащлис қарор баровард» мисли мавриди қаблк тақлид ба 

феъли жвари руск («выносить») буда, дар сарфу нацви 

тощикк асолат надорад. Дар забони тощикк феъли жвари 

сацец дар шунин мавридцо «кард», «мекунад» мебошад. 

Яъне, «Суд (додгоц) цукм кард (мекунад)», «Мащлис қарор 

кард (мекунад)» ж дар мавриди зарурати услубк «содир 

кард (мекунад)». Албатта, «қарор кардан» маънои машцури 

дигаре дорад, ки он монеи ин маънои дуюм нест, балки бо 

цам иртибот доранд. Феъли «баровардан» дар мавридцои 

мазкур на танцо иштибоц аст, балки тобиши манфк цам 

дорад. «Баровардан» дар шунин мавридцо дар забони зин-

даи муоширатии тощикк муносибати нобоваронаи 

гфяндаро ифода мекунад, ки ба феълцои «сохтану бофтану 

пардохтан» наздик аст. 

 

БОВАРК – БОВАР 

تاّر- تاّری   
 

Калимаи «бовар» сирф тощикк буда, таърихан аз ду щузъ 
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«бо» ва «овар» (дорои овар) иборат аст ва бо «имон»-и 

арабк ва «вера»-и руск, ки зоциран бо «бовар» аз як 

решаанд, цаммаъно мебошад. Дар баъзе тацқиқоти дигар 

асли ин калима аз “вивар”-и пацлавк дониста шудааст, 

аммо дар ин цол цам цамрешагии он бо “вера” боқк 

мемонад. Дар истифодаи ин калима цангоми нисбат 

додани он ба шахсе ва мавриде ғолибан онро ба сурати 

иштибоц ба кор мебарем. Масалан, мегфем ва менависем: 

«Ман ба фалон чиз (фалон кас) боварк дорам», дар сурате ки ба 

пасванди «-к» дар шунин щумлацо цещ нижзе нест ва он 

комилан зиждк мебошад. Дар забони зинда цам ахиран ба 

таъсири забони матбуот ин иштибоц нуфуз кардааст, аммо 

солцои пештар ва имрфз цам шахсони куцансол дар шунин 

мавридцо мегфянд: «Ман бовар дорам (надорам)», цамшунин, 

калимацои нобовар (одами цамеша ба цар чиз шубцакунанда), 

«хушбовар» (баръакси нобовар), зудбовар (содадил) ва ғайра ба 

асоси «бовар» роищанд. Ҷолиб аст, ки аксаран мегфянд: 

«бовар кардам», вале цамонцо, дар айни цол, мегфянд: 

«боварк дорам». Дар цоле ки цар ду маврид якест, танцо 

замони феъл фарқ мекунад, ки ба цещ ващц набояд 

мубтадоро тағйир бидицад. Аммо баъзан цатто «боварк 

кардам» гуфтан  цам шурӯъ шудааст. Хулоса, «боварк дорам 

(кардам)» ғалат аст ва сацеци он «бовар дорам (кардам)» 

мебошад. Цамшунин, на «ба боварии касе сазовор шудан», бал-

ки «ба бовари касе сазовор шудан». Чанд намуна: 

 

Охир, зи ту чун рфй ба хун тар дорам, 

Дар ишқ зи цеҷ рфй бовар дорам. 

Анварк 



 77 

Дилам бурдиву хуштар ин ки гар ман 

Бигфям бедилам, бовар надорк. 

Хусрави Децлавк 

 

 

АЗБАСКИ, БАСКИ, АЗ БАС 

– ЧУН, БА САБАБИ ОН КИ, АЗ БОИСИ ОН КИ 

چْى، تَ طثة آى کَ، اس تاعث آًکَ– اس تض کَ، تض کَ، اس تض   
 

Ибораи «аз баски», «аз бас» ва калимаи «баски» дар 

забони имрфзи мо маъмултарин таъбири бажнкунандаи 

вобастагии сабабии щузъцои як щумла ва ба истилоц, 

пайвандаки тобеъкунандаи щумлаи пайрави сабаб ме-

бошад. Дар щумлацое аз қабили: «Аз бас ки ман ин ки-

тобро нахондаам, аз мазмунаш огоц нестам» ба кор бур-

да мешавад. Муродифцои дигари мазкурро низ дар 

цамин щумла метавонем дар назар бигирем. Он ши мав-

риди суол ва бацс аст, ин аст, ки ин таъбирцо сабабияти 

(иллияти) одиро ифода намекунанд, то корбурдашон 

дар шунин щумлацо сацец шумурда шавад, балки дар 

зимни худ маънои «бисжр»-ро доранд ва маънои аслии 

калимаи «бас» (басе, басо) низ цамон «бисжр» мебошад 

ва маънии машцури дигараш «кофк» бо он рабт дорад: 

Бас габр, ки аз карам мусулмон кардк, 

Як габри дигар кунк мусулмон, чк шавад? 

Абфсаиди Абулхайр 

Ба рфзи неки касон, гуфт, ғам махфр, зинцор, 

Басо касо, ки ба рфзи ту орзуманд аст. 

Рфдакк 
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Эй басо шоир, ки баъд аз марг зод, 

Чашми худ барбасту чашми мо кушод. 

Иқбол 

Дар байтцои боло ин калима танцо ба маънои «би-

сжр» ва бидуни тобиши сабаб оварда шудаст. Аммо дар 

он мавридцое, низ ки бо сабаб цамроц аст, албатта, 

маънои аслии худ «бисжр»-ро дар зимн цифз менамояд 

ва он сабаби мазкур цатман хислати бисжр (батакрор) 

буданро дорад: 

Баски мо – озодагонро аз тааллуқ вацшат аст, 

Акси мо чун об донад қаъри чоц ойинаро. 

Бедил 

Яъне, вацшати мо аз тааллуқ (вобастагк) хеле зижд аст 

ва цамин зиждии вацшат сабаб шуда, ки акси мо монан-

ди об барои худ оинаро қаъри шоц медонад. 

Дар ин байт пайванди маънои бисжрк, пурк бо сабаб 

зоцири равшантаре дорад. 

 

Баски метарсонад аз занҷиру пандам медицад, 

Оқили бисжргф девона мегардонадам. 

Хоҷу 

Аз бас ки: 

 

Аз бас ки сарцо хок шуд, дилцо цам андар кфйи ф, 

Набвад аҷаб, гар аз замин дил рфяду ж сар дамад. 

Амир Хусрав 

Бинобар ин, дар щумлацое аз қабили «Азбаски имсол 

барфи бисжр (зижд) борид, дар роццо хатари тарма ба 

вущуд омадааст», маънои «бисжр» ду бор ва дар сурати 
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«бисжр зижд» се бор такрор мешавад. Ж дар щумлацое 

мисли: «Азбаски автобус каме дертар омад, мо таъхир 

кардем» (д) пайвандак бо мазмуни щумла (каме) муноси-

бати мутазод пайдо мекунад. Дар цоле ки маънои аслк 

ва комили «азбаски» то щойе аз ждцо рафтааст ва дар шу-

нин щумлацо табиист, нависанда ва хонанда танцо бо 

«азбаски» иктифо карда наметавонанд, бецтар аст, 

шаклцои дигари цамин пайвандак «шун» (ки мущазу аси-

лу зебост ва бояд дар навишти имрфзк бештар ба кор 

бурда шавад), «ба он сабаб  ки» (на «аз он сабаб ки»), «аз 

боиси он ки»,  «зеро» (бо дар аввал овардани сарщумла) 

ва ғайра ба кор бурда шавад. Цамшунин, бо таващщуц ба 

таркибцои гуногуни ин пайвандак ва зарурати равшан 

будани маънои калимаи «бас» бецтар аст, он ба сурати 

щузъцои щудо, вале бидуни вергул «аз бас ки» навишта 

шавад. Зимнан, шояд заминаи пайдоиши ин ғалати ом-

ро шабоцати ин пайвандак бо «аз боиси он ки» муцайж 

карда бошад, ки иллияти (сабаби) одк ва бидуни 

муболиғаро цамроц дорад. 

 

ЦАМ Ў  – ЦАМЎ 

ُوْ– ُن اّ   
 

Равшан аст, ки ин калима аз ду щузъ – циссаи таъки-

дии «цам» ва замири (щонишини) «ф» иборат аст. 

Дақиқан, мисли «цамон» ва «цамин», ки аз «цам» ва «он», 

«цам» ва «ин» иборат мебошанд. Аммо баръакси 

«цамон» дар навиштори имрфзк цамеша ба сурати 

щузъцои щудо (цам ф) навишта мешавад ва танцо дар 
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мавридцои хос, ки щанбаи таъкидии «цам» зижд ва махсус 

аст, ба кор бурда мешавад. Масалан, «Цам шумо ва цам ф 

ин китобро хондаед».  Дар матнцои классикк, хусусан 

назм, ин таркиб мисли «цамон» зижд ба назар мерасад ва 

ғолибан яклахт (ىمو)навишта мешавад: 

 

Цамф тоҷу тахту баландк дицад, 

Цамф тирагиву нажандк дицад. 

Фирдавск 

 

Якщо навиштани «цамф» дар мутуни қадим таъкиди 

хоссе бар талаффузи пайицами щузъцои он мебошад, зе-

ро маъмулан дар матни классикк ғайр аз мавридцои 

мацдуд цолати баръакс роищ аст, ки щузъцои калима 

баъзан щудо навишта, вале якщо хонда мешаванд. Маса-

лан, «табик аст» навишта ва «табиист» хонда мешавад. 

Ин аз қабили мавридцоест, ки дар забони зиндаи 

мардум таркиби классикк бар сурати аслк боқк монда, 

ба    таври густарда ба кор меравад. Яъне, дар муошира-

ти мардум цар қадар ки «цамон» ва «цамин» корбурд 

дошта бошанд, мушобеци онцо – «цамф» ба цамон мизон 

пуристифода аст. 

Имрфз бецтар аст, ки, аз як сфй, ин калимаи куцан 

(цамф) дар навиштор мавриди корбурди бештар қарор 

бигирад ва, аз сӯйи дигар, дар тацияи матнцои классикк 

сурати навиштории он, ки бо асли овоияш мутаносиб 

аст, риоят шавад. Дар акси цол, агарши арфз имкони вас-

ли калимацоро дар қироат медицад, навишти щудои 

щузъцои ин калима метавонад боиси сактаи қироат гар-
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дад. Масалан, ду байти зайли цаким Фирдавск бояд ба 

ин сурат навишта ва хонда шавад: 

 

Чунин буд то гоци Нфшинравон 

Цамф буд шоцу цамф пацлавон. 

Цамф буд ҷангиву мубад цамф, 

Сипацбад цамф буду бихрад цамф. 

 

Дар шунин шакли навишт щанбаи таъкид низ он қадар 

ки дар «цамон» щой дорад, мацфуз боқк мемонад. Барои 

итминони бештар цосил кардан метавон дар ин пораи 

назм ба щойи «цамф» калимаи «цамон»-ро озмоиш кард, 

вале тобиши маъноии дигар мегирад. 

 

 

РАНГРЕЗ  – РАНГРАЗ 

رًگزس– رًگزیش   
 

Шарци калимаи «ранграз» дар фарцангцо шунин 

омадааст: «Саббоғ – касе, ки кораш ранг кардани порша 

ва ғайри он аст ва мураккаб аст аз лафзи «ранг» ва «раз» 

аз масдари «разидан», яъне, ранг кардан». 

Ин калимаи мущазу зебои куцан, ки дар забони 

имрфзи мо муродифи маълуму машцуре надорад, 

хусусан, дар саноат қобили истифода мебошад ва эцжи 

он кори шоистаест. 

Масъала ин аст, ки ин калимаро дар навиштори 

имрфзк ба сурати «рангрез» ба кор мебаранд, ки, 

албатта, сацец нест ва бахусус, замоне, ки матн манзум 
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бошад, бо хароб шудани вазн ин иштибоц барщаста 

мегардад. Аз щумла, дар мусаммати машцури хазонияи 

Манушецрии Домғонк байти зайл дар аксари китобцо 

(китобцои дарск низ) бо цамин иштибоц омадааст: 

 

Он барги разон аст, ки бар шохи разон аст, 

Гфк ба масал пирацани рангрезон аст. 

 
ва сактаи вазн ин иштибоцро маълум месозад. 

Дар цар яке аз байтцои зер низ танцо вожаи «ранграз» 

метавонад муносиби вазн бошад: 

Андар дили ман рангрази саббоғ аст, 

К-андар пари цар зоғ аз ф сад доғ аст. 

Мавлавк 

Аз сониони растаи бозори цусни ту 

Як ранграз мац асту яке заргар офтоб. 

Сайфи Фарғонк 

Ранграз шав, то ки дар хум цаст ранг, 

Барқ шав, фурсат намедонад диранг. 

Парвини Эътисомк 

Зоциран, баъзецо «ранграз»-ро мухаффафи «рангрез» 

тасаввур кардаанд ва ба ин шакл дар навиштор истифо-

да намудаанд, аммо, тавре ки пештар дида шуд, ин 

калимацо «раз» (разидан) ва «рез» (рехтан) цамреша не-

станд. Рехтан ба маънои «ранг кардан» мисли «ранг до-

дан» ва «ранг задан» намешаспад, зеро ба шунон амали 

дақиқу бозарофате, ки рангразист, муносиб намеояд. 

Калимацои мухаффаф дар шеър кам нестанд ва агар 

берун аз қолаби назм ж ба сурати дархӯри вазн шакли 
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аслии онцо оварда шавад, равост. Аз щумлаи шунин 

калимацо яке калимаи зер мебошад: 

 

ТИРКАШ –  ТАРКАШ 

تزکش– تیزکش   
 

Тавре ки дар фарцангцо омадааст, таркаш щаъба ж 

кисацое будааст, ки дар он тирцои камонро щой медо-

данд ва ба камар меовехтанд. Тиркаш, тирдон.  Яъне, ин 

маврид бо «ранграз» фарқ дорад ва агар щойе тиркаш ба 

маънои таркаш навишта шавад, иштибоц нахоцад буд. 

Аммо дар аксари мавридцо, ши дар назм ва ши дар наср, 

ин калима ба сурати «таркаш» ба кор рафтааст. Дар 

муқобили даццо маврид ва мисоли дигар (ки таркаш 

аст), танцо як маврид дар шеър ин калима ба сурати 

«тиркаш» ба назар расид: 

Камон бифканду болин тиркаш кард, 

Дили нохуш ба марги хеш хуш кард. 

Аттор 

Дар намунацои зер, ки муште аз хирвор мебошанд, 

дар сурати тиркаш навиштан (баргардон кардан) вазни 

шеър хароб мешавад: 

Ғамк буд, дилаш сози нахчир кард, 

Камар басту таркаш пур аз тир кард. 

Фирдавск 

Кинасозк аламе нест, ки зоил гардад, 

Рфзу шаб сина пур аз тир бувад таркашро. 

Бедил 

Дар мижни корзори куфру дин 
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Таркаши моро хаданги охирин. 

Иқбол 

 

Таркашро шағо, шако ва кеш цам гуфтаанд: 

Цанфзам дар камоне метавон ронд, 

Зи кеши миллате уфтода тирам. 

Иқбол 

Хулоса, ин калима дар аксари мавридцо ба сурати 

«таркаш» омада, ба шакли «тиркаш» низ сацец аст. 

Аммо дар матнцои манзум бояд таващщуц кард, ки вазн 

хароб нашавад, цамшунин, тащниси лафзие бо калимаи 

«таркаш» (тарки ф) манзури шоир набошад. 

Ин калимаи мущазу зебо ва куцан низ шоиста аст 

имрфз дар баробари муродифи нисбатан наваш – 

«қаторвазна»  истифода шавад ва муносиби цол дар 

истилоцоти низомк низ щойгузини дигар калимацои 

бегона гардад. 

 

 

ТАДРИС ГИРИФТАН –  ДАРС ГИРИФТАН 

درص گزفتي– تذریض گزفتي   

 

Дарс гирифтан, дарс додан, дарс гуфтан, дарс омфхтан 

иборацои сацец ва маълум мебошанд, ки аз дер боз дар 

навиштор ва гуфтори мо роищанд: 

Абрӯйи мавҷ дарси ишорат аз ф гирифт, 

Чашми цубоб дар гарави интизор аз фст. 

Соиб 

Аммо «тадрис» гарши дар матнцои куцан зижд исти-
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фода шуда, дар навиштори имрфзк нисбатан дертар 

роищ гардидааст. Бинобар ин, баъзан дар истифодаи он 

иштибоц роц межбад. Масалан, дар щумлацое шун: «Ў 

шандин сол дар ин мактаб тадрис гирифт». 

Асли маънои «тадрис» дарс додан мебошад ва «тад-

рис кардан» маъмул ва сацец  аст, аммо «тадрис гириф-

тан» дар дохили худ таноқуз (зиддият) дорад. Ин ибора 

дар матни адабижти классикк цамеша бо феъли жвари 

«кард» омадааст: 

Дар мадрасе, ки Идрис як умр кард тадрис, 

Шогирд шав, ки худро устод карда бошк. 

Цоҷиби Шерозк 

Цамшунин, бидуни феъли жвар истифодаи ин масдар 

щоиз дониста шудааст. Масалан: «Ў ба тадрису таълим 

машғул буд». 

