


 

Забони порсӣ 
 

Гоҳномаи илмию фарҳангӣ 
Соли дувум, шумораи 5 

 

Муассис ва соҳибимтиёз: Бунёди иҷтимоъии “Забони модарӣ” 
Дастандаркорони ин шумора: Зарафшон Мардонова, Назаршоҳ 
Назаршоев, Фирўз Набиев, Дориюши Раҷабиён 
Ношир: Бунёди иҷтимоъии “Забони модарӣ” 
Литугрофӣ, чоп ва саҳҳофӣ: чопхонаи ҶДММ “Позитив Сервис” 
Макон ва замони нашр: шаҳри Душанбе, баҳори 2014 (1393) 
 

ФЕҲРЕСТИ МАТОЛИБ 
 

Дебоча ...............................................................................................1 
Дориюши Раҷабиён. Табартақсими ҳувияти порсӣ: сегонаи 

порсигў ………………………………………………………………………………………………………………... 3 
Дориюши Раҷабиён. Пояҳои миллии артиш ............................... 17 
Вожагони тафриқаандоз дар Афғонистон ................................... 21 
Ҷалоли Холиқӣ Мутлақ. Саргузашти забони форсӣ ................... 24 
Насрини Табрезӣ. Забони порсӣ ва марзҳои ҷуғрофиёии он..... 33 
Назаршоҳ Назаршоев. Забонҳои помирӣ ва зарурати ҳифзу 

бақои онҳо ................................................................................ 39 
Тоҳира (Саҳо) Наср. Боғи эронӣ дар гузари замон .................... 44 
Гузор. Пораҳои Фейсбукӣ ............................................................. 50 
Вожаномаи роёнаӣ ........................................................................ 55 
Торнавард. Порсӣ анҷуман ........................................................... 58 
Онтуон ду Сан Экзюперӣ. Шоҳзода-кучулу ................................. 64 
Порсии осон .................................................................................... 74 
Вожаномак ...................................................................................... 80 
 

Нишонӣ: 734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони 
Рўдакӣ 106, хонаи 88 
Бунёди иҷтимоъии “Забони модарӣ”. Телефун: +992 907 501553 
Роёнишонӣ: zptajikistan@gmail.com 
 

• Маҷаллаи “Забони порсӣ” ройгон (бепул) аст 
• “Забони порсӣ” дар вероиши мақолот озод аст 

• Истифода аз матолиби “Забони порсӣ” озод аст 
• Маҷаллаи “Забони порсӣ” аз Наврӯзи 1392 (2013) мунташир 

мешавад  

mailto:zptajikistan@gmail.com


             
 

 

 

2 Забони порсї, Соли дувум, шумораи панљум, бањори 2014 

 
 
Дуруд, 
 
Маҷаллаи “Забони порсӣ” ин бор ҳам пуру паймон рӯи 

дасти шумост; бо нерӯе, ки аз баҳор шамида ва бо рӯҳияе, ки 
порсии ҳазоронсола бар он дамида, омадааст, то дайнашро дар 
ҳадди тавони худ дар пешгоҳи ин забони варҷованд адо кунад. 

Дар ин шумора аз дардҳову дармонҳо хоҳем гуфт; аз ин ки 
чи шуд, ки чунин шуд ва як забон бо се номи мутафовит дар як 
минтақаи ҷуғрофиёӣ дарҳам шикаста шуд, аммо боз ҳам 
тамомияти худро ҳифз кард. “Табартақсими ҳувияти порсӣ: 
Сегонаи порсигӯ” ин моҷарои пурдардро бозгӯ мекунад. Дар 
порсии Афғонистон жарфтар ғавр мекунем, бавежа ба он 
бахшаш, ки марбут ба мафҳуми ғариби “мусталаҳоти миллӣ”-и 
Афғонистон мешавад. 

Нигоҳе ба саргузашти забони порсӣ ҳам хоҳем дошт, бо 
марзҳои ҷуғрофиёии он ва ин ки оё аслан порсӣ марзе 
мешиносад. Дар идомаи ҷусторҳоямон дар бораи забонҳои 
бумии Тоҷикистон матлабе дорем дар бораи зарурати ҳифзу 
бақои забонҳои помирӣ, ки аз пайвандони куҳантари забони 
порсӣ ҳастанд.   

Саре ба “боғи эронӣ” ҳам хоҳем зад, бо тафаҳҳусе дар 
вожаи “пардес”. 

Ин шумораи маҷаллаи “Забони порсӣ” то кунун бештарин 
танаввуъи матолибро доштааст ва умед аст, ки мавриди 
истифодаи шумо қарор бигирад.  

Ин шумора мунташир намешуд, агар саховати фарҳехтаи 
фарҳангпарваре чун Салимҷон Насриддинов, иқтисоддони 
тоҷики муқими Маскав, дар миён набуд.  Порсипарвароне чун 
Маҳини Даврон, Заринаи Хушвақт, Фатҳуллоҳ Азизов, Элико 
Бақоӣ ва Ромини Ҳодизода низ дар таҳияи мояҳтоҷи интишори 
ин шумора саҳм доштаанд.  

Лутфан пас аз хондани ин маҷаллаи ройгон онро бо дигар 
ҳамвандони хонадони бузургамон ҳамхон кунед. 

 
Дӯстори Шумо, 
Дастандаркорони “Забони порсӣ” 
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Табартақсими ҳувияти порсӣ 

порсии ҳар се кишвар ҳамчунон дар миёни онҳо қобили фаҳм 
аст. Бар хилофи ҳамоишҳои кишварҳои турктабор, дар 
дидорҳои форсизабонон ба мутарҷим ниёзе нест. Навиштаи зер 
нигоҳест ба далелҳои тақсими маснӯъии се гӯиши як забони 
воҳиди порсӣ. 

Ҳатто дар даҳаи 1920-уми мелодӣ номи расмии роиҷтарин 
забони Варорӯд, Афғонистон ва Эрон воҳид буд: форсӣ. Танҳо 
дар соли 1928 буд, ки ҳукумати шӯроҳо номи онро ба “тоҷикӣ” 
тағйир дод, дар ҳоле ки дар Эрону Афғонистон ҳамчунон 
“форсӣ” хонда мешуд. Зоҳиршоҳ, подшоҳи паштуни Афғонистон 
дар соли 1964 побапои Шӯравӣ барои дурӣ ҷустан аз порсии 
Эрон номи забони аслии кишварашро “дарӣ” гузошт. 

 
Забони аксарият будан 
Бино ба дарки Истолин (Сталин – рус.) аз мафҳуми 

“миллат”, танҳо ононе, ки забону сарзамини муштараке доранд, 
метавонанд як миллати воҳид бошанд. Аммо ҳамин дидгоҳ ҳам 
мубтанӣ бар як назарияи печидатари сиёсӣ буд. Уливер Руо 
(Olivier Roy), ховаршиноси машҳури фаронсавӣ, дар тавзеҳи ин 
мавзӯъ менависад: 

 

 
 

Дориюши Раҷабиён 
Бритониё 

 
Сегонаи порсӣ 

 
         Ҳарчанд тафовутҳои минта-
қаии забони муштараки Тоҷикис-
тону Афғонистону Эрон расман 
шиносоӣ шудааст (тоҷикӣ, форсӣ, 
дарӣ), истинод ба ин сегонаи 
порсигӯ ба унвони “кишварҳои 
форсизабон” як амри маъмулист. 
Далели он ба ҳадди кофӣ равшан 
аст: алорағми талошҳои фаровони 
ҷунбишҳои сиёсии мушаххас ба-
рои тақсими порсизабонон ба се 
гурӯҳи ҷудогонаи забонӣ,  забони 



             
 

 

 

4 Забони порсї, Соли дувум, шумораи панљум, бањори 2014 

“Рақибони билқувваи Шӯравӣ дар Қафқоз Туркия ва дар 
иртибот бо Озарбойҷону Тоҷикистон Эрон буданд. Раҳбарони 
Шӯравӣ ба он даста аз гурӯҳҳои қавмӣ илтифот мекарданд, ки 
дар фаросӯи марзҳои Шӯравӣ дар ақаллият қарор доштанд ва 
ин рӯйкард дар паи истиқрори давлати Ототурк дар Туркия ва 
шоҳ (Ризошоҳи Паҳлавӣ) дар Эрон қуввати бештар ёфт, чун 
сиёсатҳои ҳар ду сӯ нохушнудии гурӯҳҳои забонии кӯчактар дар 
он кишварҳоро барангехта буд. 

Аз ин рӯ мақомҳои шӯравӣ тасмим гирифтанд ба озари-ҳо, 
туркманҳо, курдҳо ва лезҳо (лезгиҳо) илтифот кунанд ва ба 
порсҳову туркҳо латма бизананд. Ва чун дар берун аз марзҳои 
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сусиёлистӣ ҳеч кишвари озарӣ, 
туркманӣ ё узбакие вуҷуд надошт, тавсеъаи ин ҳувиятҳои миллӣ 
ба манфиъати Маскав буд”. (Oliver Roy, The New Central Asia: 
The Creation of Nations) 

Мазийяти доштани аксарияти бузурги порсигӯ дар берун аз 
марзҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба маншаи нокомиҳои баъдии 
порсигӯёни Осиёи Миёна табдил шуд. Дар натиҷа, Тоҷикистон 
дар соли 1924 ба унвони як ҷумҳурии худмухтор дар таркиби 
Узбакистон падидор шуд ва дар соли 1929 ба мақоми ҷумҳурии 
тамомъайёри Шӯравӣ иртиқо ёфт, аммо бахшҳои муҳимми 
форсизабони минтақа берун аз марзҳои он монд ва марказҳои 
торихии порсиёни Осиёи Миёна – Самарқанду Бухоро – ба 
Узбакистон тақдим шуд. Аз Ҷумҳурии худмухтори Тоҷикистон 
ҳатто як шаҳри ободро дареғ доштанд, ба гунае, ки маркази 
идории он дар рустои Душанбе шакл гирифт. Тумос М. Леунорд 
дар китоби “Донишномаи ҷаҳони рӯ ба тавсеъа” менависад: 

“Шаҳри мунзавии Душанбе, ки замоне маҳалли як бозори 
хурд буд, ба мазоқи равшанфикрони тоҷик намесохт ва набуди 
онҳо дар ҷумҳурии навпо тавсеъаи Тоҷикистонро боздошт ва 
барои солҳои мутамодӣ ба танишҳои миёни тоҷикҳову узбакҳо 
доман зад”. 

Ҳамин тафсири истолинӣ аз мафҳуми “миллат” заминаи 
шукуфоии понтуркисмро фарҳам кард, ки қабл аз сайтараи 
Артиши Сурх бар минтақа аз Туркияи Усмонӣ содир шуда буд. 

“Барои намуна, чун гӯиши форсизадаи Тошканд (ё туркии 
шарқӣ) дар мақоми забони меъёри узбакӣ қарор гирифта буд, 
узбакҳо (ки ба ҳар ҳол, дасти боло доштанд) басодагӣ иддаъо 
мекарданд, ки забони тоҷикони Бухоро ҳам, дар воқеъ, як гӯиши 
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узбакӣ (туркитабор) аст, ки унсурҳои порсии бештаре дорад”. 
(Thomas M. Leonard, Encyclopaedia of the Developing World) 

 
“Тоҷик” ба унвони миллат 
Бархе аз донишварон бар ин боваранд, ки таъсиси 

Ҷумҳурии Шӯравии Сусиёлистии Тоҷикистон метавонад бо 
набардҳои талхи қудрат миёни тоҷикҳову паштунҳои 
Афғонистон дар он давра пайванд дошта бошад. Баччаи Саққо 
(Ҳабибуллоҳи Ғозӣ), амири тоҷики Афғонистон, пас аз 
салтанате кӯтоҳ дар соли 1929 тавассути паштунҳо сарнагун 
шуд. 

Шояд ҳамин рӯйдод мақомҳои Шӯравиро барангехт, ки дар 
ҳамон сол ба Тоҷикистон мақоми ҷумҳурии тамомъайёрро эъто 
кунанд ва бад-ин гуна ба тоҷикҳои Афғонистон як роҳи дигари 
доштани кишвари худ аз тариқи пайвастан ба Иттиҳоди 
Шӯравиро нишон диҳанд. 

Мақомҳои Шӯравӣ пас аз ихтироъи “забони узбакӣ” (ки 
қаблан бо номи “туркии чағатоӣ” шинохта мешуд) дастбакори 
офаридани “забони нав”-е барои Тоҷикистон шуданд. Аммо дар 
инҷо онҳо бо муъаммои сарбастае рӯбарӯ шуданд. Чун 
фарҳангу забони порсӣ монанди фарҳангу забонҳои туркитабор 
набуд, ки русҳо онҳоро “ақибмонда” тавсиф мекарданд ва бовар 
доштанд, ки барои “қабилаҳои вопас-монда” забону фарҳанг 
месозанд. 

Забону фарҳанги порсӣ дар минтақа пешрафтатарин ва 
куҳантарин ба шумор меомад. Равшанфикрони порсизабони 
Осиёи Миёна ба монанди Садриддин Айнӣ комгор шуданд, ки 
“форсӣ”-ро бо ҳамин ном ба унвони забони расмии Ҷумҳурии 
худмухтори Тоҷикистон бар курсӣ биншонанд. Аммо ин ном бо 
ҳадафҳои русҳо созгорӣ надошт ва ин забон дар соли 1928 ба 
“тоҷикӣ” тағйир кард. Яъне бар мабнои сиёсати миллатсозии 
Истолин, ба яке аз мутародифҳои вожаи “порс” ё “эронӣ” (яъне 
“тоҷик”) мақоми расмӣ дода шуд. 

Моҳияти истилоҳи “тоҷик” то кунун равшан нест. Чун 
тоҷикҳо ҳам дорои вежагиҳои фарҳангию қавмие ҳастанд, ки 
порсизабонони Эрону Афғонистон доранд. Танҳо ахиран бархе 
аз пажӯҳишгарони рус пешниҳод кардаанд, ки ҳувияти тоҷикӣ 
бар мабнои таркибе аз забону мазҳаб сохта шавад. Ин дидгоҳ 
ҳар порсизабони мусалмони сунниро “тоҷик” медонад. 
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Аммо ин назария ҳам наметавонад ҳувияти қавмии 
тоҷиконро ба таври равшану дақиқ мушаххас кунад, чун забони 
модарии ҳамаи тоҷикҳо порсӣ нест (як идда ба забон-ҳои 
эронии шарқии помирию яғнобӣ ё суғдӣ такаллум меку-нанд) ва 
бархе аз тоҷикҳо на суннианду на мусалмон. Аз сӯи дигар, 
ҳамаи порсҳои мусалмон худро “тоҷик” наменоманд. 

“Дар кул, мушкили таъйини ҳувияти тоҷикӣ аз мавонеъи 
аслӣ дар ростои эҷоди ҳисси қавии миллигароӣ дар миёни 
мардуми Тоҷикистон аст. Аз бисёре ҷиҳот ин нукта ҳамчунин аз 
далелҳои мондагонии вафодории қавии минтақаӣ (маҳалгароӣ) 
аст, ки раванди миллатсозиро дар Тоҷикистони пасошӯравӣ 
бисёр душвор кардааст”. (David I. Kertzer and Dominique Arel, 
Census and Identity) 

Ин муъаммо зодаи миллатсозии маснӯъии шӯравист, ки як 
вожаи ҳаммаънои “эронӣ”-ро ба унвони номи “миллати ҷадид”-и 
эрониёни Осиёи Миёна баргузид. 

 
Зоиши алифбои “тоҷикӣ” 
Ба манзури таъмиқи “тафовути тоҷикҳо” аз дигар 

порсигӯён дар берун аз марзҳои Иттиҳоди Шӯравӣ як сол пас аз 
тағйири номи забон, яъне дар соли 1929 мелодӣ, Маскав 
алифбои форсиро низ мансух кард.  

Меҳдии Маръашб дар китоби “Мутолеъоти порсӣ дар 
Омрикои Шимолӣ” менависад: 

“Онҳо нахуст хатро ба лотин иваз карданд. Бо қатъи 
омӯзиш ба хатти порсии арабӣ дар амал дастрасии мардум ба 
матолиби мунташира ба забони порсӣ дар берун аз қалам-рави 
Шӯравӣ маҳдуд шуд. Ин тағйир ҳамчунин бунёдитарин пайванди 
мардум бо ҷаҳони исломро гусаст ва саводомӯзии мардум дигар 
чун гузашта манут (вобаста) ба матни Қуръон набуд. Дертар дар 
соли 1940 алифбои Тоҷикистон ба сириллики дасткоришуда 
тағйир кард ва бад-ин гуна иртиботи сиёсии мардуми ин ҷумҳурӣ 
бо Русия ва дигар бахшҳои Шӯравӣ таҳким ёфт”. 

Уливер Руо мегӯяд, ки тарҳрезии ҷудоии “тоҷикӣ” аз порсӣ 
аз зишттарин мавориди сиёсати забонии Иттиҳоди Шӯравӣ буд. 
Вай менависад: 

“Забони навиштории тоҷикҳо порсии адабӣ буд ва имрӯз 
ҳам забонҳои адабии Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон барои 
ҳар се кишвар қобили фаҳм аст. Як амри табиъӣ ва мусаллам 
аст, ки порсигӯёни Осиёи Миёна дар зиндагии рӯзмарраи худ аз 
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гӯишҳое кор мегиранд, ки бо ҳам мутафовитанд: забони 
тоҷикони водии Фарғона аз узбакӣ таъсир пазируфтааст ва ин 
таъсир бо таркиби вожагонӣ маҳдуд намешавад, ки бо ҳузури 
бештари вожаҳои туркӣ аз порсии Эрон мутамоиз аст, балки 
дастури он ҳам ба таври маҳсус тағйир кардааст (корбурди 
пасванд ба ҷои пешванд, ба монанди “шаҳрба” ба ҷои “ба шаҳр”. 

Руо идома медиҳад: “Дар мавриди талаффуз бояд гуфт, ки 
ин гӯиш (тоҷикӣ) ба порсии клоссик наздиктар аст, ки бо порсии 
эронӣ бисёр фарқ мекунад. (Тоҷикҳо миёни “и”-и дароз ва “э”-и 
дароз ва миёни “қ” ва “ғ” тафовут мегузоранд ва ғайра). 
Тафовути миёни порсии Эрону Тоҷикистон дар ҳадди тафовути 
забони фаронсавии Порис ва Кебек (Quebec)  аст. 

Забоншиносони рус муваззаф буданд ин тафовутҳоро 
расмӣ ва собит кунанд ва бар мабнои он “забони адабии 
ҳозираи тоҷик”-ро ихтироъ кунанд, ки акнун “тоҷикӣ” хонда 
мешавад. Онҳо ба ҷои ин ки яке аз гӯишҳои мавҷуди тоҷикҳоро 
меъёри забон қарор диҳанд, вежагиҳои гӯиши чандин 
минтақаро таркиб карданд ва як забони маснӯъӣ сохтанд: онҳо 
сомона (систем)-и овоии порсии куҳанро ҳифз карданд, аммо 
сохтори дастурии ноҳамхонеро пазируфтанд, то ин гӯиш аз 
порсии Эрон беш аз пеш фосила бигирад”. 

Ин “сомонаи ноҳамхон” то ҳадди зиёде гартабардорӣ 
(калька – рус.) аз дастури забони русӣ буд. 

Бештари маъмурони “тоҷикисозӣ”-и порсӣ ҳам тоҷик 
набуданд. Ва аммо Садриддин Айнӣ, ки поярезии алифбои 
сириллики тоҷикиро расман ба ӯ нисбат медиҳанд, ҳаргиз аз он 
расмулхат кор нагирифт ва нусхаи аслии ҳамаи шеърҳову 
достонҳои вай ба хатти порсии арабӣ навишта шудааст. 

Забоншиносони шӯравӣ барои кашидани хатти мушах-хасе 
миёни тоҷикӣ ва порсӣ барои забони “навин” торих ҳам ҷаъл 
карданд ва устурае сохтанд, ки гӯё ҷудоии миёни “тоҷикӣ” ва 
порсӣ дар садаи 16 мелодӣ сурат гирифта буд ва ҳамаи адибони 
порсӣ, аз Рӯдакӣ то Саъдӣ, “форсу тоҷик” ном гирифтанд. 

Руо менависад: 
“Дар натиҷаи ин амалиёт бар ҳамаи порсизабонони Осиёи 

Миёна, чи дар гузашта ва чи имрӯз, ҳувияти тозае таҳмил шуд 
ва ҳамаи онҳо ба “гурӯҳи қавмии тоҷик” мансуб ва мавсум 
шуданд. Ин дар ҳолест, ки ҳеч порсигӯе дар Осиёи Миёна то 
қабл аз ишғоли Шӯравӣ ва солҳо баъд аз он низ забони модарии 
худро “тоҷикӣ” наномида буд”. 
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Интерносиюнолисми забонӣ 
Раванди эҷоди тафриқа миёни порсӣ ва “тоҷикӣ” дар 

Осиёи Миёна бештар аз ҳадди тасаввур ба дарозо кашид. 
Сарфи назар аз тағйири ному расмулхатти забон, ягонагии он бо 
порсии сарзаминҳои дигар ошкору ҳувайдо монд. 