 

АРЗ КАРДАН ВА ФАРМУДАН 

 عزض کزدى ّ فزهْدى
 

Як гурфци калимацо ва таъбирцо тобиши маъноии хос 

доранд, ки бар маънои куллии онцо нуфуз мекунад ва 

мавриди корбурдашонро нисбатан мацдуд ва мушаххас 

менамояд. Яке аз шунин таъбирцо «арз кардан» 

мебошад. Агарши арз кардан ба таври куллк «бажн 

кардан», «изцор кардан», «маълум кардан» мебошад, 

аммо маъмулан дар мавриде ба кор бурда мешавад, ки 

фоил (яъне, арзкунанда) дар мақоми поинтаре нисбат ба 

мухотаб (шунаванда ва хонандаи арз) қарор дошта 

бошад ва ж касе ин калимаро дар мавриди худ ба 
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нишони тавозӯъ ба кор бибарад. Масалан, бигфяд: «Чу-

нонки банда арз кардам< лутфан арзи маро бишнавед 

ва ғ.». Дар мавриди мухотаб ба кор бурдани ин калима 

нишони камтаващщуцк ва ба дур аз илтифот шумурда 

мешавад. Масалан, гуфтан, ки: «Чунонки Шумо арз кар-

дед<». Дар щумлацое аз қабили «Устоди бузургвори мо 

< арз карданд, ки<» возец аст, ки гфянда ж нависанда, 

воқеан, ба мухотаб бо такриму тамщид муносибат дорад, 

аммо танцо ин аст, ки он тобиши мавридии ибораи «арз 

кардан»-ро дар назар нагирифтааст. Ин цамон қадар 

ноцанщор аст, ки касе гуфта бошад: «Ман мефармоям ж 

ман фармудам». 

Ин тафовути «фармудан» бо «арз кардан» дар ин ду 

байти Қоонии Шерозк ошкор аст: 

В-он гацам фармуд, гар гуфтк бад-ин тарзу тариқ, 

Зар фишонам инчунину сим бахшам ончунон. 

Ман ба посух арз кардам, эй аҷаб, к-андар нахуст 

Гавцар афшонк ба ман аз мадци шоци комрон. 

Дар байтцои зер цам ин маънк ошкор аст: 

Фаржди нотавонон мацви ғубори аҷз аст, 

Ранге ба рух шикастам, арзи нижз кардам. 

Бедил 

Ман чк кардам, тирабахтонро саромад гаштаам, 

Бацри арзи цоли худ зону ба кокул мезанам. 

Сайидо 

Сурати ацволи худ з-ин шеър кардам бар ту арз, 

Доштам хуршедро андар баробар ойина. 

Сайфи Фарғонк 

Ацжнан «арз кардан» нисбат ба мухотаби бартар цам 
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омадаст, аммо ин истисност. 

 

 

ҶАСОРАТ ВА ШУҶОАТ 

 جظارت ّ شجاعت
 

Ҷасорат низ аз шумори калимацои ждшуда аст, ки 

агарши маънои куллк ва аввалии он цамон диловарк ва 

шущоат мебошад, аммо бештар ба маънои манфк шун 

«густохк», «шфхшашмк» ба кор рафта, ки калимаи 

асолатан тощикии «бебокк» низ шунин сарнавиштро 

дорад. Бинобар ин, расм шудааст, ки дар мавриди 

эцтижт мегфянд: «Ҷасоратан арз шавад, ки<» ж 

«Ҷасоратамро бубахшед». Бо ин мулоциза лозим аст, ки 

дар мавриди мухотаб аз истифодаи ин калима худдорк 

шавад ва ба касе ба нишони тацсин «щасур» ва ба 

рафтори ф «щасорат» гуфта нашавад. Дар адабижти 

классикк мисолцои зижде ба ин тобиши маъноии 

«щасорат» далолат менамоянд: 

Бандае бешарму густоху ҷасур, 

Бо кк? Овац, бо Худованде ғаюр. 

Нишоти Исфацонк 

Нест намуна ҷацлро ғайри ҷасорату ҷадал, 

Чист нишона илмро бец зи каромату адаб? 

Цоҷиби Шерозк 

 

Бинобар ин, агар манзур мусбат бошад, лозим аст, ба 

щойи калимаи “щасорат” аз “шущоат” ж “диловарк” 

истифода шавад.  
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Қобили ждоварист, ки калимаи дар урфи имрфзк 

мусбати «щуръат» низ аслан тобиши манфк дорад. Он 

гуна, ки дар ин байти Мавлоно: 

Буд зи густохк кусуфи офтоб, 

Шуд Азозиле зи ҷуръат радди боб. 

 

Чк қадар дар анҷумани ризо хиҷил аст ҷуръати 

                                                                                муддао, 

Ки дил аз фузулии норасо цаваси чунону чунин кунад. 

Бедил 

Ҷо дорад ждоварк шавад, ки калимацои «исжн», «оск» 

ва «туғжн» низ дар забони адабижти классикии мо, 

тақрибан, цамеша маънои манфк доранд. Хислати ман-

фии ин калимацо дар адабижти классикк вобаста ба за-

минаи густарда ва амиқи маорифи исломк дар ин ада-

бижт мебошад. Цамин омил цамшунин боис гардида, ки 

дар забони гуфтории мардум низ тобиши манфии ин 

калимацо цанфз барщой аст. Инқилоби Октябр дар ибти-

до ба таври мащоз ин калимацоро тобиши мусбат дод ва 

бар асари истифодаи зижд маънои мусбат бар онцо 

қарор жфт. Аммо бояд дар назар гирифт, ки корбурди 

мусбати ин калимацо бидуни вущуди мащозу киноя дар 

калом метавонад далели сӯитафоцум гардад. Масалан, 

вақте ки мо дар тавсифи як шоир аз калимаи «исжнгар» 

ж «исжнк», ж «туғжнгар» (решаи калимацо маънои гуноц, 

гунацкор ва тащовузгарро дорад) истифода менамоем, ин 

тавсиф метавонад акси хостаи моро дар зецни хонанда 

тащассум намояд. Зеро дар гузашта баъзе адибон ва му-

тафаккирони озодандешро танцо рақибони онцо бо шу-
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нин «сифот» мавсуф мекарданд ва он озодандешон худ 

шунин иттицомотро рад менамуданд. Тобиши мусбат 

гирифтани ин калимацо дар заминаи цамшунин маънои 

мусбат пайдо кардани вожаи дар асл манфии 

«инқилоб» ба мижн омадааст. Чанд мисол бо асли 

маънои ин калимацо: 

Ё Раб, макун аз лутф парешон моро, 

Царчанд ки цаст ҷурму исжн моро. 

Абфсаиди Абулхайр 

Эй ки андар банди «ман» уфтодак, 

Рухсати исжн ба шайтон додак. 

Иқбол 

Асоси туғжн чиданду тохтанд гурфц, 

Бинои исжн циштанду сохтанд цашар. 

Фароцонк 

Қацри якрангон далели инқилоби олам аст, 

Аз фасоди хун халал дар кишвари тан мешавад. 

Бедил 

Зинцор аз даври гетк в-инқилоби рфзгор, 

Дар хажли кас нажмад, к-ончунон гардад чунин. 

Саъдк 

Шарқ то ғарб аст мулки офтобу мулки ту, 

Они ф бо инқилобу они ту бе инқилоб. 

Сфзании Самарқандк 

 

ШОМИЛИ ВА ЦОМИЛИ 
 شاهل ّ حاهل
 

Калимаи арабии «шомил» маънои фарогиранда, 
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дарбаргиранда-ро дорад ва солцои охир ғолибан бо 

таъсири матбуоти цамзабонон дар навиштори мо ривощ 

пайдо кардаааст. Аз ин реша калимацои «шумул», 

«машмул» ва «муштамил»-ро низ баъзан ба кор меба-

ранд. Иштибоц дар корбурди ин калима аксаран дар ду 

маврид аст. Яке ин ки онро аз радифи исми фоил хорищ 

намуда, ба щойи мафъул истифода менамоянд. Масалан, 

«Се нафари дигар низ шомили ин гурфц шуданд». Дар 

цоле ки манзури гфянда он аст, ки се нафар машмули 

(вориди) он гурфц шуданд. Яъне, на ин ки онцо гурфцро 

фаро гирифтанд (шомил шуданд), балки гурфц онцоро 

фаро гирифт (машмул кард). 

 

На танцо шомили цастист ишқи бенишонҷавцар, 

Адам цам з-ин маият дастгоци пешу пас дорад. 

Бедил 

 

Яъне, ишқи щавцари зоцирияш нопадид на танцо 

цастиро фаро гирифтааст, балки адам (нестк) цам ба 

шарофати цамроцк бо он имконот ва воситацое аз ибти-

дову баъд (манзур марцалацои пас аз цастк: маргу барза-

ху растохез) дорад ва ба ин восита ишқ цам цастк ва цам 

нестиро фаро гирифтааст (шомил шудааст): 

 

Чун рацмати Цақ шомили цоли ту шавад, 

Сацрои кушода цисни моли ту шавад. 

Хоқонк 

 

Яъне, агар рацмати Худованд зиндагии туро фаро би-
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гирад, сацрои бедару бебанд цам барои молу дороии ту 

цисн (цисор, қалъа) мешавад. 

Агар андаке тааммул шавад, шандин калимаи 

цаммаънои тощикии шунин таъбирот вущуд дорад, мисли 

цамон дарбаргиранда, фарогир ва ғ. 

Қобили ждоварист, ки ин иштибоц ом шуда ва дар 

навиштацои цамзабонони мо низ щой дорад. 

Аммо ин ки баъзан «цомил» ба щойи «шомил» ба кор 

бурда мешавад, ғалати мацз аст. Масалан, «Цайати мазкур 

цомили шаш нафар донишмандон буд». Цомил маънои 

барандаи бореро (цам исми моддк цам маъно) дорад ва аз 

ин реша калимацои цамл, тацаммул ва мацмула низ кор-

бурд доранд. Ин калима танцо аз назари қолаби нацвк (фо-

ил) ва сурати зоцирк бо “шомил” наздикк дораду бас ва, 

масалан, дар шунин маврид корбурдаш сацец мебошад: 

«Корвони мошинцо цомили колои зарурк барои зарарди-

дагон буд». 

 

Ду гом беш набуд цомили гаронии цастк, 

Шутур набуд, нафас буд, бор кардаму дидам. 

     Бедил 

 

ХАРҶУ МАРҶ, ХАРАҶУ МАРАҶ 

ЦАРАҶУ МАРАҶ – ЦАРҶУ МАРҶ 

 خزج ّهزج، ُزج ّ هزج
 

Дар истифодаи ин ибора дар цақиқат царщу марщи зижде 

роц жфтааст. То он що ки ба мушоцида расида, ин таъбирро 

ба шаклцои «царащу маращ», «харащу маращ» ва «харщу 
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марщ» ба кор бурдаанд, ки цар се маврид иштибоц аст ва 

зоциран яке аз иллатцои ин кор тасаввури ғалати бо кали-

маи «харщ» рабт доштани ин таъбир мебошад. Аввалан, бо-

яд гуфт, ки «харщ» мисли «сарф» дар асли худ маънои 

манфк (мисли «царщ») надорад ва он гоц манфк мешавад, 

ки бо муболиға ва зиждаравк цамроц бошад, яъне, исроф 

(бадхарщк). Аммо царщ ва царщу марщ зотан манфк буда 

маънои беназмк, ошуфтагк ва бетартибиро дорад (дар 

цама мавридцо) ва, хусусан, дар мавриди падидацои 

ищтимок. 

 

Гашт дар Рай инқилобе ошкор андар замон, 

Царҷу марҷ уфтод дар бозору барзан ногацон. 

Маликушшуаро Бацор 

 

Хулоса, шакли сацеци ин ибора танцо як сурат дорад – 

«царщу марщ».  Аммо шакли “царащ” ба маънои бецуда ва 

айб низ дар назм ба кор рафтааст: 

 

Гар ту кфрк, нест бар аъмо цараҷ, 

В-арна рав, ка-с-сабру мифтоцул фараҷ. 

Мавлоно 

 

БУРДБОРК – КОМЖБК 
کاهیاتی– تزدتاری   

 

«Бурдборк» дар цамаи фарцангномацои қадиму 

щадид ба маънои сабру тацаммул, тоқат, шикебок 

тафсир шудааст. Аслитарин муродифи тощикии 



 93 

калимаи арабии «сабр» мебошад ва аз назари реша бо 

«тацаммул»-и арабк монанд аст, шун «тацаммул» аз 

решаи «цамала», яъне «бор бурдан» аст. Масъала ин аст, 

ки аксаран дар навиштору гуфтори матбуот ва 

расонацои мо аз ин калима ба маънои «комжбк», 

«муваффақият», «дастовард» истифода мекунанд. Дар 

ин хусус пештар жддоштцое зимнк шуда буд, вале бо 

таващщуц ба густариши рфзафзуни ин иштибоц лозим 

омад, дар фасли алоцидае дигарбора ба ин мавзфъ 

мурощиат шавад. 

Масалан, гардонандаи барнома дар пожни он ба 

цамсуцбати худ хитоб мекунад: «Ба Шумо бурдборицои 

беназир орзумандем». Албатта, барои касе орзуи сабру 

бурдборк кардан бад нест (агарши онро бештар дар мусибат 

мегфянд). Аммо равшан аст, ки дар ин хитоб манзури 

гфянда на сабр, балки мувафаққият ва комжбист. Решаи 

зецнии ин иштибоц ин пиндори ғалат аст, ки ин калимаро 

бо «бурд» (масалан, бурди кор, бурди бозк ва ғ.) дар ирти-

боти маънок тасаввур кардаанд, ки шунин нест. Мисолцои 

фаровоне дар матни адабижти классикии мо ба маънои 

сацецу мушаххаси «бурдборк», яъне, сабру тацаммул дало-

лат мекунанд: 
 

Сари бурдборон нажяд ба хашм, 

Зи нобуданицо бихобанд чашм. 

В-агар бурдборк зи цад бигзарад, 

Диловар гумоне ба сустк барад… 

Сутуни хирад бурдборк бувад, 

Чу тундк кунад, тан ба хорк бувад. 
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Фирдавск 

 

Бурдборитинатам, хоки тацаммулпешаам, 

Ғайри цастк цар чк бар дфшам бубандк, бор нест. 

Бедил 

Хулоса, маънои мушаххас ва равшани «бурдборк» 

сабр, тоқат, тацаммул, шикебок буда, истифодаи он ба 

маънои комжбк, дастовард ва бурд ғалати мацз аст. 

Цамшунин, дар зимн ба як иштибоци маъмули дигар 

метавон ишора кард, ки мижни “тацаммул” ва 

“тааммул” сурат мегирад. Тавре гуфта шуд, маънои 

“тацаммул” сабру бурдборист ва бо “тааммул” маънан 

фарқ дорад, зеро маънои “тааммул” фикру андеша 

мебошад. 

Мутаассифона, шунин иштибоцотро баъзе 

муцаққиқони дохилк ва хорищк шун тафовут ва 

“вижагицои” забони тощикк (бо форсию дарк) қаламдод 

мекунанд, ки ин амр метавонад боиси «қонунк» шудани 

шунин ғалатцо гардад. Бо ин мулоциза, царгиз набояд ба 

ривощ ва идомаи ин иштибоцот созиш кард. 

 

 

АНТИҚК, АНТИҚА – АТИҚК, АТИҚА 

 عتیقی، عتیقَ
 

Маънои ин калима ба форсии тощикк «куцан», 

«бостонк» мебошад ва асли он арабк عتیق - муаннас – عتیقو 

щамъаш -  عتایق)عتائق ) аст ва номи мацаллае дар Бағдод низ 

цаст. 
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Дар навиштори мо ин калима ғолибан ба сурати 

«антиқа, антиқк» меояд, ки маълум аст, ба таъсири 

навишти русии он «антишный» шунин сурат гирифтааст 

ва царфи «н» афзудаи русист. Дар адабижти куцан ин 

калима ба маънои щом, санги қиматк, лақаби цазрати 

Абфбакр (р) ва Байти Атиқ ба маънои Каъба низ 

омадааст: 

 

Поянда давлати туву бедор бахти ту 

Мизони асрцои ҷадиду атиқ бод! 

                               Абулфараҷи Рунк 

Ҷумла ойина як цадид бувад, 

Хоц атиқ асту хоц ҷадид бувад. 

                          Шоцнеъматуллоци Валк 

Фирефт жри шакарбори ман маро ба тариқ, 

Ки шеъри тоза бигфву бигир ҷоми атиқ. 

                                           Мавлавк 

Пора-пора хокро дар хун гирифт, 

То атиқу лаъл аз он берун гирифт. 

                                       Аттор 

 

Паноци дини Худову муъини шаръи Расул –  

Умар, ки цамчу Атиқу Аливу Усмон аст. 

                                     Амир Муиззк 

Ту мецри жрон бо Ацли байт дор ба цам, 

Ки будаанд Набиву Атиқ дар як ғор. 

                                    Қивомии Розк 

Дин ба вақти Атиқ буд цилол, 

Пас ба Форуқ жфт иззу камол. 
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                                         Санок 

Ба роци Каъба цалокам, намекунк бовар 

Ту, эй ки бецуда боз омадк зи Байти Атиқ. 

                                    Ғолиби Децлавк 
 

 

 

ТОЗА – ПОК, ПОКИЗА 

پاک، پاکیشٍ– تاسٍ   
 

Ин калимацои дар назари аввал маъруф ва 

шинохташуда цещ щойи тацқиқу барраск надоранд, вале 

масъала ин аст, ки аксаран дар гуфтори мардум «тоза» ба 

маънои пок ва покиза ва ахиран дар гуфтори баъзе тущщор 

ва ацли бозор ба маънои асл (зидди қалб) ва цатто дар 

мавриди инсон (яъне, боасолат, босадоқат) ба кор бурда 

мешавад, моли тоза, мошини тоза, одами тоза ва< 

мегфянд. Дар асл «тоза» маънои нав, щадид, шодоб ва 

ботароват-ро дорад ва цаммаънои он, масалан, дар забони 

руск калимаи «свежий» мебошад ва цаммаънои «пок, 

покиза» «шистый», цам ба щицати зоцирк ва цам маънавк. 

Мутриби хушнаво бигф, тоза ба тоза, нав ба нав, 

Бодаи дилкушо биҷф, тоза ба тоза, нав ба нав. 

                                         Цофиз 

Гуфтам, ки кистк ту, чунин шоду тозарфй? 

Боз ин дарахт чист, чунин сабзу обдор? 

Гуфт ин дарахт дини Худову паямбар аст, 

Ман давлатам, гирифта ба наздики ф қарор. 

                                    Амир Муиззк 

Дк тозагуле зи гулшан овард насим, 
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К-аз накцати он машоми ҷон жфт шамим. 

                               Абфсаиди Абулхайр 

Аз оци ҷигартоб сияцрфй бимонам, 

Гар гиряи ман рфйи маро тоза надорад. 

                              Амир Хусрави Децлавк 

Хезу халлоқи ҷацони тоза шав, 

Шуъла дар бар кун, халиловоза шав! 

*** 

Тарци ишқ андоз андар ҷони хеш, 

Тоза кун бо Мустафо паймони хеш! 

                                             Иқбол 

Бо мулоцизаи ин байти охир «тоза кардан»-ро дар 

мавридцои лозим метавон ба щойи «тащдид кардан» ба 

кор бурд. 

Аммо «пок», агарши дар ибтидо ба маънои зоцири ин 

нукта далолат мекунад, яъне, зидди касиф, щанбаи 

маънавии он барщастатар шудааст ва замоне, ки шизеро мо 

пок мегфем, зецни мо ба сфйи покии маънавк ва шарък 

(цалол) меравад. Масалан, оби пок, хоки пок, цавои пок, 

инсони пок, либоси пок, агарши цар яке аз ин иборацо 

метавонад ба покии шайък ва зоцирк низ далолат намояд. 

Дар ин мижн калимаи «покиза» ба маънои покии зоцирк ва 

щисмк мушаххас мегардад ва ин думаънок то цадде аз байн 

меравад. Агарши покиза ба маънои покии маънавк низ зижд 

ба кор бурда шудааст. Масалан, дар калимаи 

«покизагавцар» ин маъно равшан аст: 

Гар хок туйк, хоки туро хок шудам, 

Чун хоки туро хок шудам, пок шудам. 

                                               Абфсаиди Абулхайр 
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Худож, зоти ин покиза гавцар 

Бувад то рфзи мацшар тозаву тар. 

                                                   Саййидо 

Аммо асли манзур ин аст, ки тафовути мижни тоза ва 

пок, покиза-ро бидонем ва муроот бикунем. «Тоза»-ро 

ба маънои нав, шодоб, ботароват (свежий) ва «пок», «по-

киза»-ро ба маънои «шистый», ши зоцирк ва ши маънавк, 

ба кор бубарем. 

 

ФАРОМАДАН – ФУРОМАДАН 

(ФАРОВАРДАН – ФУРОВАРДАН) 
 فرامدن، فراوردن
 

Ин калимаи дар Тощикистон ва, умуман, 

Мовароуннацр машцур ва дорои маънои маълуми ом 

дар адабижти классикк камтар истифода доштааст ва аз 

бойгонии электронии назми форск-тощикии «Дурщ» 

танцо дар як маврид ба назар расид: 

Фитод овозаи цуснат ба олам, 

Зи тахти дилбарк Юсуф фуромад. 

Туғрал 

Табиист, ки агар дар ин бойгонк намунаи осори 

шоирони дигари Мовароуннацри қарнцои 19-20 вущуд 

медошт, ин байт бо ин калима мунцасир ба фард наме-

шуд. Ба сабаби мушоцидаи камтари ин калима дар мат-

ни адабижти классикк, цамшунин, талаффузи дугонаи он 

(фуромадан ж фуровардан) дар бацсцои забонии ахир 

дар фазои мащозк (интернет), сацифаи «Дуруст бинави-

сем» (ки дар заминаи силсилаи мақолацои «Ғалат нана-
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висем» ташкил гардид), мушоцидацои щолиб ва 

омфзандае ба мижн омад. Яке аз ширкаткунандагони ин 

гурфц С. Саидова шунин суолро тарц мекунад: 

«Аз ибораи "фуруд омадан" то "фаромадан" шк гуна 

тағйир жфтанцо ба вущуд омада бошад? "Фаромадан"-ро 

цам дуруст шуморидан мумкин? Дар адабижти классикк 

қариб ки намебинем». 

Ба ин суол шунин посух дода шуд: 

«Фаромадан мухаффафи пайвастаи «фуруд омадан» 

аст бо васли у бо о, ки дар пайванди калимацо воқеъ 

мешавад. Шакли мижнагинаш дар шеваи Масшоц «фур-

домадан» вущуд дорад, ки цамин щаражнро нишон 

медицад. Бинобар ин, фуруд омадан, фуру омадан, фу-

ромадан дуруст аст ва аз фаромадан ба асл наздиктар, 

шун «фаро омадан» ва «фароцам омадан» цам дорем, ба 

маъноцои дигар». 

Пас аз ин тавзецот аз тарафи ширкаткунандагони ди-

гари мубоциса назарцои бисжр омфзанда ва щолиб да-

ржфт гардид, ки қобили дарщ мебошанд. Аз щумла: 

Матлуба Мецр: «Дар гфйишцои мо цам «фуромадан» 

ва цам «фурдомадан» мустаъмал аст. Аз асп, кфц, да-

рахт< «фурдомадан» мегфянд, вале аз мошиин, автобус, 

трамвай< фуромадан. Дигар, манзур аз «гфйиши мо» 

гфйишцои кфцистони шимолу шарқи Тошканд ва шацри 

Тошканд ва ноцияцои Сариағоши вилояти Қазоқистони 

щанубк (Чимкент) аст. Бо вущуди муцити танги забонк ва 

олудагицои луғавие ношк аз шунин муцит ин мардум ба 

таври умда забони мактаби худро цифз кардаанд<» 

Мирзошо Ватаншоев: «Агар хотира бевафок кунад, 

https://www.facebook.com/mvatanshoev?fref=ufi
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аз дфстон маъзарат... Чандин сол қабл...соли 1967 

буд...дфсти цамсабақ - цамкурс ва барои абад щавони ман 

Рацмонқул Облоқулов , ки баъдан дар щанги Афғонистон 

шацид шуд, дар як таътили зимистонаи даврони 

донишщфйк ману рафиқи дигари кфлобиаш Донахон 

Нодирхоновро бо худ ба Самарқанд, ба зодгоцаш - рус-

тои зебоманзари тощикнишин - Оцалик бурд. Ман 

қиссаи ин сафар ва мецмоннавозии тощиконаи ин оила-

ро батафсил навишта будам, вале цоло сухан сари ин 

нест...Хуллас, дар як автобуси майдаи даврони Шфравк 

аз шацри Самарқанд ба ин деца равон будем ва даруни 

ин автобус ман шунидам, ки мусофирон "Шумо мефу-

роед?" намегуфтанд, тавре ки мо одат карда будем, бал-

ки шунин мепурсиданд: "Шумо мефурудоед?», ки баро-

ям он вақт ащиб менамуд...» 

Нусратулло Бобоев: Дар шеваи Ворух низ шаклцои 

фурдомадан (фурдумадан): фурдо-яьне, фуро (феъли 

фармоиш ба шахси дуюми танцо), фурдумад-яъне, фу-

ромад (замони гузаштаи ин феъл), мефурдод-мефурод 

(замони оянда), фурдумадсодас ва ж фурдумадиштас-

яъне, фуромада истодааст (замони хозира)... роищ аст». 

Аз ноцияцои дигар цам ба тасдиқи ин маъно назарцо да-

ржфт шуд, вале бо цамин иктифо мешавад ва ин шарци 

нисбатан муфассал низ ба хотири он аст, ки мо на ба як 

мавриди щузък, балки масъалаи усулк ва куллк рфбарф 

цастем. Имрфз бисжр касоне цастанд, ки ба мацзи мушоцида 

накардани як калимаи роищ дар забони гуфторк ва навиш-

тории тощикк дар мутуни қадим ва, хусусан гуфтору на-

виштори цамзабонон, онро унсури лацща ва мацдуд ба 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004098041746&fref=ufi
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гфйиши як минтақа шумурда, аз матни забони умумии мо 

хорищ карданк мешаванд. Цамон навъ муомилае, ки замоне 

дар баробари он устод Айнк аз калимаи «щангара» дифоъ 

карда ва онро умумифорск номида буд. Вақте мо хитоби 

«мефурудоед?»-ро мешунавем, гумон мекунем, ки порае аз 

шеъри устод Рфдакиро қироат мекунанд. Танцо ин аст, ки 

щузъцо пайваст шуда ва ин аз қоида мустасно нест. Ин навъ 

дурдонацои пурбацо шк зижданд дар гуфтори мардум, ки 

имрфз бо «иродаи Айнижна» (таъбири худи устод) бояд 

гирдоварк шаванд, на ин ки тард. Ва ба таъбири устод 

Айнк, ки дар мавриди калимаи «щангара» гуфта шудааст ва 

дар ин маврид цам сидқ мекунад: «Дар цар цол, ин гуна ка-

лимаро, ки цещ набошад цамаи муштақоташ дар адабижт ва 

гуфтугузори цамаи форсизабонон кор фармуда мешавад ва 

сохташ тамоман мувофиқи қоидаи форсист, аз оилаи забо-

ни форск бароварда партофтан – дониста ж надониста за-

бони худро танг кардан аст.»1 

Хулоса, шакли дурусти ин калима, ки рабти онро бо 

решаи куцанаш цифз мекунад, «фуромадан» (фуровар-

дан) аст ва калимаи асл ва адабии тощикк-форск буда, 

бояд ба цамин шакл (фуромадан) цамеша мавриди ис-

тифода бошад. 

 

 

ЦУСНИ ОҒОЗ 

 حظي آغاس

                                                 
1 (Мукотибаи Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутї. - Душанбе: До-
ниш, 1978, с.79-80). 
 



 102 

 

Ин ибора, ки ахиран зижд ба кор бурда мешавад, аз 

таъбири “цусни матлаъ” сохта шудааст, ки аз санъатцои 

машцури шеърк ба шумор рафта ба нудрат дар матни 

ашъор цам зикр гардидааст: 

Матлаъи цусну ҷамол аст офтоби рфйи дфст, 

Цусни матлаъ бин, ки дар матлаъ цадиси рфйи фст. 

Шайх Камол 

Масъала ин аст, ки аксаран гардонандагони барномацои 

радиоиву телевизионк ва мащлиск ин ибораро дар нисбати 

худ ба кор мебаранд. Масалан, ботантана эълон мекунанд, 

ки: “Цоло (ж инак) мо ин щамъомадро цусни оғоз 

мебахшем!”. Ин навъ бажн тақрибан мисли цамон “лутфан 

даъват мекунем” ж “ташриф меорем” аст, ки гфянда лутфу 

таоруфро ба худ махсус мекунад. Бинобар ин, шунин “цусни 

оғоз” царгиз цусн надорад. 

Аммо дар мавриди шахси дигар, ки аслан корбурди 

ин ибора аз он що омадааст ва расм шудааст, раво 

мебошад ва нишони лутфу назокати бажн шумурда 

мешавад. Масалан, мегфянд: “Аз устоди арщманд ... 

мехоцем ба ин мащлис цусни оғоз бибахшанд ж цусни 

матлаъ барбанданд”. Ва мавқее цам, ки дар навбати 

сухан эцсос шавад, ки нисбат ба шахсияте баноцақ 

таъхир шудааст, ба хотири щуброн аз вай “мехоцанд ба 

мащлис цусни хитом (хатм) бибахшад”. 

Цамшунин, агар гардонандаи барнома ва мащлис 

ибтидои суханаш иқтибос бошад, метавонад дар 

нисбати иқтибос аз ибораи “цусни оғоз” ж “цусни 

матлаъ” истифода намояд. Масалан, ин мащлисро бо 
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шанд байт аз хоща Цофиз цусни оғоз мебахшем. 

Эцтимолан, фаромфшк дар цамин навъ бажн боиси рух 

намудани ин иштибоц гардидааст. Яъне, гардонанда 

ибораро гирифта, вале иқтибосро аз жд бурдааст ва 

“цусни оғоз”-ро, бегумон, ба суханони худ ихтисос 

додааст. 

 

ҒАРАЗ ВА ҚАСД 

 غزض ّ قصذ

 

Ихтилофи фацм дар ин калима аз он що равшан 

мешавад, ки агар нафаре мегфяд: “Ғараз” аз ин суханон 

шист?”, ж :“Қасди шумо шист?”, мухотаб эътироз мекунад, ки 

ман цещ ғараз ж қасд надорам. Сабаб он аст, ки дар 

муоширати урфии мо ин ду калима дар решаи худ тобиши 

маъноии манфк пайдо кардаанд ва цамин мавзфъ дар 

сацифаи мащозии “Дуруст бинависем” пиромуни дурустии 

ибораи “беғараз панд” мавриди бацсу барраск қарор 

гирифт. 

Асли маънои калимаи “ғараз” дар забони арабк 

манфк нест ва аз он маъноцои мақсуд, хоста, цадаф (ба 

маънои нишонаи тир цам) фацмида мешавад. Аммо дар 

забони тощикк-форск ба щуз маънои одк ва аввалии он 

маънои манфк низ бар он бор шуда, хостаи бад ва 

нораво низ аз он фацм мешавад. Масалан: 

Ғаразцо тира дорад дфстиро, 

Ғаразцоро чаро аз дил наронем? 

Мавлоно 

Ж: 



 104 

Чун ғараз омад, цунар пфшида шуд, 

Сад циҷоб аз дил ба сӯйи дида шуд. 

Мавлоно 

Аммо, масалан, дар зарбулмасали тощикии “Ғараз аз 

тфшбера гфшт хфрдан аст” цещ навъ маънои манфк 

манзур намегардад. 

“Беғараз панд” ба хотири таъкид гуфта шудааст. Яъне, 

аз ин панд манзур цещ хостаи нораво ж макру фиреб нест. 

Зеро, воқеан, пандцои фиребо цам метавонад бошад, 

агар мо онро панд бидонем ж не. Манзур аз “панд” дар 

ин маврид зоцири қазия ва пиндори аввал аст. 

Ғараз ба маънои мусбат низ дар адабижти классикии 

мо фаровон ба кор рафта, хусусан, дар ашъори Цофиз, 

ки аксаран ба маънои мусбати даращаи олист: 

Аз имтицони ту айжмро ғараз он аст, 

Ки аз сафои рижзат дилат нишон гирад. 

 

Ману дил гар фано шудем, чк бок, 

Ғараз андар мижн саломати фст. 

 

Аз дилу ҷон шарафи суцбати ҷонон ғараз аст, 

Ғараз ин аст вагарна дилу ҷон ин цама нест. 

 

Аммо сифати феълие, ки аз “ғараз” ба сурати “муғриз” 

(ғаразнок) сохта шудааст, комилан манфк мебошад. 

“Ғаразнок”-и сохтаи тощикк ва “социбғараз” цам шунин аст: 

 

Нақли цар ҷавр, ки аз хулқи каримат карданд, 

Қавли социбғаразон аст, ту онцо накунк. 
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Цофиз 

 

Ин шиз дар нисбати калимаи арабии “қасд” 

(цаммаънои ғараз) цам мушоцида мешавад, ки дар асл 

тобиши манфк ж мусбати хос надорад, аммо дар 

истифодаи мо тобиши манфк гирифтааст ва дар 

калимаи “қасдан” ва “барқасд” дар гуфтори мо дигар  

комилан манфист: 

 

Душман ба қасди Цофиз агар дам занад, чк бок, 

Миннат Худойро, ки наям шармсори дфст. 

 

Доранд цавои он ки ғофил, 

Барқасди гурфце аз қабоил. 

Ҷомк 

Пашшаро бахшад синон барқасди пилони дамон, 

Мфрро бандад мижн бар кини шерони арин. 

Салмони Соваҷк 

Аммо қасд ба маънои мусбат на танцо дар шеъри 

классикцо, балки муосирон низ ба кор бурда шудааст: 

Гац қасди тоҷи зар кунад, гац хокцо бар сар кунад, 

Гац хешро қайсар кунад, гац далқ пфшад чун гадо. 

Мавлоно 

Қасдам аз шеъру шоирк ин аст, 

Доди худ воситонам аз олам. 

То ки қадре баланд бардорам 

Шеърро цам баробари одам... 

Лоиқ 

Хулоса, маънои аслии калимацои “ғараз” ва “қасд” 
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ният ва хоста мебошад, ки дар нафси худ манфк ж 

мусбат набуда, вобаста ба маънои матн ва иродаи 

муаллиф тобиши мусбат ж манфк мегирад ва агар суол 

шавад, ки “ғарази шумо ж қасди шумо шист?” ин таркиб 

цатман манзури манфиро намерасонад. 

 

 

МАҚСАД ВА МАҚСУД 

 هقصذ ّ هقصْد
 

Ин ду калима цам, ки аз цамон решаи “қасд” сохта 

шудаанд, баъзан ба иштибоц ба щойи якдигар ба кор 

бурда мешаванд. Аксаран, “мақсад” ба маънои “мақсуд” 

ба кор бурда мешавад ва ин ғалати ом шуда, дар 

гуфтори мардум цам ривощи тамом дорад, ба цадде ки 

дигар пазируфтани он зоциран ногузир шудааст. Аммо 

дар навиштор ба хотири риояи қоидаи матни классикк 

ва, цамшунин фазои муштарак бо цамзабонон лозим аст, 

мавқеи цар кадом шинохта ва риоя карда шавад. 

“Мақсад” ишора ба макон ва мацал дорад. Яъне, 

мацал, макон ва манзили мақсуд (хоста) аст: 

 

Ки нест дар цама олам ба иттифоқ имрфз 

Ҷуз остонаи ф мақсадеву малҷое. 

Саъдк 

 

Аммо мақсуд айни хоста ва ният аст, на макони он: 

 

Ба саъйи худ натавон бурд пай ба гавцари мақсуд, 

Хажл бошад, к-ин кор бе цавола барояд. 
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Цофиз 

 

Ба иборати дигар, мақсад ба суоли “кущо?”: 

 

Надонистанд як тан, к-он чк рой аст, 

Куҷо хоцанд шуд, мақсад куҷой аст. 

Аттор 

 

ва “мақсуд” ба суоли “шист?” щавоб медицад: 

 

Цеҷ донк чист мақсуд аз цажти одамк? 

Як даме, к-аз умр бо жрони цамдам бигзарад. 

Муцташами Кошонк 

 

Дар бажни шоирона ба амд баъзан мақсаду мақсуд 

яке дониста шудааст, ки ин що марбут ба мащоз ва киноя 

аст: 

 

Бо ман сухан аз Каъбаву бутхона магфед, 

К-аз цар ду маро мақсаду мақсуд шумоед. 