Ба баҳонаи пайравӣ аз ормонҳои “интерносиюнолистӣ” 
мавҷи азиме аз вожагони русию хориҷии дигар бар баданаи 
забони порсии Миёна тохт ва бар ҷои муъодилҳои порсии он 
нишаст ва ҳуруфу аломатҳои вежаи русӣ вориди алифбои 
таъдилшудаи пириллик шуд. 

Бароянди он шигарф (аҷиб)-у фавқулъода буд. Ҳатто номи 
сарзамин аз “Ҷумҳурии Шӯравии Сусиёлистии Тоҷикис-тон” ба 
“Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон” тағйир кард. 

Кунфронси забон, ки рӯзи 22 ут (август)-и 1930 дар шаҳри 
Истолинобод (Душанбе) ба раёсати ховаршиноси рус 
Олексондр Семйунуф баргузор шуд, ба натиҷаҳои зерин расид: 

- Забони нави тоҷикӣ бояд аз забони мавҷуди рӯзномаҳо, 
маҷаллаҳо ва китобҳои тоҷикӣ моя бигирад ва комилан 
дубора ихтироъ нашавад; 
- Ин забон бояд барои ҳамаи тоҷикизабонҳои Иттиҳоди 
Шӯравӣ қобили фаҳм бошад. Барои содатар кардани он 
бояд ба забони тоҷикони одии Шӯравӣ наздик шуд; 
- Ин забон бояд унсурҳои хоссеро, ки вежагии муштараки 
забони навиштории порсӣ-тоҷикӣ дар берун ва даруни 
Иттиҳоди Шӯравӣ маҳсуб мешуд, тарк кунад. 
(Paul Bergne, The Birth of Tajikistan: National Identity and the 

Origins of the Republic) 
Он “унсурҳои хосси порсӣ”, дар воқеъ, расман матрук шуд, 

аммо дар забони рӯзмарраи тӯдаҳо зинда монд. Барои намуна, 
пешванди ваҷҳи шартӣ ё тазйинии “би-“ (бимонад, биравад) аз 
“забони адабии ҳозираи тоҷик” ҳазф шуд, аммо тӯфони 
забонситези шӯравӣ натавонист онро дар миёни мардум аз байн 
бибарад ва он ҳамчунон роиҷ аст. Унсурҳои туркии бешуморе ба 
монанди пасванди пурсишии “-мӣ” (Рафтед-мӣ? Гуфтед-мӣ?) ва 
сохтори шикастаи ҷумла дар забони “нав” русух кард, то онро 
барои порсигӯёни хориҷӣ бегонатар ҷилва диҳад. 

 
Бим аз порсиён 
Ондреос Копелер ва Эдворд Алвурт (Andreas Kappeler & 

Edward Allworth), нависандагони китоби “Зуҳури дубораи 
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ҷавомеъи мусалмон”, бар ин боваранд, ки он чораҳо (дар ростои 
эҷоди як “забони меъёри тоҷикӣ”) бо ҳадафи хунсо кардани 
“понэронисм” ё эронгароӣ дар миёни равшанфикрони тоҷик 
анҷом шуда буд. Чун дар миёни шуморе аз онҳо “дарки амиқ аз 
иштироки фарҳангию забонии порсигӯёни Осиёи миёна бо 
мардуми Эрону Афғонистон” рушд карда буд. 

Иборати “мо, форсиён” дар яке аз навиштаҳои Садрид-дин 
Айнӣ нигаронии мақомҳоро барангехт. Китоби “Намуна-ҳои 
адабиёти тоҷик”-и Айнӣ ба баҳсҳои шадиду густарда доман зад 
ва бархе аз “донишварон”-и рус мункири ҳаққи тоҷикон ба ҳар 
навъ адабиёти пешошӯравӣ шуданд. Тазкираи Айнӣ осоре аз 
Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ҳофиз, Саъдӣ, Низомӣ, Камоли Хуҷандӣ, 
Сайфи Исфарангӣ ва чанде дигар аз шоъирони порсиро дарбар 
дошт. 

Пул Берн (Paul Bergne) дар китоби “Мелоди Тоҷикистон” 
менависад: “Намунаҳои адабиёти тоҷик” пеш аз соли 1930 
таҳрим шуд ва чандин ҷаъбаи онро аз байн бурданд”. 

Мақомҳо ба Садриддин Айнӣ барчаспи “салтанатталаби 
иртиҷоъӣ”-иро заданд. Айнӣ барои исботи вафодории худ ба 
Шӯравӣ маҷбур буд достонҳои бавузӯҳ шӯравидӯстонаи “Одина” 
ва “Дохунда”-ро дар соли 1930 мунташир кунад. Дар ивази он, 
ҳамаи шоъироне, ки дар “Намунаҳои адабиёти тоҷик”-и Айнӣ 
омада буданд, ба унвони чеҳраҳои адабиёти клоссики форсу 
тоҷик шинохта шуданд. Аммо тасмим бар ин буд, ки ворисони 
онҳоро дар Осиёи Миёна дар ақаллият нигаҳ доранд. 

 
“Магар ҳамаи тоҷикҳо мурдаанд?” 
Саршумории ҷамъият дар Иттиҳоди Шӯравӣ аз мавзӯъоти 

дардноки муфассалест, ки баосонӣ метавон дар борааш садҳо 
сафҳа матлаб навишт. Ҳарчанд он мавзӯъи ин навиштаи мо 
нест, бояд аз як мавриди он нагзашт: тоҷикҳо, ки дар иттиҳоди 
навини қавмҳои ислов (славян – рус.) ва туркта-бор муттаҳиде 
надоштанд, аз қурбониёни умдаи саршумори-ҳои Шӯравӣ 
буданд ва шумори онҳо дар миёни ду саршуморӣ (дар солҳои 
1917 ва 1926) башиддат коҳиш ёфт. 

Шириншо Шотемур, дабири аршади Кумитаи тоҷикис-тонии 
Ҳизби Кумунисти Узбакистон дар он давра муътақид буд, ки 
саршумории “муғризона ва номунсифона”-и 1926 абзоре барои 
узбаксозии ҷамъият будааст. Дар натиҷа, милюнҳо тан аз 
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тоҷикони Самарқанд, Бухоро, Сурхондарё ва дигар минтақаҳои 
порсинишини Узбакистон якшаба узбак шуданд. 

Ба гуфтаи Шотемур, базудӣ пас аз таъйини ҳудуд дар соли 
1924 рӯзномаҳои узбакӣ муддаъӣ шуданд, ки тоҷикҳоро 
метавон танҳо дар кӯҳҳои Помир (дар Ҷумҳурии худмухтори 
Тоҷикистон) ёфт ва мегуфтанд: “Ононе, ки фикр мекунанд дар 
дигар ҷоҳои Осиёи Миёна ҳам тоҷике ҳаст, девонаанд”. 

Шотемур “таъқибу пайгарди мунтазами тоҷикон ва забони 
тоҷикӣ” тавассути узбакҳоро тасвир кард ва афзуд: “Вазъият ба 
андозае бад шуд, ки дар давраи саршумории аҳолии соли 1926 
имкон надошт касе дар Узбакистон по пеш бигзораду бигӯяд, ки 
дар Узбакистон ҳам тоҷикон ба сар мебаранд”, чи бирасад ба ин 
ки ба маъмури саршуморӣ бигӯӣ, ки “худам ҳам тоҷикам”. Дигар 
раҳбарони вақти тоҷик низ бо ин иддаъо мувофик буданд, ки 
шароити ончунонӣ ба натиҷаҳое ғалате дар саршумории 
ҷамъият анҷомидааст. Дар саросари Ховарзамин Бухорову 
Самарқандро ба унвони шаҳрҳои тоҷикӣ мешинохтанд, аммо 
саршумории соли 1926 нишон дод, ки ҳар ду узбакианд. 
Абдурраҳим Ҳоҷибоев (яке дигар аз раҳбарони кумунисти 
тоҷик) пурсид: “Магар ҳамаи тоҷикҳо мурдаанд?” ва афзуд: 
“Агар чунин аст, пас ҳатман ин амр бояд натиҷаи сиёсатҳои 
ғайришӯравӣ буда бошад” (Francine Hirsch, Empire of Nations: 
Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union) 

 
Бедории шикаста 
Бо вуҷуди ин, эҳсосоти зиддипорсии фоиқи мақомҳои 

шӯравӣ натавонист монеъ аз ҳисси пайвастагию наздикии 
тоҷикҳо ба ҳамқавмони порсигӯяшон дар он сӯи марзҳо шавад. 
Дертар, дар даҳаи 1970, окодемисян Бобоҷон Ғафуров, дабири 
нахусти пешини Ҳизби Кумунисти Тоҷикистон, истидлол кард, ки 
ҳамоно Осиёи Миёна гаҳвораи забону фарҳанги қуруни вустоии 
порсӣ аст. 

Ба гуфтаи Ғафуров, “вежагиҳои аслии забони тоҷикӣ пеш 
аз оғози таҳоҷуми араб дар садаи ҳафтуми мелодӣ шакл 
гирифта буд ва мардуми Осиёи Миёна, шимоли шарқи Эрон ва 
шимоли Афғонистон ба ҳамин забон такаллум мекарданд, 
ҳарчанд он замон номи забон” порсӣ” буд, на “тоҷикӣ”. Дар паи 
ишғоли Осиёи Миёна тавассути арабҳо забони порсӣ ҷойгузини 
шуморе аз забонҳои дигари эронӣ дар минтақа шуд. Ин 
забонҳои мансуха бар вожагон ва талаффузи гӯишҳои порсии 
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роиҷ дар Осиёи Миёна таъсири мондагоре доштанд ва онро аз 
талаффузи порсигӯёни ғарб мутамоиз мекарданд. Аммо ҳамин 
гӯишҳои шарқӣ буданд, ки нахуст “порсӣ” ном гирифтанд” (Jo-
Ann Gross, Muslims of Central Asia: Expressions of Identity and 
Change) 

Ғафуров дар асари арзишманди тоҷикон комгор шуд собит 
кунад, ки эрониёни Осиёи Миёна (тоҷикон) дар офаридани 
тамаддуни эронӣ нақши бунёдин доштаанд. 