Хоҷуи Кирмонк 

 

Аммо манзур аз зарурати риояи тафовути ин 

калимацо аз щумла, дар зимни пур кардани варақацои 

сафарнома равшан мешавад. Масалан, “мақсад: шацри 

Душанбе; мақсуд: ширкат дар цамоиши илмк.” 

 

КОРЗОРИ ИНТИХОБОТК – 

РАҚОБАТИ ИНТИХОБОТК 
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رقاتت اًتخاتاتی– کارسار اًتخاتاتی   
 

Дар шанд давраи интихоботцои гуногун, ки сипарк 

гардид, пуристифодатарин таъбир дар расонацои 

гурфцк ибораи «корзори интихоботк» буд, ки ба 

эцтимоли зижд аз расонацои байналмилалии цамзабон 

ба фазои матбуоти мо роц жфтааст. Асли маънои 

«корзор» майдони щанг аст, шун яке аз маъноцои вожаи 

пурмаънои «кор» щанг, набард мебошад. 

 

Яке теғ донад задан рфзи кор, 

Якеро қаламзан кунад рфзгор. 

Цофиз 

 

Аммо «корзор» ба маънои щанг цам меояд ва цещ то-

биши маъноии дигаре аз он ба ғайри ин ду маъно зикр 

нашудааст. Калимацои маъруфе цаммаънои «корзор» 

шун «пайкор», «мубориза», «набард» ба щуз маънои аслк 

маъноцои дигаре низ доранд, ки бо таващщуц ба он мета-

вон ба «интихобот» рабташон дод. Масалан, пайкор ба 

маънои «мушощараи лафзк» цам меояд, ки бо вожаи 

русии «дебаты», яке аз мафцумцои пуркорбурд дар ма-

росими интихобот, мушобицат дорад. 

Хулоса, «корзори интихоботк» (цатто ба мащоз) 

таъбири комилан иштибоцк буда, ибораи муносиб ва 

сацец дар ин маврид «рақобати интихоботк» мебошад. 

Дар сурати зарурат бар муболиға дар ин маврид аз 

калимацои «пайкор» ва «мубориза» цам, ки дар забони 

муосири мо тобишцои маъноии зижд пайдо намудаанд, 
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метавон истифода кард, аммо аз «корзор» не. 

 

 

ОРОИШ ВА ПИРОИШ 

 آرایش ّ پیزایش
 

Ин ду калимаи аз назари маънои умумк ба якдигар 

наздик дар кул мафцуми зебу зинат бахшидан ба шизеро 

доранд. Аммо тафовуте доранд ва он аст, ки “ороиш” 

зебу зинат додан (тазйин) ба воситаи афзудани шизе бар 

шизест ва пироиш цамин амал ба воситаи баръакс, яъне, 

костан, кам кардани шизе аз шизе. Баъзан бидуни 

таващщуц ба ин тафовут ва зоциран ба пиндори он ки 

сабки олитар аст ба щойи ороиш пироишро ба кор 

бурдаанд. Масалан, дар ин щумлаи рфзнома: “Башацо 

мувофиқи завқи худашон аршаи солинавиро бо 

бозишацо ва гулцои рангаи коғазк пироиш дода буданд”. 

Дар ин маврид дақиқан щойи “ороиш” аст, шун тазйини 

арша бо афзудани шизцое бар он амалк мешавад. 

Мисолцо барои ороиш (оростан): 

 

Бар андозашон хилъат оростанд, 

Цама пояи бартарк хостанд. 

Фирдавск 

Сар чк орок ба дастор, эй писар, 

Гар тавонк, дил ба даст ор, эй писар. 

Нест мардк хештан оростан, 

Қасди ҷон кард, он ки ф орост тан. 

Аттор 
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Цамшунин, машцуртарин маънои дигари оростан, 

умуман, соз кардан ва сомон додан аст: 

Бигуфтанду пас руду май хостанд, 

Цама шаб цаме лашкар оростанд. 

Фирдавск 

 

Аммо пиростан (перостан) ғолибан бо костан ва цатто 

зидудан цаммаъност. Дар мавриди сарв, ки бо қайшк 

задани шохцояш тазйин карда мешавад, бештар аз цама 

ба кор рафтааст ва масале цам машцур аст, ки “Оростани 

сарв зи пиростан аст”: 

Чк фармуд се боғ оростан, 

Суман киштану сарв пиростан. 

*** 

Цама шаб цаме лашкар оростанд, 

Силеци саворон биперостанд. 

*** 

Ба он созу он лашкар оростан 

Дил аз нангу темор пиростан. 

Фирдавск 

Дар ин ду байти охир манзур аз перостан цамон 

зидудан ва пок кардани силоц аз зангор ва дилцо аз ғаму 

андфц аст. 

Калимаи “вироиш” низ, ки ба маънои “тацрир”-и мо 

ба кор бурда мешавад, бе муносибат ба цамин пироиш 

(пироиш) нест, шун манзури аслк цам аз вироиш аз байн 

бурдан ва дур кардани иштибоцот аз матн мебошад. 

 

САЛОМ 
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طالم  
 

“Салом” яке аз пурмаънотарин калимацои арабии 

иқтибоск дар забони мост, ки цамтои куцани тощикии он 

"дуруд" мебошад. Цама маъноцои аслк ва мащозии 

“салом” мусбат аст: сулц, оштк, дуруд, саломат, поку 

барк будан аз айбу нуқс, итоат, хайру хубк ва ғайра. 

Ислом низ аз цамин реша аст. 

Зоциран маънои ин калима ба цар яки мо ошност ва 

зарурати баррасии он дар мижн нест, аммо сабаби рущфъ 

ба ин мавзфъ он шуд, ки боре як барномаи радиок 

махсуси бацс дар мавриди “салом” ва навъи корбурди 

шифоцк ва катбии ин калима дар танцок ва дар таркиби 

щумла буд ва бо ин суол ба инщониб низ мурощиат шуд. 

Бояд гуфт, ки ба  ин мавзфъ бештар аз дидгоци ахлоқк 

ва одоб (этика) назар шудааст, шун “салом” ва салом 

додан муқаддима ва тощи одоб аст. Ин мавзфъ дар цама 

рисолацои ахлоқии куцан ва нав муфассал барраск 

шудааст ва ба назар мерасад, ки риояи сиццати забонии 

ин калима цам щузъи аввали ин одоб мебошад. Яъне, 

дуруст, ба сароцат, лацну оцанги муносибу шоиста ва бо 

самимият бажн кардани он, ки беш аз ин фаротар аз 

доираи бацси мост. 

Аммо бацси мазкур бештар сари ин нукта буд, ки 

баъзецо мегфянд: танцо “салом” гуфтан раво нест ва бояд 

“ассалому алайкум”-гуфт ва баъзан намунацои беш аз 

инро цам ждоварк менамоянд. Дар ин маврид лозим ба 

зикр аст, ки сурати такмилии салом цамроц бо тацийжт– 

бахше аз намоз аст, ки онро дар байни мардуми тощик 



 112 

бештар ба калимаи қадими тощикии “дуруд” 

(“Аттацийжт бо дурудцояш”) бажн мекунанд ва бо 

таркиби  “ассалому алайкум ва рацматуллоци ва 

баракотуц” пожн межбад ва касоне, ки ба ин маориф 

наздиканд, дар салом бар якдигар  низ цамин таркибро 

ба кор мебаранд. 

“Салом”, “ассалом” ба сурати танцо аз замонцои 

куцан корбурд доштааст, цам дар назм ва цам дар наср: 

Магар бо дуруду салому пажм 

Ду кишвар шавад з-ин сухан шодком? 

Фирдавск 

Саломе чу бфйи хуши ошнок 

Бад-он мардуми дидаи рфшнок. 

Цофиз 

Ассалом, эй олами асрори Раббулоламин, 

Вориси илми Паямбар, фориси майдони дин. 

Муцташами Кошонк 

Дар айни цол, бояд зикр кард, ки “салом”-и танцо дар 

мавқеъи масдар ва исм цам меояд ва дар таркибцои 

“салом кардан, салом додан, салом гуфтан” ин нукта 

равшан аст ва вақте мегфянд: “ман салом кардам”, 

метавонад ин хабарро бирасонад, ки “ман ба касе 

гуфтам: “Ассалому алайкум” ва беш аз ин цам. 

Аммо дар бажни салом он ши табдил ба ғалати ом 

шуда ва борцо аз расонацои умумк низ ба гфшу шашм 

расидааст, ин аст, ки мегфянд: “саломат бар алейк” ж 

“алейкат бар салом”, ки цещ маъно надорад. Асли бажн 

он аст, ки гфянд: “ассалому алайкум” ва “ва алайкум 

ассалом”, ки аввалк аз се ва дувумк аз шор щузъ 
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(калимацои арабк) иборат аст: “ассалом+ъалай+кум” 

“салом+бар+шумо” ва “ва+ъалай+ кум+ассалом” “ва 

(низ, цамшунин) +салом+бар+шумо”, ки дар мавриди 

дувум бидуни “ва” цам имкон дорад. 

Ба сурати танцо “ассалому(н)+ъалай+к(а)” “ва+ 

ъалайк(а)+ассалом” низ вущуд дорад, ки “салом+ бар+ту” 

ва “ва (низ, цамшунин)+салом+бар+ту ” мешавад: 

Сунбула бо жсуман гуфт: саломун алайк, 

Гуфт: алайка салом, дар чаман ой, эй фато. 

 

Ту мехиромию хуршеду моц дар пайи ту 

Цамедаванд, ки эй хушлиқо, салом алайк. 

Мавлоно 

Цамшунин, саломун алайц, саломун алайцо, саломун 

алайцум, саломун алайцумо низ марсум аст, ки вобаста 

ба замир (бандакщонишини шахс), шумора ва щинси он 

мебошад (алайц бар ф, алайцо бар ф (зан), алайцум бар 

онцо, алайцумо бар онцо (ду нафар)) ва ин таъбирцо 

асосан барои дуруд фиристодан бар равони бузургон 

истифода мешаванд. 

Алайк гуфтан (гирифтан) ба маънои щавоби салом 

собиқа дорад. 

Шахсе, ки посухи саломро медицад, зецнан метавонад 

“салом”-и мухотабашро дар назар бигирад ва танцо 

бигфяд “ва алайкум” (ва низ бар шумо), яъне, цамон 

салом, ки додед. Дар хусуси назокати корбурди ин шева 

аз Пажмбар (с) ривояти омфзандаест, ки авщи одобро 

нишон медицад. Дар ин ривоят омада, ки Пажмбар (с) 

дар роц бо цазрати Ойиша (р) мерафтанд, ки аз назди 
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онцо щамъе аз нохайрхоцон гузаштанд ва хитоб ба онцо 

гуфтанд: “Ассому алайкум”. Пажмбар (с) бо шецраи боз 

ва тамкин фармуданд: “Ва алайкум”. Аммо цазрати 

Ойиша (р) барошуфтанд ва бар онцо хитоб карданд: 

“Сом (марг), бар шумо, (сам) зацр бар шумо...” Баъди 

дур шудани онцо Пажмбар (с) фармуданд: Набоист ба 

онцо бо хушунат щавоб бидицк, ман гуфтам “ва 

алайкум”, яъне, “цамшунин бар шумо”, цар шк дода 

буданд, бар онцо баргашт. 

Дар ин ривоят ишорати нозукест бар риояти 

каромати салом ва, цамшунин, ин маъно, ки шояд 

мавридцое сӯитафоцум роц жбад ва бо иктифо ба “ва 

алайкум” мавзфъ цал мешавад ва мақоми волои 

посухдицанда мацфуз мемонад. 

Хулоса, дар хитоб: Салом, ассалом, ассалому 

алайкум; дар ҷавоб: салом, ассалом, ва алайкум, ва 

алайкум ассалом цар яке сацец мебошанд ва цар касе 

цам метавонад бо таващщуц ба муцит ва фазои маънавию 

фарцангк аз он ши дар суннатцои хубу сацец цаст, щузъе 

бар он биафзояд, берун аз такаллуф ва таассуб. 

 

ТАЗАККУР 

 تذکز

 

Ин калимаи арабиасл, ки реша дар “зикр” дорад, ба 

маънои ждоварк истифода мешавад ва ахиран бештар 

дар мақоми цамин “ждоварк”-и тощикк ва зикру цатто 

қайд кардан истифода мешавад. Шояд ба ин хотир ба 

щойи зикр бештар ғалаба кардааст, ки “зикр” тобиши 
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хосси рфцонк дорад ва барои тафовути цол ин калимаро 

бештар ба кор мебаранд. Аммо тазаккур, ки асосан бо 

феъли жвари “додан” (тазаккур додан)  меояд, тобише 

дорад, ки ба ғайри ждоварк ва зикри маъмулк маънои 

таъкид ва цатто цушдор ва танбецу эродро дорад. 

Хусусан, дар забони форсии муосир ин хосияти 

маъноии “тазаккур додан” хеле барщаста шудааст, ки, 

албатта, бо тобиши маъноии решагии он бемуносибат 

ва тасодуфк нест. Масалан, дар хабари рфзномаи Эрон 

мехонем “Шфрои назорат нисбат ба пахши “токсии 

мусиқк” дар барномаи... родиюи ҷавон тазаккур дод”  ва дар 

идома сухан аз интиқод аз ин барномацо меравад. Яъне, 

“тазаккур” маънои цушдор ва эродро дорад. Бинобар 

ин, бецтар аст, ки ин тобиши маънок муроот шавад ва, 

масалан, ба щойи “бояд тазаккур дод, ки имсол се асари 

арзишманди устод ... ба шоп расид” (иқтибос) “бояд 

ждоварк кард, зикр кард...” бинависем сацец аст. 
 

ФАРҚИЯТ ВА ТАФРИҚА 

   فزقیت ّ تفزقَ

 

Бояд гуфт, ки ахиран аз анщомаи исми маънисози 

арабии “ият”, “ят” бамавриду бемаврид хеле зижд 

истифода мешавад, аз щумла, “бартарият” (бартарк), 

зарурият (зарурат) ва ғайра, ки “ият” бидуни лузум 

истифода мешавад ва “фарқият” яке аз маъмултарини 

шунин калимацои сохта мебошад. Масалан, “Фарқияти 

ин китоби дарск нисбат ба китобцои қаблк дар он аст, 

ки дар охири цар мавзфъ саволнома оварда шудааст”. 

Фарз кунед, агар дар ин щумла ба щойи “фарқият” 
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“фарқ” навишта шавад, шк шиз хорищ аз бажн мемонад? 

Дар назму насри классикк низ цещ мавриде ин калима ба 

ин сурат ба назар нарасидааст ва цама що ба сурати 

“фарқ” омадааст: 

 

Мацв мегардад дилам дар партави дилдори ман, 

Менатонам фарқ кардан аз дилам дилдорро. 

Мавлоно 

Фарқ аст мижни он ки жраш дар бар 

Бо он ки ду чашми интизораш бар дар. 

Саъдк 

Аммо щузъи масдарсоз ва исми маъносози роищ аз 

калимаи фарқ, он гуна ки дар “зарурат” “ат” аст, ки дар 

калимаи “фурқат” аз ин реша омада, маънои дигар, 

яъне, щудок ва цищронро медицад, мисли “фироқ”, ки 

низ аз ин реша аст. 

Дорем дарди фурқати жрон, гумон мабар, 

К-андфци буд ж ғами нобуд мебарем. 

Хоқонк 

Калимаи дигар аз цамин реша (фарақа) “тафриқа” 

аст, ки щуз фарқ тобиши маъноии мухолифат ва 

зиддиятро дорад (наздик ба муноқиша). 

 

 

Зи фикри тафриқа боз ой, то шавк маҷмфъ, 

Ба цукми он ки чу шуд Ацраман, Суруш омад. 

Цофиз 

Дареғи суцбати дерину цаққи диду шинохт, 

Ки санги тафриқа айжм дар мижн андохт. 
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Саъдк 

Бинобар ин, дар щумлацое аз қабили “Шароити 

тацсил дар ин мактаб нисбат ба цамаи мактабцои дигари 

ноция тафриқа дорад” аз ин калима истифодаи бисжр 

бемаврид ба щойи калимаи “фарқ”  шудааст. 

 

 

МУТААССИЛ, МУТАССИЛ – МУТТАСИЛ 

 هتظل

 

Дар навишт ва талаффузи ин калима цам ноцамхонии 

зижд роц жфтааст. Аз щумла, онро гоце ба сурати 

“мутаассил” ва гоце “мутассил” ва ацжнан цам 

“муттассил” душор меоем, ки цар се маврид иштибоц 

аст. Ин калимаи арабк дар қолаби муффаъил буда, аз 

щумла бо калимацои “муттацид” ва “муттакк” цамқолаб 

аст. Масдар ва исми маънои он “иттисол” ва маънояш 

пайваста (цамвора) мебошад ва, тавре ки дар сарсатр 

омадааст, сурати дурусташ “муттасил” аст. Дар ашъор 

риояи вазн водор менамояд, ки онро ба цамон сурати 

сацец бихонем: 
 

Цақиқат муттасил бо зот бошад, 

Ажни ҷумлаи заррот бошад. 

Аттор 

 

ДАСТАРХОН, ДАСТУРХОН – ДАСТОРХОН 

 دطتارخْاى
 

Шакли аслк ва сацеци ин калима “дасторхон” аст, ки 
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аз ду щузъ “дастор” ба маънои пораи матоъ, дастмол ва 

низ он пеши матоъ, ки бар сар меницанд ва “хон”, яъне 

суфра мебошад. Шояд шакли сабукшудааш “дастархон” 

бошад, агарши дар фарцангцо ба ин шакл нест ва шоциди 

шеърк ж насрии классикк цам надорад. Аммо 

“дастурхон” ки гоце навишта ва хонда мешавад, комилан 

иштибоц аст. Зеро “дастур” маънои дигар дорад, ки 

мутаносиб бо хон нест: 
 

Бигустард бар суфра-бар нони нарм, 

Яке гфри биржн бижвард гарм. 

Чу дасторхон пеши Бацман ницод, 

Гузашта суханцо бар ф кард жд. 

Фирдавск 
 

ЦАШАМАТ, ПУРЦАШАМ, ЦАШМАТ 

 حشوت
 

Цашмат ба маънои шону шавкат, щалолу шукфц 

меояд, ки зоциран ба “цашам”, яъне щамъи 

хидматкорону навкарон ва сипоцижни хос (мисли горди 

махсус) робита дорад ва дорандаи он дорандаи цашмат 

(на цашамат) мешавад. Пас, ин масдар ва исми маъниест, 

ки аз исми “цашам” сохта шудааст ва ба сифат низ 

далолат мекунад ва сифати “муцташам” (дорои цашам) 

ва исми маъно ва масдари “эцтишом” низ аз цамин 

решаанд. Ба таври щуфт аз таъбири “хадаму цашам”  низ 

кор мегиранд. Масалан, “Он бузургвор дорои хадаму 

цашами зижд буд”. Ба ин васф метавон таъбирцои 

“боцашмат”, “бацашмат”, “пурцашмат”-ро ба кор бурд, 
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аммо “пурцашам” сацец нест ва ба щойи он бецтар аст аз 

калимаи ба ин маъно муносиби “муцташам”, ки 

дақиқан манзури нависандагони “пурцашам”-ро 

мерасонад, истифода кард. 

Варо цар замон пеши Афросижб 

Фузунтар будк цашмату ҷоцу об. 

Фирдавск 

Бе зару сар сарварем, бе цашаме мецтарем, 

Қанду шакар мехурем дар шакаристони хеш. 

Мавлоно 
 

ЦАММОСА – ХАМОСА – ЦАМОСА  
 حواطَ

 

Шарци нисбатан муфассали ин калима (ба сурати 

“цамоса”) дар “Фарцанги Муин” шунин дода шудааст: 

1(масдар) далерк кардан, шущоат намудан. 2 (исм) 

далерк, диловарк, шущоат. 3(исм) ращаз, урщуза. 4 (адаб.) 

навъе аз шеър, ки дар он аз щангцо ва диловарицо сухан 

равад, шеъри размк, шеъри цамоск. 

Дар адабижтшиносии тощик аз дацаи 80 ба баъд ин 

калима щойгузини истилоци адабижтшиносии “эпос” ва 

калимаи “цамоск” щойгузини “эпикк” шуд, ки 

ифодакунандаи яке аз се щинси адабк [дар баробари 

ғинок (лирика) ва драма] мебошад. Яъне, махсуси 

осорест, ки дар он бидуни моцияти мавзфъ ва мазмун 

нақлу ривояти батафсили воқеацо ва рухдодцо щой 

дорад ва шунин осор дорои сужаи нисбатан муфассал 

цастанд. Аммо ба маънои қацрамонк ва асари ситояндаи 

рфцижти диловарк ва қацрамонк низ ба кор бурда 
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мешавад. 

Масъала ин аст, ки дар навишти ин калима аксаран ба 

иштибоц роц дода мешавад ва ба сурати ғалати “хамоса” 

ж “цаммоса” навишта мешавад. Зоциран “хамоса” зодаи 

пиндори иштибоции марбут донистани ин калима ба 

“хамса” аст, ки аслан бо он цещ муносибате надорад. 

Цамшунин, “цаммоса” шояд аз тасаввури иштибоции 

пайванди ин калима бо қолаби муаннаси феъли арабии 

“фаъъола” бошад, ки низ бо он рабте надорад. 

Хулоса, шакли ягонаи сацеци ин калима дар цама 

маъноцояш “цамоса” мебошаду бас. Чанд шоциди 

шеърк: 

 

На цар ҷо ки бошад сухан, зар набошад, 

Ки побанди зар дидаам сад цамоса. 

Анварк 

Ман аз сажцат дар як цамоса меоям 

Ва мисли об 

Тамоми қиссаи Суцробу нфшдоруро 

Равонам. 

Суцроби Сипецрк 

 

 

САЦФА – САЦИФА  ВА САФЦА 

 صفحَ، صحیفَ
 

Ин ду калимаи цаммаъно ба сурати “сацифа” ва 

“сафца” (صحیفو و صفحو) дуруст мебошанд, вале “сацфа”, ки 

дар навиштори имрфзк зижд ба назар мерасад, ғалат аст 
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ва дар матнцои пешин цещ намунае барои он надорем. 

Дар фарцангцо, аз щумла “Фарцанги Амид” ва “Фарцанги 

Муин”, “сацифа” шунин маънидод шудааст: “Сацифа 

(исм) нома, китоб, Мусцаф (Қуръон); 2) варақ (коғази 

китоб); щамъ: сацоиф, суцуф; 3) рфйи замин, ж сацифаи 

теғи сацар, яъне, рфшноии субци козиб; сацифаи зар 

офтоби оламтоб 2. рфйи зард 3.баргцои хазондида. 4. 

рухсораи ошиқ (Муин). Нома, варақи китоб, китоби 

кфшак, рфзнома (Амид).” 

“Сафца. Канораи шизе, щониб; 2) рфя, сатц; 3) шецра, 

сурат; 4) як сфйи варақи коғаз; 5) сафцаи громофун (он ши 

ба тощикк “қарта” гфянд) (Муин); Рфя, сатц, рӯйи шизе, як 

рфй аз цар барги китоб (Амид).” 

Тавре ки ажн аст, дар асл сацифа ва сафца маънои зижд 

доранд ва вақте кор ба мащозу кинояву истиора оид 

мешавад, маънои он дигар бе цадду канор аст ва дар 

каломи бадеъ аз он метавонад мазмунсозицои бешуморе 

сурат бигирад ва цар шизе ки ба сурати айнк ж тасаввурк 

замина, рфя ва сатце дошта бошад, имкон дорад бо 

сацифа иртибот жбад. Мисли сацифаи цастк, сацифаи 

дил, сафцаи хотир, сафцаи хажл, сафцаи андеша, сацифаи 

хок, сацифаи санг, сацифаи дарж, сафцаи осмон ва... 

беницоят. Ба ин маъно метавон аз шавоциди шеърии 

мавщуд пай бурд, ки мунтахабе ин що нақл мешавад: 

Сацифа: 

 

Чк ҷойи шукру шикоят зи нақши неку бад аст, 

Чу бар сацифаи цастк рақам нахоцад монд. 

Цофиз 
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Бацри ацбоб бар сацифаи дацр 

Нуктае чанд ждгор навишт. 

Ҷомк 

Холи ту бар оташин сацифа 

Панҷ ояти анбарин нависад. 

Хоқонк 

 

Сафца: 

 

Чун қадар нақши коинот кунад, 

Дафтараш сафцаи яқини ту бод! 

Анварк 

Ба шарци сафцаи рфят китобцо созам, 

В-агарчи рфй зи ман чун варақ бигардонк. 

Сайфи Фарғонк 

Аз тамоми навиштацои башар, 

Ки нависандааш худодод аст, 

Бецтарин сафцае, ки ман хондам, 

Сафцаи рфйи одамизод аст. 

Лоиқ 

Осмон цамчу сафцаи дили ман 

Равшан аз ҷилвацои мацтоб аст. 

Фурфғи Фаррухзод 

 

 

 

ДАРЖФТ ВА АНДАРЖФТ  
 دریافت، اًذریافت
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Маълум аст, ки решаи ин калимацо жфт (жб) мебошад, 

ки маънояш пайдо кардан ва дар навбати дувум ацжнан 

цис кардан аст. Аммо ин маънои дувум дар калимацои 

таркибие аз қабили “нуктажб” (маънирас), “хурдажб” 

(борикфацм) барщастатар шуда ва дар калимацои  шун 

“камжб”, “ножб” маънои аввал эътибор дорад. Яъне, бо 

таващщуц ба афзудацо дар сурати калима ж пешоянд 

маънои реша мушаххастар мешавад. Цамин тавр, дар 

калимацои “даржфт” ва “андаржфт” маънои фацм 

кардан, дарк кардан барщаста шудааст. Калимаи 

“даржфт” цамроц бо маънои дарку фацм маънои 

гирифтан (ахз кардан), ба даст овардан ва баъзан 

хариданро цам медицад, аммо “андаржфт”, ки асосан дар 

матнцои классикк ба назар мерасад, танцо маънои дарку 

фацмро дорад. Дар фарцангцо ин калима шунин шарц 

дода шудааст: “Даржфт ващд, вищдон. Жфт. (Масдар) 1) 

даржфтан, гирифтани шизе; 2) гирифтани пул, ахз, ващд; 

3) пай бурдан ба амре, идрок кардан; 4) идрок, фацм; 5) 

таъсир (Муин). Даржфтан, гирифтан, фацмидан (Амид). 

Андаржфт идрок, даржфт (Муин)”. 

Масъала ин аст, ки ахиран “даржфт” -ро дар навиштацо 

ва гуфтор ба маънои пайдо кардан, мушоцида кардан ба 

кор мебаранд, ки баъзан бемаврид будани ин корбурд 

барщаста ба назар мерасад. Масалан, дар щумлацое аз 

қабили “Баъд аз хомфш кардани оташ аз мацалли сфхтор се 

щасад даржфт гардид”, ки шунин маъно медицад: “...се щасад 

ба даст оварда шуд” ва, албатта, манзури нависанда ин нест, 

балки он аст, ки бигфяд: “Се щасад пайдо шуд, мушоцида 

шуд, ба назар расид”. Дар ин що дар зецни нависанда 
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калимаи “жфтан” аст, ки дар забони зиндаи мо нисбат ба 

“пайдо кардан” бештар истифода мешавад ва айни он 

маъно аз он мурод мешавад. Хулоса, сацец он аст, ки 

“даржфт”-ро ба маънои дарку фацм ва ба даст овардану 

гирифтан, “андаржфт”-ро ба маънои дарку фацму цис ва 

“жфт, жфтан”-ро ба маънои пайдо кардан ба кор бубарем. 

Чанд шоциди шеърк: 

Чун тамомат ҷузву кул даржфт ф, 

Бар канори бацр ин дур жфт ф. 

Аттор 

Зи шеъри дилкаши Иқбол метавон даржфт, 

Ки дарси фалсафа медоду ошиқк варзид. 

Иқбол 

Халқ даржфт ба бфяш, ки цамф мегузарад, 

Кард ғаммозии худ, гарчи ки пинцон бигузашт. 

Хусрави Децлавк 

Хитоби “даржб” ба маънои жрк ва дастгирк хостан низ 

дар матни осори классикк зижд истифода шудааст: 

З-ин беш макун ба хира дар тоб маро, 

Даржфт маро ғами ту, даржб маро! 

Санок 

 

ДИЛХОЦ 

 دلخْاٍ
 

Ин калимаи сирф тощикк, ки маънояш ба цама маълум 

аст ва цамеша далолат ба амри матлуб ва хостанк мекунад, 

дар шанд соли охир ба маъное низ ба кор бурда мешавад, ки 

наздик ба маънои ибораи “цар навъ” аст, бидуни таващщуц 
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ба он, ки манзур мусбат аст ж манфк. Зоциран сабаби ба ин 

маъно ба кор рафтанаш тарщумаи калимаи “любой”-и руск 

ба ин калима  аст. Аммо дар сурате ки сухан манфк ва 

инкорист, бемаврид будани “дилхоц” ба таври барщаста 

ошкор мегардад. Масалан, дар ин щумлаи рфзнома: 

“Дилхоц фаъолияти террористк, дар кадом кишваре, ки 

содир шуда бошад, барои щомеаи щацонк натищацои бад 

дорад ”. Маълум аст, ки дар шунин маврид бояд аз 

иборацои “цар навъ”, “цар гуна” ва аз  ин қабил истифода 

шавад. Цамшунин, дар мутуни классикк таъбири “ба 

дилхоци худ коре кардан” ба маънои ба хости худ коре 

кардан низ омадааст. 

Чанд намунаи шеърк: 

 

Тук дилхоци ман, то рух намудк, 

Раво шуд коми ман бар ваҷци дилхоц. 

Ҷомк 

Мусаллои намоз он гоц бифканд, 

Ба зери пои он дилхоц бифканд. 

Аттор 

Шуд цаво сард, кунун мавсими хиргоц куҷост? 

Бодаи равшану рухсораи дилхоц куҷост? 

Хусрави Децлавк 

 

 

 

АФЗУДАЦОИ НОЗАРУР 

 

Дар навиштори имрфзии мо афзудацои нозарур, ки 
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бидуни онцо низ маънои калима ва щумла равшан аст, щойе 

камтар ва щойе бештар ба назар мерасанд. Баъзе собиқаи 

нисбатан зижд доранд ва цатто оғозашон шояд ба асри 19 

бирасад ва баъзе дар цамин шанд соли ахир пайдо шудаанд. 

Аз ин щумла аст номи корхонацо, ки феъл бидуни зарурат 

бар исми шохиси он афзуда мешавад. Аз щумла, “корхонаи 

мошинбарорк”, “корхонаи пахтатозакунк”, “корхонаи 

равғанбарорк” ва цатто “равғанистецсолкунк”, “корхонаи 

яхдонсозк” ва аз ин қабил, ки танцо исми шохис дар ин 

номцо кофист: “корхонаи мошин”, “корхонаи пахта”, 

“корхонаи равған”... Цамшунин, ба щойи “шабакаи 

гармидицк” мисли цамзабононамон кофист, ки аз 

“шабакаи гармо” истифода бикунем. Рфзномае менависад: 

“Мавсими шудгоркунии тирамоции заминцо шурфъ 

гардид” ва маълум аст, ки дар ин що комилан кофк буд, ки 

“мавсими шудгори тирамоцк” бинависанд. Маълум аст, ки 

дар зимни “шудгор” феъли жвари “кардан” цам цаст ва 

маълум аст, ки он ши шудгор мешавад, замин аст, на осмон. 

Дар  ин мавридцо кофист, ки нависанда барои имтицон 

бидуни истифодаи феъли жвар ибораро назар кунад ва агар 

эцсос намояд, ки бидуни он маънои ибора ва щумла равшан 

аст, аз истифодаи он сарфи назар намояд, зеро цусни сухан 

ва дурустии он дар бажни мущаз аст. 

 

ГУЗАШТ КАРДАН, ГУЗАР КАРДАН, ГУЗОР 

گذشت کزدى، گذر کزدى، گذار  

 

Ибораи “гузашт кардан” бештар ба маънои афву 

бахшоиш махсус шудааст, агарши маънои аслию 
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аввалии он цамон гузаштан, яъне, убур кардан аст ва ба 

ин маъно (афву бахшоиш) цам дар мутуни осори 

классикк ва цам муосир цамеша ба кор бурда шудааст. 

Аммо дар шанд соли ахир ин ибораро баъзан дар 

матбуот ва гуфтор ба маънои “гузаштан” ж “гузар 

кардан”, “гузор” ба кор мегиранд, ки иштибоц аст. 

Хусусан, дар мавриде ки сухан аз маросими маълуми 

гузар кардан ж гузори ташрифотии неруцои низомк дар 

маросими расмк мебошад. Масалан, менависанд: 

“Неруцои горди миллк зери мусиқии мутантан гузашт 

карданд”. Дар шунин маврид сацец он аст, ки навишта 

шавад: “гузар карданд” ж “Гузори ташрифотии неруцо... 

анщом шуд; сурат гирифт” ж цатто агар бинависем, ки 

“неруцо аз майдон гузаштанд” низ шандон иштибоц 

нахоцад шуд, ки дар мавриди аввалк цаст, вале цамроц 

бо феъли жвари “кардан” маънои афву бахшиш дар ин 

ибора асоск мешавад. Дар шеъри классикк дар шунин 

мавридцо аз “гузар ва гузор” истифода шудааст. 

 

Яке рфз шоци ҷацон цамгурфц 

Гузар кард бо чанд кас сфйи кфц. 

*** 

Ман, инак, ба шабгир аз ин размгоц 

Суйи шацри Эрон гузорам сипоц. 

Фирдавск 

 

 

БОИС  
 تاعث
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Шарци ин калима дар фарцангцо шунин омадааст: 1. 

(исм) Барангезанда, баъскунанда. 2. Яке аз номцои Худо. 

3. Сабаб, мущиб, иллат, ангеза. Боиси лайлу нацор. 1. 

Худо, ки мущиби шабу рфз аст. 2. Офтоб (Фарцангцои 

Муин ва Амид). 

Имрфз бисжр вақт дар истифодаи ин калима ба 

маънии аслии он таващщуц намешавад, ки боиси 

иштибоц мегардад. Дар щумлацои мукарраре аз қабили 

“Ин иқдом боиси дастгирист”, “Боиси қайд аст, ки 

Наврфз яке аз идцои қадимии тощикон мебошад” ва 

ғайра ин калима бемавқеъ ба щойи калимацои “лоиқи”, 

“қобили”, “шожни”... омадааст. Яъне, сацеци ин навъ 

щумлацо шунин аст: “Ин иқдом лоиқи (шожни) 

дастгирист”; “Қобили зикр аст, ки Наврфз яке аз идцои 

қадимии тощикон мебошад.” Бояд дар хотир дошт, ки 

калимаи “боис” дар цама цол иллият (сабаб) -ро ифода 

менамояд. Ва агар инро дар назар дошта бошем, шунин 

иштибоцот рух намедицад. Чанд шоциди шеърк барои 

калимаи “боис”: 

Бемории ту боиси нобудии мост, 

Эй боиси умри мо, мабодат аламе! 

Абфсаиди Абулхайр 

Бутпарастк боиси эҷоди мост, 

Барцаманзодони ин бутхонаем. 

Бедил 

Вуҷудаш боиси эҷоди олам, 

Зуцураш бар цама ашж муқаддам. 

Саййидо 
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Чун ғунча хамфш бош, Соиб, 

То боиси гуфтугф набошад. 

Соиб 
 

САГАК Ж САГЧА (САНҶОҚАК) 
طگک  

Дар сацифаи мащозии “Дуруст бинависем” суоле аз 

тарафи хонандагон матрац шуд, ки “Ож истифодаи 

калимаи “сагша” дар мавриди аломати хосси поштаи 

электронк, ки дар охири номи он меояд, дуруст аст? 