Донишмандони тоҷик дар таъйини ҳувияти тозаи худ по 
фаротар гузоштанд ё дар воқеъ, ҳувияти қавмии ростини худро 
решаёбӣ мекарданд. Нависандаи китоби “Мусалмонони Осиёи 
Миёна” бурузи эрондӯстӣ дар Тоҷикистон пас аз переструйкои 
Горбачёвро ингуна тавсиф мекунад: 

“Як пруфесури тоҷик дар як рӯзномаи бонуфуз дар 
таърифи вожаи “Эрон” навиштааст, ки он танҳо ба маънои 
кишвари хосси садаи бистум нест, балки сарзамини 
фарохтареро аз Синду Сирдарё (Сайҳун) гирифта то марзҳои 
Туркия, Эрон ва Сурияи имрӯзӣ дарбар мегирад, ки зодбуми 
ҳамаи мардумони эронӣ, аз ҷумла тоҷикон будааст 
(Додихудоев, 1986). 

Як истидлоли муртабити дигар ин ки тоҷикон дар гузашта 
миллати бузургу нерӯманде будаанд, ки афзун бар Осиёи 
Миёна, дар шимоли шарқи Эрон, Афғонистон, Синҷиён (Чин) ва 
минтақаҳои дигар ба сар мебурдаанд (Сиддиқов, 1984). 

Муҳаммади Осимӣ, раиси пешини Фарҳангистони улуми 
Тоҷикистон, гуфтааст, ки порсӣ, дарӣ (порсии кобулӣ, забони 
муъоширати байни ақвоми Афғонистон) ва тоҷикӣ дар воқеъ як 
забони воҳиданд, ҳарчанд миёни онҳо тафовутҳои фаровоне 
дар вожагону гӯишҳо вуҷуд дорад. Ӯ афзуда, ки “адабиёти 
клоссики мо, ки ба забони порсии дарӣ навишта шудааст, 
дороии муштараки эрониён, афғонҳо ва тоҷикҳо аст” (Раҷабӣ, 
1987). 

Ин эҳсосот дар соли 1989 ба авҷ расид. Дар он сол 
Тоҷикистон нахустин кишвари Осиёи Миёна шуд, ки қонуни 
забонашро тадвину тасвиб кард. Ин чаҳорумин қонуни забон 
дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва танҳо се кишвари 
каронаи Болтик аз Тоҷикистон пешӣ доштанд. 

Қонуни забон рӯзи 22 жуие (июн)-и 1989 таҳти фишори 
тазоҳуроти мардум, ки мехостанд забони модаришон ба унвони 
забони расмӣ ҷойгузини русӣ шавад, тасвиб шуд. Ин қонун ба 
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забони Тоҷикистон пас аз 61 сол номи аслиашро пас дод ва 
онро дар паронтез (қавсайн) қарор дод: тоҷикӣ (форсӣ). 

Бино бар Қонуни забон, дар ҳамон сол Бунёди забони 
форсии тоҷикӣ поярезӣ шуд. Қарор буд то соли 1996 хатти 
порсӣ ҷойгузини пириллик шавад. Ҳатто акнун равшанфикрони 
тоҷик он рӯзро ба унвони лаҳзаи заррини нишоти фарҳангишон 
дар садаи бистум ба ёд меоваранд. Дар воқеъ, он танҳо як 
лаҳза буду лаҳзаосо ба сар расид. 

Ҷанги хунини панҷсола (1992-1997) растохези фарҳангии 
тоҷиконро боздошт. Нерӯе ҷадид бо ҳимояти Русия ва 
Узбакистон рӯи кор омад ва равандро воруна кард. Ҳолу ҳавои 
зиддипорсӣ чира шуд ва навиштаҳои порсиро аз кӯчаву 
хиёбонҳо сутурданд. 

Дар соли 1994 порлумони Тоҷикистон Қонуни забони 1989-
ро ислоҳ кард ва дубора ба шеваи шӯравӣ забони расмии 
кишварро “тоҷикӣ” номид. Тарҳи бозгашт ба дабира 
(расмулхатт)-и порсӣ барои муддати номаълум ба фаромӯшӣ 
супурда шуд. 

 
Паштунсозӣ ба шеваи истолинӣ 
Ҳамон гуна ки қаблан зикр шуд, паштунсозии Афғонистон 

бозтоби мӯбамӯи узбаксозӣ дар манотиқи васеъе аз Осиёи 
Миёна аст; бо ин тафовут, ки сардамдорони ин ду ҷараён аз 
ақвоми мухталиф буданд. Узбаксозӣ ҳамроҳ бо унсури қавии 
руссозӣ барои тазъифи забони порсӣ дар Осиёи Миёна ва дур 
кардани он аз порсии бурунмарзӣ тарҳрезӣ шуда буд; дар ҳоле 
ки паштунсозиро гӯяндагони як забони заъифи шарқӣ (пашту) 
ба зиёни дигар забонҳои роиҷ дар Афғонистон роҳ андохтаанд. 
Ҳадафи умдаи онҳо порсӣ аст; чун он ҳамчунон забони 
муъоширати байни ақвоми Афғонистон аст ва дар саросари 
кишвар, ба ҷуз аз шаҳракҳои бисёр дурдаст, қобили фаҳму 
такаллум аст. 

Ба гуфтаи эроншиноси рус Уронскӣ (И.М. Оранский – рус. 
1977), порсӣ то соли 1933 танҳо забони расмии Афғонистон буд; 
“аммо дар ҷараёни даҳаи 1930 ҷунбише барои тарвиҷи пашту ва 
иртиқои мақоми он ба унвони забони расмӣ оғоз гирифт” (Ulrich 
Ammon, Sociolinguistics). 

Пешоҳангони ин раванд аз хонадони салтанатии 
Мусоҳибон буданд, ки мехостанд аз роҳи касри мақоми 
муҳимтарин забони ин кишвар (порсӣ) забони маҳаллии 
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паштуро фарогир кунанд. Аммо имкони тавсеъаи пашту дар 
замоне кӯтоҳ вуҷуд надошт ва ин ҳақиқат монеъ аз парвози 
баланди андешаҳои паштугароён шуд. Бо вуҷуди ин, онҳо 
комгор шуданд то андозае бар пайкари забони порсӣ осеб 
расонанд ва мавозини порсии Афғонистонро ба ҳам бизананд. 

Он чи инҷо меояд, ҷузъиёти бештари фароянди паштун-
созӣ ва мушоҳидоти мухталиф аст, ки тасвирро комилтар хоҳад 
кард ва миёни ду ҷунбиши зиддипорсӣ дар ду сӯи рӯди Омӯ 
хутути мувозӣ хоҳад кашид. 

 
Эҷоди “забоне нав” дар Афғонистон 
Зоҳиршоҳ, подшоҳи паштуни Афғонистон (1933-1973), 

ҳамон дағдағаҳоеро дошт, ки ҳукумати Шӯроҳо дар даҳаи 1920 
эҳсос мекард. Ӯ ҳам нигарони афзоиши нуфузи фарҳангию 
сиёсии Эрон дар минтақа буд ва дар натиҷа, тасмим гирифт дар 
соли 1964 номи забонро аз “форсӣ” ба “дарӣ” тағйир диҳад, ки як 
мутародифи адабӣ ва сифати забони порсӣ аст, ба маънои 
“дарборӣ”. 

Бад-ин гуна раванди ҷудоии сурӣ (зоҳирӣ)-и порсӣ ба сар 
расид ва ҷаҳонро шоҳиди яке аз масхаратарин ҳақоиқи 
забоншинохтии рӯзгор кард: се “миллат” ба се “забон” ҳарф 
мезананд, ки ҳар кадом номи хосси худро дорад (форсӣ, тоҷикӣ, 
дарӣ), аммо боз ҳам гӯяндагони онҳо ҳамдигарро бахубӣ 
мефаҳманд. Дар ҳамин росто иқдомоте идорӣ анҷом гирифт, то 
50 дарсади ҳамаи матолиби мунташира дар кишвар ба забони 
пашту бошад. 

Сорбонҳои корвони бегонасозии порсии Афғонистон низ 
ба монанди Осиёи Миёна ғайритоҷик буданд. Мавориди 
муҷозоти рӯзноманигорон дар Афғонистон ба хотири кор-бурди 
вожаҳои порсӣ тавассути як вазири паштун (Абдул-карими 
Хуррам, вазири пешини фарҳанг) сурат гирифт. Дағдағаи 
Хуррам, бино ба тавсифи худи ӯ, нуфузи “аносири ғайриисломӣ”-
и забони порсии Эрон дар “дарӣ”-и Афғонистон буд; дар ҳоле ки 
соҳибони ростини забони порсӣ дар Афғонистон бо изҳори 
эътироз ба вазири фарҳанг бар ягонагии “дарӣ” ва порсии Эрон 
таъкид мекарданд. Яъне ғайрипорсҳо (паштунҳо) номи 
забонеро иваз карданд, ки ба таври зотӣ ба онҳо таъаллуқ 
надорад ва акнун талош мекунанд як порсии худсохтаро бо 
номи “дарӣ” бар кишвар таҳмил кунанд. Ин тасвир башиддат 
ёдовари рӯйдодҳои Осиёи Миёна дар даврони Шӯравӣ аст. 
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Истилоҳоти “ҳамагонӣ”-и пашту 
Меҳдии Маръашӣ дар китоби “Мутолеъоти порсӣ дар 

Омрикои Шимолӣ” бо руҷӯъ ба даҳаи 1960 менависад: 
“Ҳарчанд мизони савод ба забони пашту дар он давра 

бисёр поин буд ва пашту ҳамин ҳоло ҳам аз порсӣ ақиб аст, 
шуморе аз ниҳодҳо ба забони пашту номгузорӣ шуданд ва ҳама 
муваззаф шуданд, сарфи назар аз забони модаришон, масалан, 
ба донишгоҳ “пуҳантун” бигӯянд, то забони расмии “дарӣ” аз 
“форсӣ” фосила бигирад”. 

Истилоҳоти “ҳамагонӣ”-и пашту ба монанди пуҳантун, 
пуҳанзай (донишкада), соранволӣ (додситонӣ), рағтун 
(бемористон) ва ғайра, ки тавассути вазири пешини фарҳанги 
Афғонистон “истилоҳоти миллӣ” унвон шуд, аз бидъатҳои 
“Пашту тӯлана” (Фарҳангистони пашту) буд, ки соли 1936 
поярезӣ шуд. 