Хусусан, ки баъзе мавридцо баъди номи шахс меояд ва 

ноцанщор аст, вақте шунон мегфянд. Ож ин тарщумаи 

тацтуллафзи “собашка”-и руск нест, ки дар айни цамин 

маврид ба кор бурда мешавад”. Оре, тарщумаи 

тацтуллафз аз “собашка”-и руск аст, вале заминаи цар ду 

калима дар забонцои руск ва тощикк (форск) якест ва 

дар мавриди аломати пошта аз цамон як шайъ, ки 

зоцираш ба сурати ин аломат монанд аст, гирифта 

шудааст ва ин шайъ (шиз) дар ин забонцо цамин як 

номро дорад. Дар фарцангцои форск “сагак” шунин 

шарц дода шудааст, ки бо тощикк цамхонк дорад: 

“Навъе қуллоби шацоргфш ж нимдоира, ки барои 

бастани кафш, путин (мфза) ж камарбанди либос  ба кор 

меравад (Муин)”. Цалқаи кфшак ж қуллоб, ки ба либос 

медфзанд (Амид). 

Дар забони тощикк баъзе абзорцои хурдро "сагак" 

мегфянд. Аз щумла, оцани сари тасмаро. Агар “собашка”-и 

русиро дар ин маврид тарщума кунем, бояд "сагак" бигфем, 

на “сагша”. Цамон “санщоқак”-и эроницо цам (ки онро ба 

маънои цамин аломати поштаи электронк ба кор мебаранд 
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ва мо асли онро “сфзанак” мегфйем) дар баъзе гфйишцои 

Эрон “сагак” номида мешавад. Аммо баъзецо (аз щумла 

худам) солцост, ки бо каме тағйири он “санщобак” мегфем, 

шун думи даври тан пешидаи ин нишон онро ба санщоб хеле 

шабоцат медицад ва нисбат ба “сагак” беозортар аст. 

Хусусан, вақте ки баъди номи социби пошта меояд. Масалан, 

вақте ки дар муаррифии пошта “Социб, санщобак, майл. ру” 

мегфянд, комилан беозор аст ва манзур цам ба хубк бажн 

мешавад. Цамшунин, калимаи “андар” дар ин маврид, ки 

ахиран аз тарафи цамзабононамон истифода мешавад, 

қобили пазириш аст. 
 

САРИДАСТК, НА «ТЕЗТАЙЖР»! 
طزدطتی  
Вақте мушоцида мешавад, ки дар сардари баъзе 

ошхонацо навиштаанд «тезтайжр», яъне, таомцое, ки ба 

зудк омода мешаванд, афсфс мехфрам, ки шаро калимаи 

зебои «саридастк» (сардастк, сардастакк), ки дар мардум 

дақиқан ба цамин маъно роищ аст, аз доираи таващщуц 

берун мондааст. Ба наздикк «зудтайжр»-ро цам дар щойе 

дидам. Инцо қолаббардорицо аз забонцои хорищист, 

дақиқтар бигфем, аз “bistro”, ки таърихан аз руск ба 

фаронсавк рафта боз ба руск баргаштааст. Агарши 

нависандагон ин що ибтикоре цам нишон додаанд, яъне, 

ибораро (быстрого приготовления)-ро як калима 

кардаанд: “тезтайжр, зудтайжр”. 

Калимаи тощикии “саридастк (сардастк)” дар 

фарцангцо шунин шарц дода шудааст: “Таому шаробе ки 

цозир бошад ж зуд цозир кунанд (Фарцанги Муин). 
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Бодае чанд хурд сардастк, 

Сфйи сацро шуд аз сари мастк. 

Низомк 

 

Хулоса, бо истифодаи васеи ин калимаи зебову 

пурмаънои тощикк дар саноати хӯрокворк онро имрфз 

бисжр бамаврид метавон эцж кард. 

 

МУҚОВА Ж МУҚАВВО 
 هقْی

Муқова ба маънои щилди китоб дар навиштори мо аз 

шандин сол боз корбурди саросарк дорад ва истилоцан 

ба “ғалати ом” табдил шудааст. Дар асл ин истилоци 

қадими саццофист, ки асли он муқавво (муқаввк) 

мебошад. Решаи ин калима аз қувва(т) аст ва маънояш 

“қавикунанда” ва ба ин маъно коғазеро мегуфтанд, ки ба 

сабаби захомати бештар (ғафск) щилдро мацкам нигоц 

медорад. Цамон шизе, ки дар забони руск онро “картон” 

мегфянд: 

 

Ҷилд агар мекунк мусцафи ваҷдаш, бар ф 

Дафтари Инҷилро бацри муқавво талаб. 

Вацшии Бофқк 

 

ТАСАЛЛИЯТ – ТАСЛИЯТ 
 تسلیت

Маънои ин калима дар фарцангцо дилхушк додан, 

рацок бахшидан аз андфц, бахусус, дар цоли марги касе 

аз ақориб ва пайвандон, таъбир шудааст. Ин калима бо 

“тасалло” цамреша аст ва цамин наздикии он ба 
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“тасалло” аст, ки аксар ба сурати иштибоц онро 

“тасаллият” менависанду мехонанд. Аммо шакли 

дурусти он дар қолаби “таъзият”, яъне, “таслият” аст. 

Дар навишти форск ши “тасаллият” ва ши “таслият” 

яксон навишта мешавад, аммо шавоциди шеърк ба мо 

жрк мерасонад, ки онро дуруст бихонем, зеро сиццати 

вазни арфзии шеър моро водор месозад, онро ба сурати 

сацец бихонем, яъне, “таслият” ва агар “тасаллият” 

бихонем, вазн комилан хароб мешавад. 

 

Яке бигуфт бар он доғдида модари зор 

Ба вақти таслияту таъзият нишон додан. 

*** 

Мекфшиву як замон нак фориғ 

Аз таслияти дили ғамини ман. 

Маликушшуаро Бацор 

 

Аммо агар “тасаллият” бинависем, ин маънои 

“тасаллии ту”-ро пайдо мекунад, он гуна ки дар ин 

байти Муцташами Кошонк омадааст: 

 

Шунидам омада ғам аз пайи тасаллият, эй дил, 

Бигф, даме бинишинад, агар шитоб надорад. 

 

Яъне: “Эй дили ман, шунидаам, ки ғам барои 

(тасаллият) тасалло додани ту омадааст, агар шитоб 

надошта бошад (вақт дошта бошад), бигфяш, ки замоне 

бинишинад”. 

Зимнан, қобили ждоварист, ки вазни арфз дар 
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алифбои форск бисжр вақтцо барои дуруст хондани 

калимацо жрк мерасонад ва тақозои саломати вазн моро 

ба ин кор вомедорад, он ши дар матни мансур нест. 

Хулоса, шакли сацец ва дурусти ин калима “таслият” 

аст ва ин шаклро бояд цамеша риоя кард, хусусан, дар 

мавриди номацои цамдардк ба цамзабонони хорищк. 

 

 

ФЕЪЛЦОИ ЖВАРИ "КАРД" ВА "НАМУД" 

(کرد و نمود)  

Ин бацс аз дербоз гардон аст, ки «ож истифодаи кали-

маи «намуд» дар мавқеи феъли жвар мисли калимаи 

«кард» дуруст аст? Гурӯце бар ин назаранд, ки истифо-

даи ин калима дар мавриди мазкур сацец нест ва ин 

иштибоц дар солцои охир пайдо шудааст. Аммо дар асл 

шунин нест. 

«Кард» аз асли «кор» аст ва мустақимтарину асосита-

рин калимаи жвар дар хабари феъли анщомшуда. Аммо 

щуз он аз куцанзамон ва низ дар забонцои гуногун ин ка-

лимаи жвар цамтоцо ва жроне дорад, ки содатаринаш 

цамон анщомаи феълии "ид" ва дигар анщомацост, мисли 

давид (дав кард, шартан), парид (пар кард). Дигар, аз 

щумла, «намуд» аст, ки маънои аслии «намудан», албат-

та, падид шудан ва падидор кардан, нишон додан аст. 

Аммо дар мавридцое дақиқан ба щойи кард ба кор мера-

вад, ки аз назокатцои бажнии забон ва ғановати он ни-

шон медицад. Масалан, мо мегӯем: «Фалонк қацрамонк 

намуд (ж нишон дод)». Асл ин аст, ки ӯ қацрамонк кар-

дааст. Дар забонцои дигар низ цамтои ин таркиб цаст. 
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Масалан, дар забони руск калимаи "оказать», ки низ аз 

решаи намудан аст, ба маънои «делать» ба кор меравад: 

«оказать содействие (мусоидат, цамкорк кардан) » ва ғ. 

Чанд шоциди шеърк аз адабижти классикк, ки «наму-

дан» дақиқан ба маънои "кардан"омадааст: 

 

Намудам ба Аржанг як дастбурд, 

Ки буд аз шумо номбардору гурд. 

                                                    Фирдавск 

 

Лоба бисжр намудам, ки марав, суд надошт, 

З-он ки кор аз назари рацмати султон мерафт. 

*** 

Ба кӯи ишқ манец бе далели роц қадам, 

Ки ман ба хеш намудам сад эцтимому нашуд. 

                                                  Цофиз 

Тавқир шуд аз макорими ту 

Цар тақсире, ки ман намудам. 

                                                 Мавлоно 

Аз мисолцои зижди шеърк цамон намунацое интихоб 

гардид, ки имрӯз мо дар ин мавридцо аслан феъли жвари 

«кард»-ро ба кор мебарем, на «намуд»-ро: лоба намудан 

(зорк кардан), эцтимом намудан (кӯшиш кардан), 

тақсир намудан (гуноц кардан). Ин мисолцо нишон 

медицанд, ки истифодаи калимаи «намуд» ба щойи 

«кард» дар забони адабии куцан цатто фаровонтар аз за-

бони адабии имрӯз будааст. 
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ОТИФАТ, ОТИФА 

 (عاطفت ،عاطفه )

 

Дар шарци ин калима дар луғатномаи Децхудо 

омадааст: “Отифа. Отифат. Мецрубонк. Мецр// Хешиву 

қаробат. Подшоц бояд хидматгузоронро аз отифат ва 

каромати хеш шандон мацрум нагардонад, ки баякбор 

бираманд ва навмед гарданд (Калила ва Димна). 

 

Яке отифат сирати хеш кард, 

Дирам доду темори дарвеш кард. 

Саъдк 

 

Утуфат ва авотиф цам дар масдар ва щамъ ба кор 

меравад. 

Тавре ки равшан аст. Ин калима ба истилоц исми си-

фат аст. Яъне исме, ки ба сифат далолат мекунад, на си-

фати мацз ва суолаш цам “шк?” аст, на “шк тавр?”.  

Бинобар ин, он ки имрӯз дар бисжр навиштацо мехонем, 

ки, масалан, “Ӯ бисжр отифа аст”, иштибоци мацз аст. 

Мисли он мавриде, ки пештар дар шарци “такаббур” 

зикр шуда буд. Яъне, шун ифодаи “Ӯ бисжр такаббур аст” 

ин цам ғалати цамсон аст. Барои сацец шудани ин бажн 

лозим аст, ки пешванди «бо», «ба» ж дар сурати манфк 

будани назар “бе” истифода шавад. Яъне, боотифа, бао-

тифа, беотифа ва...  

Отифа-ро ба унвони ном баргузидан, албатта, бо 

истисно сурат гирифтааст ва шунин истисно дар ном 

шояд раво бошад. Мисли Мецр, Нишот ва ғайра. 
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ЯКЕ АЗ... 
...یکی اس  

 

Дергоцест дар ин фикрам, ки дар ин хусус шизе 

бинависам ж не. Чун иштибоце, ки ахиран дар пайи ин 

ибора мушоцида мешавад, он қадар ошкору мацсус ва 

барщаста аст, ки барои роц додан ба он ж бояд аз 

одитарин қавоиди забон бехабар буд ва ж комилан 

беэътино ба сиццати гуфтору навиштор. Масалан, 

менависанд ж мегӯянд: "Яке аз шоири бузурги адабижти 

классикии тощик", "Яке аз устоди донишгоци мо". Охир, 

равшан маълум аст, ки оғози щумла "яке" ишорат ба 

щузъе аз кул аст ва дар пай бояд кул - щамъ бижяд: "Яке аз 

шоирони бузурги..."; "Яке аз устодони..." ва ғайра. Ин 

иштибоц аз нуфузи забони муошират аст, ки ин 

мавридцо бидуни "Ж"-и накира, яъне на яке балки "Як" 

истифода мешавад ва дар ин сурат қоидатан сацец аст: 

"Як шоири бузурги адабижти классикк..."; "ЯК устоди 

донишгоц". Агарши аз назари назокати услубк ин що цам 

цамроц бо як бояд "тан" ж "нафар"-ро изофа бикунем, дар 

цар цоле иштибоц нест.  

Аммо дар сурате, ки "Яке" меояд, дар пайи он цатман 

бояд аз кул ва щамъ ждоварк гардад. Яке аз шандин, яке аз 

бисжр, яке аз онцо, Яке аз шумо. Таващщуц кунед, охир 

наметавонем "яке аз ту" ж "яке аз ӯ" бигӯем. 

Аз таъкидоти ахир маъзарат мехоцам, шун мушоцида 

мекунам, ки рӯз то рӯз ин иштибоц густариш жфта, цатто 

бар забони ровижни маъруф ва баъзе устодони мо 
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щорист. 

Дар идомаи ин мақола дар сацифаи интернетии 

“Дуруст бинависем” яке аз аъзои фаъоли ин сацифа 

бону Мадина Цакимхоҷаева шунин қайд кардааст: 

“Устод Муцаммадщон Шакурк дар китоби «Цар сухан 

щоеву цар нукта мақоме дорад» (Чанде аз масъалацои 

фарцанги сухан. Нашри севум. -Душанбе: Ирфон, 2005), 

навиштаанд: «Як мавриди хароб шудани мантиқи сухан 

он аст, ки дар навишти имрӯза бисжр вақтхо баъди «яке 

аз» исм ба шакли танцо меояд: Фирдавск яке аз шоири 

бузурги щацон аст< 

Дар шунин щумла аз байн рафтани мантиқ аз он щост, ки 

қаламкашони мо аз як шоир< боз як кас щудо кардан 

мехоцанд. Ин кори онцо баробари он аст, ки аз як садро 

бароварданк шаванд. 

Дар шунин щумлацо фақат он гоц, ки баъд аз «яке аз» 

исм ба шакли щамъ ояд, сухан маънк пайдо мекунад<» 

(с. 215).” 

 

 

ГАРМГИР 
 گرم گیر
Борцо лавцаи табилиғии бузургеро дар роц мушоцида 

кардаам, ки навишта буданд: "Дару тирезацои шӯбини 

гармиро нигацдоранда". Воқеан, хеле кӯшиш шуда ва 

калимацо цамагк сацецу маънодоранд. Аммо таркиби 

"гармиро нигацдоранда" хеле гарон аст ва нозебо. Дар 

забони мардум дар ин маврид як калимаи хуб цаст, ки 

"гармгир" мегӯянд. Масалан, либоси гармгир, кулоци 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009553854765&fref=ufi
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гармгир, мӯзаи гармгир. Ин “гирифтан” цамон доштан 

аст, яъне дар гармк гирифтан, нигоц доштан. Аз ин 

тобиши феъли “гирифтан” Цофиз шунин истифодаи 

шоирона кардааст: 

Бад-ин шеъри тари ширин зи шоцаншац аҷаб дорам, 

Ки сар то пойи Цофизро чаро дар зар намегирад?! 

Яъне, бецтар буд менавиштанд: "дару тирезаи шӯбини 

гармгир ва ж гармдор", вассалом. 

 

ЭЦТИРОМОНА – БО ЭЦТИРОМ, 

ЭЦТИРОМАН, МУЦТАРАМОНА 
با احترام،– احترامانه   

 احتراماً، محترمانه

Яке аз ғалатцои “щонсахт”, ки ахиран фарогир шуда ва 

ба цещ васила намешавад онро ислоц кард, цамин кали-

маи “эцтиромона” аст. "Эцтиром" исми маънк 

(мущаррад) аст, ба саволи “шк?” щавоб мешавад. Мисли 

шущоат, шарм, иззат ва аз ин қабил. Цамон қадар ки 

“шущоатона”, “шармона” ва “иззатона” гуфтан ғалат 

бошад, цамон андоза “эцтиромона” низ ғалат аст. Яъне, 

“она” анщомае нисбатсоз аст, ки ба сифат мепайвандад 

(на ба исм) ва навъи амалеро бажн мекунад, ки сифати 

манзуреро цамроц дорад. Ба иборати дигар, агар 

бихоцем, анщомаи мазкурро бо он калимацо бипайван-

дем, аввал бояд аз он исмцои маънк (мущаррад) сифат 

бисозем. Яъне, “боэцтиромона”, “бошармона” ж “бе-

шармона”, “бошущоатона” ж “шущоона” ва ғайра. 

Аммо дар мавриди “боэцтиромона” бояд гуфт, ки 

бидуни “она” цам “бо эцтиром” навиштану гуфтан 

кофист, цатто шартан метавон “боэцтиром” (пешояндро 
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шаспида) навишт. 

Шояд касоне эътироз кунанд, ки пас шк тавр аз 

калимаи исмии “мард” ба воситаи анщомаи “она” сифат 

сохта шудааст? Дар посух бояд гуфт, ки дар ин маврид аз 

калимаи “мард” на щанбаи исмии он, балки щанбаи 

сифатии он, ки ба маънои шущоат ва диловарк ва 

сифоти дигар аст, манзур гардидааст ж шизе, ки нисбат ба 

щинси музаккар (дар муқобили муаннас) дорад, ки, 

цамшунин, навъе аз сифат аст (қайд), масалан, “либоси 

мардона”. Ж, вақте “хизмати хирсона” мегӯйем, манзур 

аз “хирс” сифати нодонк ва щацолат аст. 

Цамшунин, пасванди "она" барои аз исм сохтани исми 

дигар ба асоси нисбат, муносиб ва воситаи бисжр хуби 

калимасозии тощикк аст. Масалан, дар осори Айнк 

калимаи "аминона" аст, ба маънои маблағе аз анвои 

молижт, ки барои яке аз амалдорони даврони амирк 

(амин) ихтисос межфт ва калимацои дигар дар забони 

тощикон аз қабили “шодижна” (цадя барои хабари 

шодкунанда), “тӯжна” (цадя барои тӯй) ва... Дар забони 

форсии имрӯз бо истифода аз ин василаи калимасоз 

калимацои зижд сохтаанд, аз щумла “ройона” 

(компютер), “жрона” (субсид). Банда, бо истифода аз 

цамин пасванд, калимацои «рацона» (пули роц) ва «гар-

дона» (мотор)-ро пешницод кардаам. Ож ба ин қижс шизе 

метавонад "эцтиромона" бошад? Ба фарз, оре. Масалан, 

агар шунин расм шавад, ки шизи хоссе ж маблағе ва аз ин 

қабил ба касе мацз шун василаи бажни эцтиром дода ша-

вад, метавон он шиз (нома, санад) ж маблағро 

"эцтиромона" номид. 
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Бо ин цама имконот, мо танцо дар корбурди ғалати 

"эцтиромона" (ба щойи "боэцтиром, ж эцтироман" 

ташаббус ва ибдоъ (навоварк) кардем. 

Маншаи ин ғалат корбурди иштибоцк аз вожаи 

“эцтироман” мебошад, ки дар навиштору гуфтори 

цамзабононамон ба маънои “бо эцтиром” меояд ва дар 

қижси калимацое шун “сидқан”, “эцтижтан”, “зӯран” 

сохта шудааст. 

Пас, лозим аст, минбаъд аз ин мафцум ба сурати “бо 

эцтиром” (боэцтиром) ж “эцтироман” кор бигирем. 

“Муцтарамона” низ сацец аст, аммо “эцтиромона” 

ғалати мацз аст. 
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“ЯК ДАҚИҚА ХОМУШК” Ж “ЗИКРИ ХАЙР” 

  یک دقیقه خواموشی یا ذکر خیر

 

Дергоцест ин ибора ва ин расм зецни маро машғул 

медорад. Чун имрӯз дидам, ки бародар Иршод 

Сулаймонк ин мавзӯъро дар "Озодагон" матрац кар-

дааст, лозим донистам, шизе бинависам. Хомушк (су-

кут) дар асли маънии худ беамалк ва истоист. Аммо 

манзур аз он "минута молшания"-и руск ки мо аз он 

“як дақиқа хомушк” сохтем, дар он лацза ба жди касе 

(марцум) будан аст. Дар фарцанги мо расми жди касе-

ро дар лацазоте пос доштан бегона нест. Аммо ин пос 

доштани мо гунгона ва комилан тицк аз амал нест, 

балки ждкард - зикр аст. Ин зикру ждкард цам ду навъ 

аст - яке хомуш (хафк) ва яке ошкор (ба овоз, щацрк). 

Пас дар цоле, ки дар щамоаи мо афроди гуногуне 

цастанд ва ждкарду зикр барои цар яке ба гунаест, ин 

ждкард-зикр бецтар аст (хафк - хомуш) бошад. Дар ин 

фурсат, касе метавонад бо хондани тацидилии ожте ба 

рӯци марцум дуруд фиристад, касе метавонад кала-

моте муборакро ба тощикк ж забони Қуръон ж забони 

дигаре, ки ӯ медонад, ба жди марцум зикр кунад. Ва 

касе цам, метавонад лацзацое нек ва муборакро аз 

зиндагии марцум ба жд бижрад ва ба рӯци ӯ дуову ду-

руд бифиристад. Пас ин маросимро ба  ин асос мо ме-

тавонем на “Як дақиқа хомӯшк”, балки “Зикри хайр” 

биномем. Ин ибора аз цар воситаи дигар ба воситаи 

ин байти хоща Цофиз машцур аст ва дақиқан ба ин 

маъност: 
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Зиндаву щовид монд, он ки накуном зист, 

К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро.  

 

 

 

 

МУЛОЦИЗАЦО ДАР БОРАИ ЦАРФИ “Ъ” 

Дар ибтидо лозим аст таъкид шавад, ки дар ин 

мақола масъалаи бозгашти алифбо ва, цамшунин, та-

лаффузи шадиди цалқии фонемаи «ъ» ба тарзи арабк 

матрац нест ва хоциши мо ин аст, ки ин масъала бе цещ 

гуна эцсосот, аз нигоци илмк ва зарурати воқек барраск 

шавад, то бошад ки дар оянда аз иштибоцоти ногузир ва 

батакрор эмин шавем. Цар назаре, ки ба сурати илмк ва 

щамък пазируфта шавад, қобили эцтиром ва эътино 

хоцад буд. 

Маълум аст, ки царфи “ъ” (асосан дар калимацои 

иқтибосии арабк) дар забони мо дар ду маврид ба 

кор бурда мешавад: дар бажни царфи “ъайн” (ع)ва 

аломати “цамза” - ء  и арабк, ки номи ин царф цам дар 

алифбои мо ба эътибори мавриди дувумк (цамза ء  ) 

“аломати сакта” номида шудааст. Зеро цамзаи арабк 

мацз цамон нишони “сакта” дар қироат аст. 

Цамшунин, маълум аст, ки мо гфж ба асоси табиати за-

бони худ барои он қоидае сохтаем, ки тибқи он ин 

царф, ово, фонема дар аввали калимацо ва дар байни 

калимацо, агар аз ду сфяш овои садонок ояд, хонда 

намешавад. Мисли: ъамал-амал; матбуъот- матбуот. 
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Агарши, воқеан, ин шакли навишт ба табиати гуфто-

ри мо ва боқии форсизабонон мусоид аст, вале дар 

натищаи ин тарзи навишт як силсила мушкилоте ба 

мижн меояд, ки нишон медицад дар цар цоле бецтар 

аст, ин царф навишта шавад, то аз иштибоцот эмин-

тар бошем. Масалан, дар навишти калимацое аз 

қабили “самои ирфонк” (سماع عرفانی  ба маънои рақси 

орифона), мисрау (мисраву, мисраъву) байт, мавзфву 

(мавзфъву) мундарища шандин калимаи дигар, ин 

мушкил ба назар мерасад. Агар мо эцсос мекунем, ки 

«мавзфу» гуфтан дуруст нест, шаро бо талаффузи сакта 

дар мижни ду “у” «мавзфъу» нанависему нагфем ва як 

царфи комилан зиждк, яъне, “в”-ро ин що бижрем ва 

калимаи ғариби “мавзфъву”-ро ихтироъ бикунем?  

Ж, вақте нигоранда “самои ирфонк”-ро ба маънои 

суруду рақси орифона ба кор мебарад, цатто гоце 

боқии матн цам барои мо ба сароцат маълум намесо-

зад, ки ин що манзур самоъ аст, на само (осмон). Ма-

салан, дар ин шеъри як шоири щавон: 

        Шеъри ту дар самои ирфонк 

        Мекашад бол мисли қуи сафед... 

        Ва шоир, ки ба қоидаи навишт пойбанд аст, мащбур 

мешавад бо аломат гузоштан дар поварақи дафтари 

шеъраш шарц дицад, ки ин що манзур “самоъ” (سماع) аст, 

на “само” (سما). Дарди ба хайр аст, агар ин цолат танцо ба 

як-ду маврид мацдуд бошад, аммо хеле зижд пеш меояд. 

Цамшунин, цазфи батакрори ин царф дар калимацое шун 

“мисраъ” дар зецн щойи онро комилан тицк кардааст ва 

аксаран шунин калимацоро бидуни царфи охир дар на-
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зар мегирем ва ба кор мебарем. Камэътинок ба царф ж 

аломати ъ боиси иштибоцоти зижд дар вазну қофияи 

назми муосир гардида. Аз щумла, дар калимаи “мисраъ” 

ва дигар калимацои назири он. Аз қабили: 

Мисрацои ман мижни дафтарам 

Шохаи гулцои хушканд, эй дареғ... 

Агар мо тибқи қоида дар ин байт “ъ” охири кали-

маи «мисраъ» -ро нависем, ки бояд цам цатман на-

вишта шавад, вазн хароб мегардад. Аммо ба сабаби 

цазфи батакрори он дар зецни як социби забон, цатто 

шоир, ин царф (фонема) дигар аслан вущуд надорад. 

Цамшунин, хеле аз сактацои бисжр душворжби вазн, ки 

шоиронро “дар ғафлат мегузорад”, цамин тариқ аз 

зецну тасаввурцо нопадид шудани царфи ъайн дар ав-

вали калимацо аст ва сактацои пуршумори вазн, аз 

щумла дар байти зер, ба цамин сабаб аст: 

Зебанда ба чашм айнак,  

Ин зебу фараш барфк. 

Дар ин байт ъайни аввали калимаи “айнак” (عینک) 

аз эътибор соқит шуда, сактаи вазн ба мижн омадааст. 

Чунин вазъ бо калимацои пуркорбурде дар шеър шун 

ишқ, (عشق) ақл, (عقل) илм (علم) ва... зижд душор меояд. 

Цамшунин, калимацое аз қабили "тулӯъ"-ро бо 

калимацое шун орзу, щоду, зону, сабу қофия мебан-

данд, ки, албатта, иштибоц аст, зеро равк (царфи охи-

ри решагии) аввалк ъайн аст ва царфи равии дувумк 

у ж ф. 

Бояд ба жд овард, ки дар забони мо садоцои арабии 
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сод ص  ва сеи сенуқта ث , зол ذ , зодض  , зо (изғк) ظ , то 

(итқк) ط , цеи цуттк ح низ вущуд надоранд, вале мо 

онцоро бо царфцои наздикмахращашон се س , зе ز , те 

ه ва це ت  (як фонема) адо мекунем ва асосан масъалае 

ба мижн намеояд.  

  Ба ин тартиб, агар ъайн цам хос арабист, пас, ба-

дали наздикмахращи онро дар забони худ бояд ба кор 

бибарем ва на шандон онро сарфи назар кунем, ки, 

масалан, шун бархе мущрижн бигфйем: “мазаррат 

мехоцам”, ба щойи “маъзарат мехоцам”, шаро ки 

маънои “мазаррат” зарару зижнцо (щамъ) аст ва «ма-

заррат мехоцам» маънои «зарару зижн мехоцам»-ро 

дорад. Пас, фонемаи наздикмахращ бо ъайни арабк 

дар забони мо, ки шояд дар цамаи забонцои дигар 

цам вущуд дорад, цамон сакта аст. Шарт нест, ки мо 

ъайни цалқии арабиро аз жарфои гулӯ (дар ғайри 

мавриди тиловати тащвидии Қуръони мащид) талаф-

фуз кунем, вале шарт аст, ки барои равшан шудани 

маънои калима ба щойи он садое мисли сактаро риоя 

бикунем. Цамшунин, ба щойи цамзаи арабк дар 

калимацои маъмур مأمور ва маъмурият مأموریت , масъа-

ла مسألو ва масъулият مسؤلیت ва ғайра. Охир, мумкин 

нест, ки ба щойи “маъмур” “мамур” ва ба щойи “масъ-

ул” “масул” бигфему бинависем. Ва, баръакс, 

камэътинок ва ноошнок бо фонемаи «ъ» боис гарди-

да, ки он дар калимацое,ки аслан вущуд надорад, ис-

тифода шавад. Мисли калимаи сирф тощикии «му-

бад», ки аксаран онро барғалат «муъбад» менависанд 

ва, цамшунин, калимаи арабии «мущаз», ки  ба 
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иштибоц аксаран муъщаз навишта мешавад ва ғ. Бо ин 

ду навъи иштибоц калимацое цастанд, ки ғалатцои аз 

ин цам бадтар ба мижн меояд. Агар царфи “ъ” барои 

ин мавридцо ба назари мо муносиб намерасад, мета-

вон онро ба аломати дигар иваз кард, вале цатман бо-

яд дар навишт ва дар талаффуз мутобиқ ба 

вижагицои овоии забонамон онро риоя намоем, то аз 

шунин иштибоцоти ногузир эмин бошем. 

 

 

 

 

РАФТА ИСТОДАН 

 

Асли ин мақола 26 сол пеш, яъне, 10 январи соли 1989 дар 

рфзномаи “Ҷавонони Тоҷикистон” чоп шуда буд. Зарурати 

таълиф ва нашри ин мақола аз он ҷо ба мижн омада буд, ки 

як гурфц аз қаламбадастони нисбатан ҷавон дар хусуси 

дурустии корбурди баъзе аз калимаву иборацои хосси 

тоҷикк, зимни муқоисаи онцо ба гуфтору навиштори 

цамзабононамон, ибрози шакку тардид мекарданд ва гоце ин 

эродцо ба истецзо низ цамроц мешуд, ки эцсоси зарурати 

таълифи мақолае дар ин хусусро қувват медод. Ин эродцо 

бештар ба таркиби феъли давомдори (истимрории) замони 

цозира бо феъли жвари истодан (гуфта истодааст, дида 

истодааст ва, хусусан, рафта истодааст) дахл дошт. Дар 

таълифи асли ин мақола муаллиф аз машварат ва жрии 

устоди таърихи забони Донишгоци миллии Тоҷикистон 

шодравон Ардашер Каримов бархӯрдор будааст. 
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Имрфз бо таваҷҷуц ба он ки дубора ин бацс ба шиддати 

бештаре дар фазои маҷозк (интернет) ва мацфилцои дигар 

тарц шудааст, лозим дониста шуд, мақолаи мазкур бо 

андаке тацрир пешкаши хонандагон гардад. 

 
*** 

Бисжр хуб аст, ки имрфзцо муқоисаву муқобалаи забони 

тощикк бо забони мардуми Афғонистону Эрон маъмул 

шудааст. Чунин муносибат, бешубца, барои ғанк ва покиза 

шудани забони тощикк мусоидат менамояд ва, албатта, ба 

шарте ки огоцонаву саррофона бошад. На цар тафовуте, ки 

мижни гуфтугӯйи ин мардум вущуд дорад, далели ноқисии 

гуфтори мардуми тощик ва фазилати гуфтори Эрону 

Афғонистон аст. Ҷойи дареғ аст, ки шунин пиндор дар 

қисме аз щавонони тощик ғалаба кардааст. То гап дароз 

нашавад, ба сари матлаб меоем ва, бигузор, он ши манзур 

мегардад, шун «мушт намунаи хирвор» пазируфта шавад. 

Имрфз бисжрицо феъли жвари «истодан»-ро дар таркибцои 

шун «гуфта истодааст», «рафта истодааст» нодуруст 

мешуморанд. Чунин ақида низ аслан эщоди худи мо нест, 

балки аз эроди рафиқони цамзабон ба мижн омадааст. 

Тамоман баръакси ин ақида Муцсин Умарзода (ниг. 

«Маънии тощик» – «Тощикистони советк», 25 сентябри с. 

1988) менависад: «...Далелцои зижде цастанд, ки мацз цамин 

забонцо рафта-рафта заминаи ташаккули забони форсии 

дарк, тощикк гардиданд. Масалан, феъли жвари «истодан», 

ки шакли замони цозираи муайян месозад, шунонши «рафта 

истодаанд». Эронижн ин тавр намегфянд ва инро шунида 

шфхк цам мекунанд, ки    “тощик дар як вақт цам мераваду 
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цам меистад”. Вале дар «Авесто» ибораи «дод истедцанд» 

цаст, ки цамин «дода истоданд» мебошад». Шояд касе бо 

Муцсин Умарзода бацс карданк бошад: яъне, шк мантиқ до-

рад шунин ибора, ки дар як замон цам рафтанд дораду цам 

истодан?! Андаке фикр бикунед, ажн мешавад, ки шунин 

«цодиса» аз камоли назокати забон гувоцк медицад. Он 

қадар назокат дорад, ки шарц доданаш душвор аст. Ацмад 

рафта истодааст. Яъне, Ацмад дар мащрои давомдори 

феъли «рафтан» воқеъ аст ж худ истодааст. Вақте ки як феъл: 

гуфтан, дидан, рафтан ва цоказо бе тағйир, яъне бе он ки ба 

феъли дигар бадал шавад, давом мекунад, фоили ин феъл 

(кунандаи ин кор) гфж дар цудуди цамин феъл сокин аст (ис-

тодааст), то он гоц ки тағйири амал бикунад. Хосияти шунин 

ифода дар муболиға равшантар мешавад. Масалан, «ф на-

вишта истодааст». То вақте ки менависад, мубтадо (ф) дар 

дохили феъл «навиштан» аст ва аз дигар феълцо фориғ, 

аммо агар «ф» навиштанро бас бикунад, ин тағйири амал ва 

бар хилофи «истодан»-и жвар мешавад. Чунонки дар руск 

«стал» ва «перестал» мухолифанд. Воқеан, дар забони руск 

ба таркиби дигаре феъли жвари «истодан» вущуд дорад. Ма-

салан, дар шунин щумлацо. «<стал тихо ее ненавидеть». – 

Маяковский. Шояд дар дигар забонцои бо тощикк цамреша 

низ дар таркибцои гуногун шунин феъли жвар мавщуд бо-

шад, цамшунин, дар мацалцои Эрону Афғонистон ва, хусу-

сан, Цинду Покистон. 