Ин фарҳангистон аз ихтиёри фавқулъодаи тавлид ва 
таҳмили истилоҳоту вожаҳо бар ҳамаи забонҳои роиҷи 
Афғонистон бархурдор буд; дар ҳоле ки муъодили он вожаҳо 
дар забоне чун порсӣ аз дербоз вуҷуд дошт. Яке аз ҳадафҳои ин 
ниҳод сунъ (сохтан)-и тафовутҳои ҳар чи бештар миёни “дарӣ” 
ва порсии Эрон буд. Дар ҳамон сол забони пашту ба унвони 
забони омӯзишӣ бар ҳамаи мадрасаҳо таҳмил шуд; ҳарчанд дар 
ниҳоят ин барнома тавфиқи чандоне надошт. 

“Мушкили дигар (дар раванди паштунсозӣ) ба 
равшанфикрону дарбориён бармегашт, ки ба забони порсӣ – 
забони суннатии фарҳанги кишвар – такаллум мекарданду 
менавиштанд. Забони паштуи худи Зоҳиршоҳ ибтидоӣ ва ноқис 
буд” (Gilles Dorronsoro, Afghanistan: Revolution Unending, 1979 – 
2002). 

Ба гуфтаи Амини Сайқал, “дар миёнаҳои даҳаи 1960 
талошҳои пуртобу табе ҷиҳати сохтани адабиёте ба забони 
пашту бар пояи лаҳҷаи ҷанубӣ (Пактиё) сурат гирифт. Фаварони 
ногаҳонии навиштаҳо дар маҷаллаи бонуфузи “Ко-бул” 
мутаъаллиқ ба Фарҳангистони афғон, ки нависандаи ғолибашон 
Риштин ном шувинисти паштуне буд (раиси Фарҳангистони 
пашту), паштуро ба унвони забоне, ки дар сарзамини 
Афғонистон бор омадаву ба камол расидааст ва садсолаҳо пеш 
аз вуруди ислом дар ин марзубум вуҷуд доштааст, месутуд ва 
меафзуд, ки ин забон баъдан тавассути кишваргушоёну 
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ҳокимони ситамгари мухталиф саркӯб шуд” (Amin Saikal, Modern 
Afghanistan: A History of Struggle and Survival). 

Иддаъоҳои мушобеҳе алайҳи забони порсӣ дар Осиёи 
Миёна низ шудааст. 

Сиёсати шувинистии паштунсозӣ дастури кори фарогире 
дошт. Тайи даҳаҳои 1950 то 1960 артиши Афғонистон маъмулан 
паштунҳои шарқӣ ва гилзоиро ба омӯзишгоҳҳои низомӣ 
мепазируфт; чун давлат мехост бо истифодаи абзорӣ аз онҳо 
паштунсозии кишварро шитоб бибахшад. Дар даҳаи 1970 
аксарияти мутлақи афсарони ҷавон паштун буданд. Ҳазораҳову 
узбакҳо дигар аслан ба артиш роҳ намеёфтанд. 

Тайи давраи хасмонатари ин раванд дар даҳаи 1970 пахши 
барномаҳои родюӣ ба забонҳои маҳаллӣ қатъ шуд. 

Бино ба оморе, ки дар китоби Амини Сайқал омадааст, дар 
нимаҳои (авосити) даҳаи 1970 ҳафтод дарсади мақомоти 
баландпоя ва мутавассити Афғонистон дар силсиламаротиби 
низомию ғайринизомӣ паштун буданд. 

Дар кишвари чандқавмие чун Афғонистон сиёсати 
шувинистии паштунсозӣ мутмаиннан бар танишҳои қавмӣ 
меафзояд. Он гуна ки як нависандаи шӯравӣ навиштааст, 
“сиёсати паштунсозӣ... пеш аз ҳама ба паштунҳо имтиёзоти 
мушаххасе медод ва сипас ба ононе, ки ин забонро хуб фаро 
гирифта буданд”. 

 
Аммо порсӣ ҳамчунон порсист 
Бо вуҷуди талошҳои фаровони нерӯҳои истеъморию 

шувинист, забони порсӣ ба се забони муҷаззо бахш нашуд. 
Порсӣ ҳамчунон забони аслии мардуми ҳар се кишвари 
порсигӯст. Порсизабонон ба “ҳувияти ҷудогона дарӣ ва тоҷикӣ” 
аҳаммияти чандоне қоил нестанд. Расонаҳои ҷаҳонӣ ин се 
кишварро “ҷомеъаи порсизабон” меноманд. 

Забони порсӣ ҳамчунон дар дигар бахшҳои Осиёи Миёна, 
ҷануби ғарби Осиё ва Халиҷи Форс забони милюнҳо тани дигар 
аст. Ва ин забон манбаъи вожасозии дигар забонҳои минтақа 
аст. 

Меҳдии Маръашӣ муътақид аст, ки ин забонро дар кул 
ҳанӯз чун “форсӣ” ё порсӣ мешиносанд. Аммо акнун, ки порси-
гӯёни Тоҷикистон “аҳаммияти истиқлоли ғайримунтазира-
ашонро дармеёбанд ва бо ҳамсоягони порсигӯяшон таҷдиди 
равобит мекунанд, бо муъодилае рӯбарӯ ҳастанд: оё хатти 
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сирилликро бояд ҳифз кард ё дабира (расмулахатт)-и порсӣ 
бояд ҷойгузини он шавад? Бо мондагории хатти сириллик 
тоҷикҳо дар пайванди дубора бо ҷомеъаи торихишон ноком 
хоҳанд шуд; ва ин танҳо ҷомеъае аст, ки ба рӯи тоҷикон комилан 
боз аст. Аммо агар онҳо ба хатти порсӣ баргарданд, маҷбуранд 
аз “тоҷикӣ”-забонони Самарқанд, Бухоро ва боқии Осиёи Миёна 
бибуранд. Ҳеч саршумории мувассақе аз дигар порсизабонони 
Осиёи Миёна дар даст нест, аммо шумори онҳо мутмаиннан, 
метавонад бо теъдоди порсигӯёни худи Тоҷикистон баробар 
бошад!” (Mehdi Marashi, “Persian Studies in North America”). 

Ин рӯзҳо шуморе аз донишварони Тоҷикистон низ расман 
хостори бозгашт ба дабираи порсӣ шудаанд; чун ба бовари 
онҳо, алифбои пириллик Тоҷикистонро гирифтори буҳрони 
фарҳангӣ карда ва дастрасии тоҷикон ба навиштаҳои порсии 
хориҷ аз кишварро маҳдуд кардааст. Ба назар мерасад, ки 
бозгашт ба алифбои порсӣ танҳо роҳи амалӣ ва гурезнопазири 
берун кашидани порсии Осиёи Миёна аз инзивои дерина ва 
ҳифзу тавсеъаи он аст. 

Диду боздидҳои расмӣ миёни мақомҳои се кишвари ҳам-
забон ва гуфтугузор дар бораи поярезии иттиҳоди кишварҳои 
порсизабон дар Русия нигарониҳоеро барангехтааст. Шаш сол 
пеш (2008) рӯзномаи “Независимая газета” чопи Маскав 
навишта буд: 

“Эрон Тоҷикистонро ҷузъе аз “Эрони Бузург” медонад. Рӯ 
овардани Душанбе ба Теҳронро метавон бо қонуни жеупу-
литикии тамоюли унсури камзӯр ба сӯи унсури пурзӯр тавзеҳ 
дод. Гузашта аз ин, онҳо мардумони ҳамтаборе ҳастанд, ки 
забон, фарҳанг ва торихи муштарак доранд”. 

Ба гуфтаи Лено Ҷонсун дар китоби “Влодимир Путин дар 
Осиёи Миёна” (2004), ҷиҳатгирии муҷаддади Тоҷикистон ба сӯи 
мардуми ҳамтабораш дар оянда комилан мантиқӣ ҷилва 
мекунад: 

“Аз оғоз ба назар мерасид, ки Тоҷикистон бо забони 
порсиаш дар миёни кишварҳои туркизабони Осиёи Миёна ва 
дар муҷовират бо шимоли Афғонистон, ки бахши азиме аз 
ҳамтаборонаш онҷо ба сар мебаранд, аз зарфияти билқувваи 
тағйири ҷиҳатгирии сиёсати хориҷӣ ва дур шудан аз Русия дар 
оянда бархурдор аст”.| 



 

лат ба шумор меомад. Нерӯҳои мусаллаҳи Эрон, ки то замони 
Ризошоҳ пора-пора ва номунсаҷим буданд, бо номи туркии “қушӯн” 
шинохта мешуданд. 

Ризошоҳи Паҳлавӣ бо дарки аҳаммияти номҳо ва 
истилоҳоти расмӣ, бавижа артишӣ, дар оғози соли 1935 
донишмандони забонро гирди ҳам овард ва Фарҳангистони 
забону адаби порсиро таъсис кард, то барои ниёзҳои давлатӣ 
вожасозӣ кунад. Истилоҳоте, ки имрӯза дар артиши Ҷумҳурии 
Исломии Эрон ба кор меравад, барсохтаи ҳамин 
Фарҳангистон аст. 

Муҳимтарин истидлоли ҳаводорони тағйири истилоҳот, 
бавижа дар заминаи низомӣ, ин буд, ки Эрон ба унвони 
импротурии бузург дар гузашта дорои номҳо ва истилоҳоти 
бумии деринае буда ва ниёзе ба вом гирифтани истилоҳоти 
туркии “қушӯн”-у “қӯч” нест. Гурӯҳе ҳам ба корбурди 
истилоҳоти низомии порсӣ дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ишора 
мекарданд, ба монанди: 

 
Набояд, ки аз кордорони ман, 
Зи сарҳангу ҷангӣ саворони ман, 
Бихуспад касе дил пур аз орзӯй, 
Гар аз банда гар мардуми некхӯй. 

 

 

 
 

Дориюши Раҷабиён 
Бритониё 

 

 
Пояҳои миллии артиш 

 
         Кишварҳое, ки дорои пеши-
наи торихии ғанӣ ҳастанд, пай-
васта кӯшидаанд бо такя ба 
истилоҳот ва вожагони куҳан 
вобастагии худ ба тамаддуне 
бостониро собит кунанд. Дар 
Эрони давраи Ризошоҳи Паҳлавӣ 
(1921-1941), ки ба шеваи Камол 
Ототурк дар ҳоли шакл додан ба 
ҳувияти миллӣ буд, ин иқдом аз 
артиши кишвар оғоз гирифт, ки 
ойинаи тамомнамои қудрати  дав- 
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Ё: 
 

Сипаҳдор чун Булмузаффар бувад, 
Сари лашкар аз моҳ бартар бувад. 

 
Ё: 
 

Яке маҳзар акнун бибояд навишт, 
Ки ҷуз тухми некӣ сипаҳбуд накишт. 