Аз матни «Корномаи Ардашери Бобакон» маълум ме-

шавад, ки феъли жвари «истодан» дар забони пацлавк низ 

(ин забонро форсии қадим цам мегфянд) будааст. «(Бобак) 

шабе эдун дид шиюн ка Сосон пад пиле оростаги сапед ни-
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шаст естод» - (Шабе дар хоб боз дид, шунонки Сосон бар 

пиле оростаи сапед нишастааст). Аз ин щумла боз маълум 

мегардад, ки бандаки хабарии « - аст» ду вазифа дорад: мав-

риде феъли анщомидаро дар замони гузашта ифода меку-

над (масалан: «ф нома навиштааст»), мавриди дигар дар ба-

ромади сифати феъл щаражни кореро дар айни замон (мо-

нанди «истодан»). Масалан: «Ман дидам, ки ф бар кат хоби-

дааст». Дар мавриди дуюм бояд «аст» щудо навишта шавад, 

зеро цамин щумла: «Ман дидам, ки ф бар кат хобидааст», ма-

салан, аз «Ман дидам, ки ф бисжр ошуфта аст» цещ фарқе на-

дорад. Ин «аст» цамон «истод»-и таърихк (ифодаи гузаш-

таи дур), ки имрфз дар баъзе гфйишцои щануб дар шакли 

«будовд» (яъне, буда буд) маъмул аст. Ба цамин дастур, агар 

бигфем, ки: Ў давида аст. Ў рафта аст, ф хандида аст, шунин 

маъно дорад, ки: Ў давон аст, ф равон аст, ф хандон аст. Аммо 

дар щаражни инкишофи забон шунин таркиб мавқеъ нажфт, 

бинобар цамин, сохтаву ғалат менамояд ва шакли 

муболиғааш: «ф давида истодааст» қонунк шуд. Акнун як 

назар ба он китобцое, ки цамаамон сари даст дорем: дар ки-

тобе «Основы иранского языкознания. Среднеиранские 

языки», М.: Наука, 1981 с. 113 – 117, дар бораи ин феъл 

маълумоти мукаммал дода шудааст. Перфект – замони 

цикоягк аз асоси замони гузаштаи феъл ва жридицандаи 

«истодан» сохта мешавад ва замони цозираро ифода ме-

кард: даствар ка модаг не мад естед (наомада истодааст) не 

донад. – Агар шахси асоск наомада истода ва надонад, шим 

едон говиц? То ше венос щаст естед. – Чаро ту ин тавр мегфк? 

Магар аз ту гуноце щаста истод? Баъзан шакли перфект за-

мони ояндаро ифода мекунад:.. аз хвостаг абесохван буд ес-
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тод пас – аз ка - < аз хоста дур шуда истод (бартараф карда 

хоцад шуд), агар пас аз он< перфекти замони гузашта – за-

мони гузаштаи нақлк – цикоягк аз асоси замони гузаштаи 

феъл ва жридицандаи «истодан» сохта мешавад: канизаг бар 

сари шоц буд ид об цаме цихт ид шацорпожнро об цаме дод, 

варзигар пас коро(в) шуд естод. – Духтарак бар сари шоц буд 

ва об цамекашиду шорпожнро об цамедод. Варзигар ба коре 

рафт истод. 

Перфекти гузаштаи дур – замони гузаштаи дури нақлк – 

цикоягк аз асоси замони гузаштаи феъл ва феъли 

жридицандаи «истодан» ва шакли тасрифии жридицандаи 

«будан» сохта мешавад: мад естод буд. – Омада истода буд. 

Он ши оварда шуд, водор менамояд, ки забони дариро да-

воми пацлавии ашконк ва пацлавии сосонк бишуморем. 

Аммо И.С. Брагинский дар натищаи муқоисаи «адабижти 

хуросонк» бо адабижти цамзамони он – форсии мижна ба 

хулосае омадааст, ки забони дарк мацсули вилояти Хуросон 

аст, на вилояти Порс.). «Ниг. «Из истории таджикской 

народной поэзии». -М.: 1956, с. 215 – 218). Дар цар сурате, ин 

забонцо гусаста аз якдигар набуданд. Ба жд бижрем, шацрцое, 

ки дар «Шацристонцои Эроншацр» ва «Цудуд-ул-олам<» 

мавриди барраск мебошанд, асосан шацрцои Хуросон 

(Осижи Мижна)-анд на Порс. Аз асри X1 сар карда («Зайн-

ул-ахбор»-и Гардезк) дар забони адабижти классикк 

«истодан» дида мешавад, аз асри ХVI (Зайниддини Восифк) 

сар карда ба меъжри забон медарояд. Дар Ацмади Дониш 

ва Садриддин Айнк цар замон истифода мешавад ва имрфз 

гфж «пеши дигарон боиси расвоии мост». Дар тамоми 

мацалцои тощикон феъли жвари «истодан» истифода 
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мешавад. Агар дар аксари лацщацои қисмати шимолк 

кфтацшуда бошад (карсос, рафсос), дар қисмати щануб бо 

цама гаронияш меояд (гуфта истодааст; цатто гап зада 

истода буд). Агар зарурат набошад, забон царгиз бори 

барзиждро намебардорад. Дар Эрон ба щойи «рафта 

истодааст», «дорад меравад» мегфянд. Дар тощикон ин 

таркиб низ ба гунаи дигар вущуд дорад, мегфянд: «гиря 

дорад», «ханда дорад» - яъне, гириста истодааст, хандида 

истодааст. Беш аз ин дар баъзе гфйишцо  «рафтан дорад», 

«навиштан дорад», «гуфтан дорад» - ро ба кор мебаранд, ки 

табиитар аз “дорад меравад” ба назар мерасад. Цатто устод 

Турсунзода шояд ба хотири роищ кардани ин таркиби феъл 

онро санги бинои лафзии яке аз шеърцои машцураш қарор 

дод: 

 

Чфпон ба сари кфцу чаридан рама дорад, (рама чаридан 

дорад) 

Аз санг ба харсанг ҷацидан рама дорад. 

Бфйи гули кфциву алафзори чарогоц 

Дар панҷаи бод асту давидан рама дорад... 

 

Дар ин сурат цам аз «истодан» парцез на равост. 

Цамшунин, рафиқоне, ки «карда шуд» ва «мебошад» ж 

«намебошад»-ро «ғалати тощикк» мешуморанд, равост 

ба Абулқосими Фирдавск ва Абдулқодири Бедил низ 

фикри худро бигфянд, ки ишонро шунин фармудацост: 

 

1. Ду ҷанги гарон карда шуд дар ду рфз,  

         Чи дар шаб, чи бо цури гетифурфз. 
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2. Намебошад тицк як парда аз оцанги тасхирам, 

    Зи цастии адам печидааст овози занҷирам. 

 

Чизи дигаре, ки гфж аз матбуоти цамзабонон ба мо 

гузаштааст, иборацои «нисбати фалон шиз», «доири 

фалон шиз», «оиди фалон шиз» мебошад, ки имрфз 

мацбуби хоссу ом шудааст. То цол ва цоло цам гоц-гоц 

«нисбат ба», «доир ба», «оид ба» навишта мешавад ва 

шунинаш сацецтар аст. Бадии кор боз дар ин щост, ки, 

хусусан, «нисбати», цещ мавқеи муайяни худро нажфта 

истодааст: «Ў имсол ширдфшии хештанро нисбати соли 

мозк хеле афзунтар кард» (Иқтибос). Форск, дарк ж 

тощикияш шунин мешавад; «Ў назар ба порина хеле 

зиждтар шир щфшид (ж дфшид)». Мавриди дигар 

«нисбати» ба щойи «дар бораи» ба кор бурда мешавад: 

«Шумо афкори хештанро нисбати ин асар буруз 

медоштед». (Иқтибос). Тарщумаи ин щумла ба тощикк, 

форск ж дарк шунин аст: «Шумо фикри худро дар бораи 

ин асар мегуфтед (ж бажн мекардед)». Дар баробари 

услуби «шутургурба», тавре ажн аст, «нисбати» дар цар 

ду щумла бемаврид омадааст. Калимаи «нисбат» дар 

танцок (бе иловаи ба) мансубият, вобастагиро ифода ме-

кунад. Масалан, «Ў ба мо нисбати хешк дорад». Ж: «Нис-

бати устодии шумо бар ман мусаллам аст». Дар 

щумлацои иқтибосшуда иншунин услуб барои матлаб 

номувофиқу хандовар аст ва зоциран муаллифон хоста-

анд, ки порсигфйк бикунанд, аммо намедонанд, ки забо-

ни софи мардуми тощик (шунонки устод Айнк таъкид 
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кардааст) «покизатарин форск» аст. Эронижн дергоцест 

барои покиза кардани забони форск щацду щадал доранд 

ва дар ин кор хеле муваффақ цам шудаанд. Ҷоиз аст аз 

онцо калимацои зебоеро шун цавопаймо, фурудгоц, 

кфдакистон, цунаристон, донишвар, бозхост, бузургдошт, 

солгард< бигирем, на он калимацои ноошнои 

ғайрифорсиро (шун бурузу иброз, мутамодк, утоқ, та-

заккуру мутазаккир, мутамоиз ва ғайраву цоказо), ки 

имрфз ж пагоц дар худи онцо пасуфтод мешаванд. Балки 

моро низ, шун социбони цамин забон, лозим аст дар ин 

кори хайр циммат бигуморем ва аз ганщури забони мар-

думи худ шизе шоистаи маъракаи цамагонк берун баро-

рем. Чунонши: андаке< тунукмоя, хамирмоя, царфхфрк, 

пасуфтод шудан (аз мфд баромадан), сари сол, дацана, 

ошгар, барфшин, шакароб (ранщиши андак), суроға, 

даста (посилка), талиша (сумка), хоиск (болға), пешкалид 

(рышаг скорости), гап задан (ба щойи царф задан), ногап 

(қацрк), яке (ногоц), гургсаг (овшарка), дуда (дуди шахшу-

да), дурдоба, шодархоб, шавра (тележка), камшин (ножб), 

паршинмех (заклжпка), рада (қатор, саф), дурада, сера-

да< козургоц (химшистка), сипанщк (муваққатк)<1Агар 

ба тацқиқ бипардозем, ошкор мешавад, ки садцо кали-

маву иборацо, тобишцову пешишцои бажн дар матнцои 

қадим мавщуданд, қисман дар матбуоти цамзабонон ис-

тифода мешаванд, аммо аз матбуоту китобцои худи мо 

берун мондаанд, қисме аз онцоро мацз шевагк, цатто 

                                                 
1 Қобили зикр аст, ки баъди ин пешниҳод баъзе аз ин калимаҳо 
роиљ шуданд, аз љумла, калимаи “суроға” (ба љойи адрес), ки 
сохтаи муаллиф буд.  
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архаистк мешуморем, ба щояшон калимацову қолабцои 

ғайри тощикиро кор мефармоем, щойи баъзешон тамо-

ман холк (!!!) цам цаст. Мисолцо бисжранд, вале гап дароз 

мешавад. Мурод ин аст, ки таващщуц ва эцтироми мо ба 

забони зиндаи халқамон бештар бошад ва цар шк беш-

тар забони адабии хаттиву гуфтугӯйии худро аз ин хази-

наи пурмоя бацравар бикунем. Хусусан, барои ин ки 

щавонон, цатто кфдакон имрфз аз падару модару бобову 

бибиашон дида, ба забондонии китобцову матбуоту ра-

диову телевизион бештар эътимод доранд. Дар онцо низ 

эцтирому эътиқодро, хусусан, ба забони куцансолон ме-

бояд бедор кард. Дар охир муносиб аст, як рубоии 

Муллоцусайнмахдум Дониши Бухороиро иқтибос би-

кунем: 

 Царчанд тавон зи чарху анҷум гуфтан, 

 Сад нусха тааххуру тақаддум гуфтан, 

 Чун бар сари инсоф раск, душвор аст  

 Як нукта ба қадри фацми мардум гуфтан. 
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ЗАМИМА 

КАЛИМАИ ТОҶИК 

ДАР АШЪОРИ  БУЗУРГОН 

 

 

Дар бораи калимаи «тощик» ба унвони номи ба 

истилоци устод Айнк «як қавми муаззам»  тацқиқоти 

зижди донишмандони мецанк ва хорищк вущуд дорад 

ва нуктаи ношинохтае сари асолати ин истилоц боқк 

намондааст, баъзан суолцое матрац мешавад, ки ин 

калима дар адабижти форсии тощикк шк мақом ва 

щойгоце доштааст? Аз шк замоне сабту забт шудааст? 

Агар маъхазцои хорищк ва дохилии қабл аз густари-

ши фарогири забони форсии дариро сарфи назар 

цам бикунем, ки ин калима ба шаклцои гуногун дар 

онцо дарщ шуда, пас дар куцантарин осори шоирони 

адабижти классикии форск-тощикк корбурди ин ка-

лимаро ба фаровонк метавон мушоцида намуд, ки он 

дар баробари номи маъруфтарин қавмиятцои он за-

мон – тозиву (араб) турку румк ва ғайра ба кор бурда 

шудааст ва аксаран маълум аст, ки гфяндаи шеър худ-

ро ба он мансуб медонад. Масалан, дар ин байти 

Саъдии Шерозк дар баробари арабу турку рум аз 

тощик ба алоцидагк ждоварк мешавад.  Ин намунацо 

ба таври барщаста маълум месозанд, бар хилофи 
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иддиои баъзецо тощик аз тозк ж тозик (яъне, араб) ба 

куллк фарқ дорад ва ин цамон миллатест, ки шоирон 

худро мансуб ба он медонанд: 

 Араб дидаву турку тоҷику рум, 

 Зи цар навъ дар нафси покаш улум. 

 

 

Ж, Муцаммад Асири Лоцищк мегфяд: 

 

Фитнаҷфе цамлабар чун ишқ нест 

Дар мижни турку тоҷику араб. 

    

Шуморе аз намунацои ин навъ ашъор пешкаши 

хонандагони азиз мегардад.  

 

Зи Чину Мочин якрфя то лаби Ҷайцун 

Зи Турку Тоҷик в-аз Туркмону Ғузу Хазар. 

     Унсурк 

 

Турке цама туркк кунад, тоҷик тоҷикк кунад, 

Ман соате турке шавам, як лацза тоҷике шавам. 

*** 

  

Турки кк, тоҷики кк зангии кк, румии кк? 

Моликулмулке ки донад мфбамф сирру ъалан. 

*** 

Як цамлаву як цамла, омад шабу торикк, 

Туркк куну чустк кун, на нармию тоҷикк. 

*** 
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Агар турк асту тоҷик аст, бад-ф ин банда наздик 

                                                                                 аст, 

Чу ҷон бо тан, валекин тан набинад цеҷ мар- 

                                                                            ҷонро. 

*** 

Худ чк ҷойи турку тоҷик асту занг? 

Фацм кардаст он нидоро чфбу санг! 

                                                          Мавлоно 

Чу яксон аст он ҷо турку тоҷик, 

Цам аз Эрон, цам аз Тфрон дареғо. 

*** 

Туро додор турк асту ту тоҷик, 

Бимонда бар сари ин роци борик. 

                           Аттор 

 

Шояд ки ба подшац бигфянд 

Турки ту бирехт хуни тоҷик. 

*** 

Араб дидаву турку тоҷику рум, 

Зи цар навъ дар нафси покаш улум. 

*** 

Рӯйи тоҷиконаат бинмой, то доғи цабаш 

Осмон бар чецраи туркони яғмок кашад! 

                                                             Саъдк  

 

Бипурс цоли ман аз чашми худ, ки ин маънк 

Цикоятест, ки маълуми турку тоҷик аст. 

    Салмони Соваҷк 

Тоҷики гарданкаши лашкаршикан, 
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Бештаре найзавару теғзан. 

            Хусрави Децлавк 

 

Пеши циндуи чашми хунрезаш 

Гашта туркон забунтар аз тоҷик. 

    Ҷомк 

Гуфт: ф турк цасту ман тоҷик, 

Лек дорем хешии наздик.  

    Ҷомк 

 

Нигори турку тоҷикам кунад сад хона вайрона  

Ба он мижгони тоҷиконаву  чашмони туркона.  

Алишер Навок 

 

Турку тоҷикро ба якдигар  

Хасмиву гирудор мебинам.  

*** 

Аз дами саййиди исодами мо 

Турку тоҷик басе зинда шуданд. 

   Шоцнеъматуллоци Валк 

 

 

Теғ мебояд кашиду ҷом мебояд ситад, 

Нест дар туркк намак, тоҷик мебояд будан.  

                                                  Толиби Омулк 

 

 

Он сарвболо кист он, к-аз васф лоластам забон, 

Дар ишқи ф девона шуд цам турку тоҷику араб. 
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     Ғавси Гелонк  

 

Кист, к-аз ғами ишқаш ҷон бадар тавонад бурд, 

Дайлам аст ж курд аст, турк, ж ки тоҷик аст. 

    Цоҷиби Шерозк 

 

Сози нофацмидагк кфк аст, ку илму чк фазл? 

Цар куҷо дидем, бацси турк бо тоҷик буд. 

*** 

Бедил, дами шамшери талаб борик аст, 

З-ин теғ на турк эмину не тоҷик аст. 

Бар ҷабцаи эцтижҷ дорад арақат 

Обе, ки зи сар гузаштанаш наздик аст. 

                                                         Бедил 

 

Зи зулфонаш димоғи шона торик, 

Чу дар назми Навок фикри тоҷик. 

                                            Нозими Циравк 

 

Фитнаҷфи цамлабар чун ишқ нест 

Дар мижни турку тоҷику араб. 

   Муцаммад Асири Лоциҷк 

 

Ту фитна кардию тоҷику турк муттацаманд, 

Ки рац ба фитна гушоданд мулки султонро. 

*** 

Ғариқи рацмати ф дуру наздик, 

Ғуломи циммати ф турку тоҷик. 

   Қоонии Шерозк 
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Шуд ғайрати кору бори ишқат 

Зуннор мижни турку тоҷик. 

   Назирии Нишопурк 

Резахори наволаи карамаш  

Турку тоҷику бандаву озод. 

   Цотифи Исфацонк 

 

Чашмони ту бо дилам насозанд,  

Ҷанг аст мижни турку тоҷик. 

    Файжз 

 

Ёфта аз маснадаш низом мамолик,  

Малҷо турк асту садру социб тоҷик. 

   Ҷайцуни Яздк 

 

Он шфх, к-аз фст дар табу тоб 

Доим дилу ҷони турку тоҷик. 

   Муштоқи Исфацонк 

 

Зицк хулқу карам, к-аз дуру наздик 

Цамегфяд дуояш турку тоҷик. 

 

Дил ойинадори турку тоҷик бувад, 

Зишт аст, гарат ойина торик бувад.  

 

Фарзанд биҷфю б-фй худ соз бузург, 

Магзор ба суцбаташ чи тоҷик, чи турк. 

   Ацлии Шерозк 
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Шаш ҷицат равшан зи тоби рфйи ф, 

Турку тоҷику араб циндуи ф. 

   Иқбол 

 

То ки бад-ин турфа хажли сутурк 

Тоза кунад жрии тоҷику турк. 

*** 

 

В-аз Тахористон маро гар дур созад хасми дун,  

Цаст назди узбаку тоҷик ҷоцу фар маро. 

   Маликушшуаро Бацор 
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