 
Дар даврони Ризошоҳ, ки бархе онро “истибдоди 

созанда” унвон мекунанд, фурсати баҳсу мунозирот сари 
вожасозию вожапардозӣ набуд. Подшоҳ истилоҳоти нобе 
мехост ва фавран мехост. Фарҳангистони забону адаби порсӣ 
ҳам ба ин хоста гардан ниҳод ва дар фурсате бисёр кӯтоҳ 
кореро анҷом дод, ки мондагор шуд ва умре бас дарозтар аз 
салтанати Ризошоҳу писараш ёфт. 

Аммо вожаи аслиро, ки “артиш” дар баробари “қушӯн”-и 
туркӣ бошад, иддае аз фарҳангиёни Эрон пеш аз таъсиси 
Фарҳангистони забону адаби порсӣ сохтаанд. Бархе аз 
соҳибназарон асолати ин вожаро зери суол мебаранд ва 
мегӯянд, ки он баргирифта аз вожаи паҳлавии “артиштор” ё 
“артишдор” ба маънои “сипоҳӣ” аст ва созандагони он 
пиндоштаанд, ки бо ҳазфи пасванди “-дор” мешавад 
муъодиле барои вожаи “қушӯн” сохт. Аз сӯи дигар, иддае ҳам 
решаи вожаи “артиш”-ро ба номи бостонии Арта – нахустин 
бунёдгузори нерӯи низомӣ дар Эрони устураӣ пайванд 
медиҳанд. Сарфи назар аз дурустӣ ё нодурустии ин ду 
гумона, имрӯза вожаи “артиш” дар тамоми паҳнаи порсигӯ 
корбурди густарда дорад ва ҷо уфтодааст. 

Аммо дар Тоҷикистон дараҷа (рутба)-ҳои низомӣ 
ҳамчунон ёдгори талху занандае аз султаи русҳо бар порае аз 
сарзамини Фирдавсӣ ҳастанд. Агар Фирдавсӣ мехост асари 
сутургашро имрӯз бинависад, шояд бо он ҳама бузургӣ аз 
қофия бастани “лейтенант”-у “подполковник”-у “полковник” 
оҷиз мемонд, чун ин вожаҳои аҷнабӣ бо рӯҳи забони мо, бо 
сиришти забони Фирдавсӣ, ҳамхонӣ надоранд. Ва гузашта аз 
аҳаммияти забонӣ, ин истилоҳот деринагии давлатдории 
тоҷиконро зери суол мебаранд. Агар мо пеш аз ҳамлаи арабу 
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муғулу рус ҳам лейтенанту полковник доштем, чаро акнун 
нишоне аз он истилоҳот нест? Оё ҳар фарди ноошно бо 
торихи сарзамини мо ба ин пиндори ғалат намеуфтад, ки 
тоҷикон ҳаргиз артишдор набудаанд ва фанни артишдориро 
аз русҳо омӯхтаанд? 

Бо таваҷҷуҳ ба аҳаммияти ин мавзӯъ дар маҳфили 
фейсбукии “Забони порсӣ”, ки акнун беш аз 8200 узв дорад, 
Сайидюнуси Истаравшанӣ, аз аъзои кӯшои ин гурӯҳ, 
пешниҳодҳои зерро барои дараҷаҳои низомӣ дар Тоҷикистон 
матраҳ кард, ки ба таъйиди бештари аъзои гурӯҳ расид. 
Пешниҳодҳо ба се забони порсӣ, русӣ ва инглисӣ омадаанд: 

 
Сарбоз - Рядовой – Private 
Сарбози якум - Рядовой первого класса - Private 

First Class 
Сарҷӯха - Капрал (ки имрӯза дар Русия вуҷуд 

надорад) – Corporal 
Гурӯҳбони дуюм - Сержант первого класса - 

Sergeant First Class 
Гурӯҳбон - Сержант – Sergeant 
Саргурӯҳбон - Мастер-сержант (ки имрӯза дар 

Русия вуҷуд надорад) - Master Sergeant 
Устувор - Сержант-майор (ки ин ҳам дар Русияи 

имрӯз вуҷуд надорад) - Sergeant Major 
Сутвони дуюм - Второй лейтенант - 2nd 

Lieutenant 
Сутвони якум - Старший лейтенант - 1st 

Lieutenant 
Сарвон - Капитан – Captain 
Саргурд - Майор – Major 
Сарҳанги дуюм - Подполковник - Lieutenant 

Colonel 
Сарҳанг - Полковник – Colonel 
Сартип - Бригадный генерал - Brigadier General 
Сарлашкар - Генерал-майор - Major General 
Сипаҳбуд - Генерал-лейтенант - Lieutenant 

General 
Артишбуд - Генерал – (Four Star) General 
Раиси ситоди артиш - Начальник штаба - Chief of 

Staff 
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Фармондеҳи кулли қуво - Верховный 
главнокомандующий - Commander-in-Chief 

Бузург-артишдорон – Маршал – Field Marshal 
 
Агар ин истилоҳот ба ҷои баробари русии онҳо дар 

Тоҷикистон мутадовил шавад, бегумон тамоюзи давлатдории 
тоҷикон дар минтақа барҷастатар хоҳад шуд ва ҳувияти 
миллӣ бавижа дар миёни артишдорони кишвар устувортар ва 
нерӯмандтар хоҳад шуд. 



 

 

 
 
 

Вожагони тафриқаандоз дар Афғонистон 
 
Соли 1936 мелодӣ дар Афғонистон ниҳоде бо номи 

“Пашту тӯлона” (Фарҳангистони пашту) поярезӣ шуд, ки 
табдили пашту ба забони расмӣ ва фарогири Афғонистон 
аз ҳадафҳояш буд. Мусалламан, ҳар забони мудерне бояд 
муҷаҳҳаз ба истилоҳоти мудерн бошад, то битавонад 
ниёзҳои ҷаҳони навинро бароварда кунад. Ин ниҳоди 
фарҳангӣ даст ба ибтикорҳои қобили тақдире зад ва барои 
пашту, ки аз рушди андаке бархурдор буд, заминаи 
густариш фароҳам кард ва вожагону истилоҳоте барои он 
барсохт. 

Аммо коркарди Фарҳангистони пашту ба забони пашту 
маҳдуд намешуд, балки дароздастона дар забонҳои дигари 
Афғонистон, бавежа забони аслии он порсӣ ҳам дахолат 
мекард. Талош барои эҷоди фосила миёни порсии 
Афғонистон ва порсии Эрону Фарорӯд аз ҷумлаи иқдомоти 
номаймун ва зиштест, ки Фарҳангистони пашту анҷом 
додааст. 

Дар ин росто Фарҳангистони пашту ҳамаи забонҳои 
роиҷ дар кишвар, бавежа гӯишварони забони порсиро 
муваззаф медонист истилоҳҳоеро, ки ин ниҳод барсохта 
буд, ба ҷои муъодилҳои модарии худ ба кор бибаранд. 
Барои намуна, исрор мешуд (ва мешавад), ки ба ҷои вожаи 
порсии “донишгоҳ” аз баробари паштуи он “пуҳантун” баҳра 
бигиранд ва ба ҷои “идора” ба шеваи инглисӣ “депортмент” 
бигӯянд. Айни иқдомҳое, ки дар Фарорӯди шӯравӣ ҳам 
анҷом гирифта буд ва вожаҳои бумӣ ба ҳамин шева ҷои 
худро ба вожаҳои бегона медоданд. 

Ин мушкил то кунун дар Афғонистон боқист ва бархе 
аз мақомҳои давлати Ҳомид Карзай борҳо бар корбурди 
“мусталаҳоти миллӣ” пофишорӣ кардаанд. Албатта, ҳеч 
феҳрести расмӣ аз “мусталаҳоти миллӣ”-и Афғонистон 
вуҷуд надорад ва худи ин истилоҳ як мафҳуми мубҳаму 
бепешина аст. Аммо тасаввури ин ки, масалан, дар 
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Тоҷикистон ба далели расмияти забони порсӣ русҳои 
муқими кишвар ҳам маҷбур бошанд ба забони русӣ ба ҷои 
“университет” “донишгоҳ” бигӯянд, нишон медиҳад, ки ин 
таваққуъ то чи андоза музҳику норавост. Чунончи, ҳеч 
порсигӯе дар Афғонистон ҳеч паштунеро вонадоштааст, ки 
ба ҷои “пуҳантун” порсиёна “донишгоҳ” бигӯяд. Ва ин 
“мусталаҳот”, ки бо ҳадафи фосила андохтан миёни порсии 
Афғонистон ва порсии ҷоҳои дигар базӯр бар гӯишварони 
ин забон таҳмил шуда, яке-дуто нест. 

Дар зер шуморе аз роиҷтарин “мусталаҳот”-и таҳмилӣ 
дар Афғонистонро бо маънои порсии он меоварем: 

 
Стра маҳкама – Девони олӣ 
Луӣ соранволӣ – Додситонии кул 
Соранвол – додситон 
Пуҳантун – донишгоҳ 
Пуҳанзай – донишкада 
Пуҳанзаи ветеренарӣ – донишкадаи домпизишкӣ 
Депортмент – идора 
Вулусӣ ҷирга – Маҷлиси намояндагон 
Мишрону ҷирга – Маҷлиси улё (болоӣ) 
Шорволӣ – шаҳрдорӣ 
Шорвол – шаҳрдор 
Вулусволӣ – шаҳристон, ноҳия 
Вулусвол – бахшдор, раиси шаҳристон, раиси ноҳия 
Дармалтун – дорухона 
Зежантун – зоишгоҳ 
Клиник – дармонгоҳ 
Сара Миёшт – Ҳилоли Аҳмар 
Пуҳёлай – устодёр (ассистент)-и якум 
Пуҳанёр – устодёри дувум 
Пуҳанмал – устодёри севум 
Пуҳандӯй – донишёр (доцент)-и якум 
Пуҳанвол – донишёри дувум 
Пуҳонд – устод, пруфессур 
Бридмал – сарҷӯха (капрал) 
Бридман – сутвон (лейтенант) 
Дреюм бридман – сутвони севум 
Дуҳум бридман – сутвони дувум 
Ламрай бридман – сутвони якум 
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Тӯран – сарвон (капитан) 
Ҷагтӯран – раиси ситод 
Дагарман – сарҳанги дувум (подполковник) 
Дагарвол – сарҳанг (полковник) 
Брид ҷанрол – сартип (бригадир) 
Тӯран ҷанрол – сарлашкар (генерал-майор) 
Дагарҷанрол – сипаҳбуд (генерал-лейтенант) 
Сутурҷанрол – артишбуд (полный генерал) 
Дреюм сотанман – гурӯҳбон (сержант)-и севум 
Дуҳум сотанман – гурӯҳбони дувум 
Ламрай сотанман – гурӯҳбони якум 
Дуҳум соран – сутвон (лейтенант)-и дувум (нерӯи интизомӣ) 
Ламрай соран – сутвони якум (нерӯи интизомӣ) 
Соран – сутвон (нерӯи интизомӣ) 
Самунёр – саргурд (майор – нерӯи интизомӣ) 
Самунвол – сарҳанг (полковник – нерӯи интизомӣ) 
Малпосвол – сартип (бригадир – нерӯи интизомӣ) 
Посвол – сарлашкар (генерал-майор – нерӯи интизомӣ) 
Луӣ посвол – сипаҳбуд (генерал-лейтенант – нерӯи интизомӣ) 
Сутурпосвол – тимсор, женерол (генерал – нерӯи интизомӣ) 
Пӯста – посгоҳ 



 

 

 

миллӣ бедор мегардид, вале боз ҳам наметавон аз вуҷуди як 
забони расмии фарогир сухан гуфт. Ва забони форсии бостон, 
бо он ки аз замони Дориюши Бузург забони навиштор низ шуд, 
вале натавонист ба унвони забони гуфтор по аз қаламрави худ 
берун ниҳад. Далели он чунин аст, ки дар ин давра ҳеч як аз 
шохаҳои забонҳои эронии бостон ҳанӯз то он андоза аз танаи 
аслию ягонаи худ дур нашуда буд, ки барои гӯяндагони забони 
дигар бегона шуда бошад. Ба сухани дигар, модҳо суханони 
бародарони порсии худро бахубӣ дармеёфтанд ва ҳатто миёни 
порсии бостон ва забони авестоӣ ноҳамгуниҳои чандон бузурге 
нест. 

Гузашта аз ин, Ҳахоманишиён, ки қудрати ҷаҳонии 
замони худ буданд, сиёсате, ки барои нигаҳдории он қудрат дар 
даруну беруни Эрон ба кор мебастанд, бар пояи эҳтиром ба 
мазҳабу фарҳанги ақвоми дигар буд ва ин мавзӯъ табъан 
ононро аз таҳмили забони худ ба ақвоми дигар низ бозмедошт. 
Чунонки, масалан, номаҳои расмии давлатӣ ба забони оромӣ 
навишта мешуд ва сангнавиштаҳои онҳо илова бар порсии 
бостон ба забонҳои эломӣ ва бобилӣ низ навишта шудааст. Бо 
ин ҳол, қаламрави забони порсии бостон, модӣ ва портии 
бостон, ки ҳар се сахт ба якдигар наздик буданд, тамоми ғарбу 
шимолу маркази Эронро фаро мегирифт. 

 

 
 

Ҷалол Холиқӣ Мутлақ 
Эрон 

 

 
Саргузашти забони 

форсӣ 
 

         Аз он ҷо ки дар наҷд (сарза-
мини баланд)-и паҳновари Эрон 
ҳар як аз тираҳои эронӣ ба яке 
аз забонҳо ва гӯишҳои вежаи худ 
сухан мегуфтанд, аз дербоз ба 
вуҷуди як забони фарогир, ки 
василаи тафоҳуми миёни онон 
бошад, ниёзе сахт ошкор буд. 
          Дар замони Ҳахоманишиён, 
бо он ки дар канори ваҳдати 
сиёсӣ ва дар зери нуфузи он кам-
кам   худогоҳӣ  ба  ҳамбастагии 



                                                                               
 

 

25 Љалол Холиќї Мутлаќ, Саргузашти забони форсї  

Вале аз як сӯ, ҳар чи гурӯҳи забонҳои ховарию бохтарӣ бо 
гузор аз давраи куҳан ба давраи миёна аз якдигар дуртар 
мегаштанд ва аз сӯи дигар, ҳар чи ҳамбастагии сиёсӣ, миллӣ ва 
фарҳангӣ миёни тираҳои эронӣ наздиктар мешуд, ба ҳамон 
андоза ниёз ба як забони расмӣ фарогиртар мегашт. То ин ки 
перомуни ҳазору понсад сол пеш яке аз гӯишҳои ҷануби бохтарӣ 
ба номи дарӣ рафта-рафта ба дигар бахшҳои Эрон густариш 
ёфт. 

Куҳантарин гузорише, ки дар бораи забони дарӣ дорем, 
гуфтаи Ибни Муқаффаъ аст, ки Ибни Надим дар китоби “Ал-
феҳрест” овардааст. Ибни Надим менависад: “Абдуллоҳ ибни 
Муқаффаъ гӯяд, забонҳои форсӣ иборатанд аз фаҳлавию 
дарию форсию хузию сурёнӣ. Фаҳлавӣ мансуб аст ба Фаҳла; 
номи панҷ шаҳр аст ва он Исфаҳону Райу Ҳамадону Моҳи 
Наҳованд ва Озарбойҷон аст. Ва аммо дарӣ забони шаҳрҳои 
Мадоин буд ва дарбориён ба он сухан мегуфтанд ва мансуб ба 
даргоҳи подшоҳист ва аз миёни забонҳои мардуми Хуросону 
Ховар, забони мардуми Балх дар он бештар буд. Ва аммо форсӣ 
забони мӯбадону донишмандон ва монанди он буд ва он забони 
мардуми Форс аст. Ва аммо хузӣ забонест, ки бо он шоҳону 
амирон дар хилват ва ҳангоми бозию хушӣ бо перомуниёни худ 
сухан мегуфтанд. Ва сурёнӣ забони аҳли саводу навиштан ва 
ҳам навъе аз забони сурёнӣ форсӣ буд”. 

Он чи Ибни Муқаффаъ дар бораи забони хузӣ ва забони 
сурёнӣ мегӯяд, дар инҷо мавзӯъи гуфтугӯи мо нест. Он чи ӯ дар 
бораи забони “фаҳлавӣ”, яъне паҳлавӣ ва вобастагии он бо 
“Фаҳла”, яъне Паҳла мегӯяд ва панҷ шаҳре, ки ном мебарад, 
ҳама мерасонанд, ки хости ӯ ҳамон забони паҳлавии портӣ ё 
паҳлавик ё палавоник аст. Ва аммо истилоҳи “форсӣ”-ро ду бор 
ба кор гирифтааст. Бори нахуст форсиро ба маънии мутлақи 
забони эронӣ оварда ва “забонҳои форсӣ”, яъне забонҳои эронӣ. 
Вале бори дувум, ки мегӯяд “форсӣ забони мӯбадону 
донишмандон ва мардуми Форс буд”, равшан мешавад, ки хости 
ӯ дар инҷо аз “забони форсӣ” забони паҳлавии сосонӣ ё порсиг ё 
порсии миёна аст, ки бештари навиштаҳои монда аз адабиёти 
паҳлавӣ ба ҳамин забон аст. Ва ишораи ӯ ба ин ки форсӣ забони 
мардуми Форс буд, таъйини маҳалли аслии ин забон аст, дар 
баробари маҳалли аслии забони паҳлавиг, ки Паҳла ё Порт буд, 
ки Ибни Муқаффаъ ба панҷ шаҳр аз он ном бурдааст. 



             
 

 

 

26 Забони порсї, Соли дувум, шумораи панљум, бањори  2014 

Забони паҳлавии сосонӣ ё порсиг ва забони паҳлавии 
портӣ ё паҳлавиг чунон ба якдигар наздик буданд, ки мардуми 
ин ду забон сухани якдигарро бахубӣ дармеёфтанд ва ҳамин 
андоза хешовандию наздикиро низ метавон пеш аз он миёни ду 
забони порсии бостон ва модӣ гумон бурд, ки ҳар як дар ҳамон 
маҳалле, ки сипастар меҳани забони порсигу паҳлавиг буд, 
ривоҷ доштанд. Бар хилофи порсиг, ки дунболаи порсии бостон 
аст, паҳлавиг дунболаи модӣ нест. Вале давраи бостонии 
паҳлавиг бо забони модӣ хешованди наздик буд, чунон ки 
Ҳенинг (W.B. Henning) аз онҳо ба унвони забонҳои хоҳар ном 
мебарад. Номи Мод низ дар рӯи яке аз панҷ шаҳре, ки Ибни 
Муқаффаъ аз он ҷузви панҷ шаҳри Порт ном бурдааст, яъне 
Наҳованд, бар ҷой мондааст. 

Дар боло гуфта шуд, ки порсиг дунболаи порсии бостон 
аст. Ин матлаб ниёзманди тавзеҳест: 

Порсии бостон бад-ин гуна ки дар сангнавиштаҳои 
Бесутуну Тахти Ҷамшеду Нақши Рустам ва чанд ҷои дигар 
омадааст, на метавонад дар замони худ забони гуфтор буда 
бошад ва на метавонад бо гузашти понсад сол, то ин андоза ки 
дар забони порсиг мебинем, сода гардад. Аз ин рӯ, бояд гуфт, ки 
порсии бостон як забони навиштори адабӣ ва куҳан буд, ки бо 
забони гуфтор фосилаи зиёд дошт ва забони навиштори порсиг, 
агарчи дунболаи он забон аст, вале дунболаи рости он нест, 
балки аз забони гуфтор сахт таъсир дидааст. 

Ва аммо он чи Ибни Муқаффаъ дар бораи забони дарӣ 
мегӯяд, ниёз ба баррасии бештаре дорад. Ин ки мегӯяд, дарӣ 
забони дарбориён ва мансуб ба дарбори подшоҳӣ буд, аз ин 
сухан нахуст ин нукта дуруст мегардад, ки дарӣ аз “дар” ба 
маънии даргоҳ аст, ки Ибни Муқаффаъ онро ба “боб” тарҷума 
кардааст ва хост аз дару даргоҳ дар инҷо “пойтахт” ва дарӣ 
забони мардуми шаҳрнишини пойтахти сосонӣ ва шаҳрҳои 
Мадоин буд. Ва ин ки мегӯяд, аз миёни забонҳои аҳли Хуросону 
Ховар забони мардуми Балх дар забони дарӣ бештар аст, бад-
ин маънист, ки ин забони дарӣ аз бохтари Эрон ба ховар нуфуз 
карда буд ва дар онҷо бо забонҳои он сомон даромехта буд. 

Агар ин таъбири мо аз гуфтаи Ибни Муқаффаъ дуруст 
бошад, назари ӯ бо назарияи дониши забоншиносӣ дар бораи 
хостгоҳ ва ҷиҳати нуфузи забони дарӣ ё форсӣ мутобиқат 
дорад: 
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Бар асоси дониши забоншиносӣ, забоне, ки Рӯдакии 
Самарқандию Фирдавсии Тӯсию Низомии Ганҷавию Саъдии 
Шерозӣ бад-он навиштаанд ва имрӯза бо бархе ноҳамсониҳои 
гӯишӣ забони расмии Эрону Афғонистону Тоҷикистон аст, як 
забони ҷануби бохтарист ва хешованд бо порсиг ё паҳлавии 
сосонӣ, ки бо забонҳои балучию курдию лурӣ ва гӯишҳои тотию 
толишӣ ва бисёре аз гӯишҳои шимолию марказию ҷанубии Эрон 
ва забонҳои эронии миёна чун порсигу паҳлавиг ва забонҳои 
эронии бостон чун порсии бостон ва модӣ, гурӯҳи забонҳои 
Эрони бохтариро ташкил медиҳанд. Дар баробар забонҳои 
пашту дар Афғонистон ва осӣ дар Қафқоз ва гӯишҳои Помир 
(чун вахӣ, сангличӣ, мунҷӣ, шуғнӣ, язғуломӣ ва ҷуз он) ва яғнобӣ 
дар Зарафшон ва забонҳои эронии миён чун суғдӣ, хоразмӣ ва 
хутан-сакоӣ ва забони эронии бостони авестоӣ гурӯҳи забонҳои 
Эрони ховариро ташкил медиҳанд. 

Бино бар ин, забони гуфтори пойтахти ҳахоманишӣ, ки 
сурати бисёр содашудае аз забони адабию куҳани катибаҳои 
ҳахоманишӣ буд, понсад сол пас аз он ба номи забони дарӣ 
ҳамгом бо пойгирии қудрати сиёсии Сосониён дар бисёре аз 
нуқоти Эрон ба унвони забони тафоҳум миёни тираҳои эронӣ 
ривоҷ ёфт. Пеш аз он ва ҳамзамон бо ривоҷи забони дарӣ бо 
нуфузи забони паҳлавиг ва сипас забони порсиг, ки ба тартиб 
забонҳои навиштор дар замони Ашкониёну Сосониён буданд ва 
ҳамаи фармонҳову номаҳои давлатӣ ба онҳо навишта мешуд ва 
низ таблиғоти Монию шогирдони ӯ дар ховари Эрон ба забони 
паҳлавиг буд, роҳ барои пешрафти забони дарӣ, ки бо порсигу 
паҳлавиг хешовандии наздик дошт ва бисёре аз вожаҳои ин ду 
забонро гирифта буд, кӯбида ва ҳамвор шуда буд. Ҳамчунин 
дастури бисёр сода ва комилан боқоъида ва ёднишин ва дар 
айни ҳол пуртавони ин забон, ки онро дар шумори содатарин 
забонҳои ҷаҳон сохта буд, омили бисёр муҳимми дигаре дар 
ривоҷи сареъи ин забон буд. 

Пас аз суқути Сосониён забони навиштори нахуст ҳанӯз 
ҳамон забони порсиг (ва то ҳудуде паҳлавиг) буд. Чунонки 
бештари осоре, ки аз ин забонҳо дар даст аст, таълиф ё 
навпардозиҳоиест аз ҳамин садаҳои нахустини ҳиҷрӣ, вале 
номи ин забонҳо дигар аз порсигу паҳлавиг ба “порсӣ” ва 
“паҳлавӣ” тағйир ёфта буд ва аз ҳамин рӯст, ки Ибни Муқаффаъ 
сурати муъарраб (арабишуда)-и онҳоро “форсӣ” ва “фаҳлавӣ” 
сабт кардааст. Вале бо кам шудани мӯбадону гаравидани 
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деҳқонон ба дини навин мавқеъияти забони порсиг рӯзбарӯз 
заъифтар мегашт ва кам-кам бар сари ҷонишинии он муборизае 
миёни дарию арабӣ даргирифт. 

Нахуст пирӯзӣ бо арабӣ буд, ки бо доштани ҳамаи 
вежагиҳои як забони тавоно ва ба унвони забони дину дастгоҳи 
хилофати исломӣ ва муҷаҳҳаз ба хатте, ки бо ҳамаи навоқиси 
худ беҳтар аз хатти паҳлавӣ буд, ҳамчун сардоре, ки то он 
замон рӯи шикаст надида буд, по ба майдон ниҳод. Тарҷумаҳо 
ва таълифоти бешумори эрониён ба забони арабӣ дар ду-се 
садаи нахустини ҳиҷрӣ муҳимтарин нишонаи ин пирӯзии 
муваққатии забони арабист ва нишонаи ин ки эрониён кам-кам 
худро барои кӯчи фарҳангӣ ва видоъ бо гузашта омода 
мекарданд. 

Вале дар миёнаи садаи севум (нухуми мелодӣ) бо тулӯъи 
давлати Яъқуб варақ баргашт ва ба фармони амире, ки аз 
миёни тӯдаҳо бархоста буд ва ҷуз забони ниёкони худ забоне 
намедонист, дарӣ расман забони навиштор шуд. 

Забони дарӣ вақте забони навиштор шуд, ба ҳамон гуна 
ки хатро аз арабӣ гирифт, аз забони навиштори пешин, яъне 
порсиг низ ки акнун “порсӣ” хонда мешуд, номро гирифт. Ба 
сухани дигар, забони форсӣ, то замоне ки танҳо забони гуфтор 
буд, ба он дарӣ мегуфтанд ва на порсӣ. Вале пас аз он ки дар 
миёнаи садаи севуми ҳиҷрӣ ба ҷои забони порсиг забони 
навиштор гардид, номи “порсӣ” ҳам ба он дода шуд ва аз ин 
замон дорои се ном гардид: порсӣ, дарӣ ва порсии дарӣ. Вале 
равшан буд, ки чанд ном барои як забони воҳид тавлиди 
сӯитафоҳум низ хоҳад кард ва базудӣ барои ҳар ном таърифе 
ҷудогона ба вуҷуд хоҳад омад. 

Магар на ин буд, ки дарӣ забони даргоҳ буд? Пас бо пой 
гирифтани фармонравоии Сомониён дарӣ, ки замоне номи 
забони даргоҳи Сосониён буд, акнун номи забони даргоҳи 
Сомониён, яъне номи забони мардуми Хуросон гашт. Дар 
баробари форсӣ ба унвони забони дигар ҷоҳо. Ва бавежа пас аз 
он ки форсии Хуросон ба далели омехтан бо гӯишҳои маҳаллӣ 
тафовутҳое низ бо форсии нуқоти дигар пайдо кард, ин 
ихтилофи ном муҷаввизи дигаре низ ёфт. Чун воқеъан бисёре 
аз ин вожаҳои гӯишии Хуросон барои суханварони ғайри-
хуросонӣ маҳҷуру номафҳум буд. 

Албатта, форсӣ танҳо бо гӯишҳои маҳаллии Хуросон 
наёмехта буд, балки ин забон дар ҳар бахше аз Эрон, ки нуфуз 



                                                                               
 

 

29 Љалол Холиќї Мутлаќ, Саргузашти забони форсї  

мекард, табъан миқдоре аз вожаҳои забонҳову гӯишҳои онҷоро 
мегирифт, ки аз ин миқдор теъдоде ба василаи муаллифони он 
сарзамин даруни забони форсии навиштор мешуд, ки аз он боз 
теъдоде аз роҳи ҳамон осор ба форсии навиштори истондорд 
роҳ меёфт. Вале аз он ҷо, ки Хуросон аз нимаи дувуми садаи 
севуми ҳиҷрӣ то муддатзамоне муҳимтарин маҳди адабии 
форсӣ буд ва осоре, ки дар ин сарзамин ба вуҷуд омад, дар 
андак замоне дар саросари Эрон шуҳрат ёфт, табъан саҳми 
нуфузи вожаҳои гӯишии он, чи дар форсии навиштори Хуросон 
ва чи дар форсии навиштори истондорд, бештар аз нуқоти дигар 
Эрон буд. 

Аз ҳамин рӯ аст, ки Қатрони Табрезӣ дар соли 438 ҳиҷрӣ 
ҳангоми бархурд бо Носири Хусрави Қубодиёнии Балхӣ 
мушкилоти худро дар дарёфти шеъри Мунҷики Тирмизӣ ва 
Дақиқии Тӯсӣ аз ӯ мепурсад ва ба ҳамин далел Носири Хусрав 
дар бораи ӯ мегӯяд: “Шеъре нек мегуфт, аммо забони форсӣ 
некӯ намедонист”, ки хости Носири Хусрав аз форсӣ форсии 
дарии Хуросон аст. Албатта, ин ҳам муҳтамал аст, ки Қатрон, ки 
забони гуфтори ӯ бо ҳамшаҳриҳояш забони эронии озарӣ буд, 
ҳарчанд ҳангоми навиштан бар забони форсӣ тасаллут дошт, 
вале дар сухан гуфтан ба ин забон каме кунд буд. Дар ҳар ҳол, 
ба далели ҳамин мушкилот мардуми Озарбойҷон ва дигар 
нуқоти Эрон дар дарёфти вожаҳо ва истилоҳоти гӯишҳои 
Хуросон дар шеъри форсӣ аст, ки Асадии Тӯсӣ дар ҳамин замон 
“Луғати Фурс”-ро барои мардуми Арону Озарбойҷон таълиф 
кард. Ва низ ба иллати ҳамин вожаҳои гӯишии Хуросон аст, ки 
Унсурулмаъолии Гургонӣ дар соли 475 ҳиҷрӣ дар китоби худ 
“Қобуснома” ба форсинависон суфориш мекунад, то аз 
навиштани форсии дарӣ бипарҳезанд ва менависад: “Ва агар 
нома порсӣ бувад, порсии мутлақ манабис, ки нохуш аст. Хосса 
порсии дарӣ, ки на маъруф бувад, он худ набояд набишт ба ҳеч 
ҳол, ки худ ногуфта беҳтар аз гуфта бувад”. 

Аз ин гуфтаи Унсурулмаъолӣ нек пайдост, ки ӯ порсиро 
аз “порсии дарӣ”, ки дар он замон ба форсии мардуми Хуросон 
мегуфтанд, ҷудо донистааст. Ин форсии дарӣ ба далели 
вожаҳои гӯишии он барои форсизабонони берун аз Хуросон 
душвор ва аз ин рӯ, аз диди Унсурулмаъолӣ забоне дур аз 
шевоӣ буд. Ҳамчунон ки ӯ порсии мутлақ, яъне форсии сараро 
низ, ки ба вожаҳо ва ибороту амсолу ҳиками тозӣ (арабӣ) ороста 
набошад, дур аз шевоӣ медонад. Ҳамчунин онҷо ки Муҳаммад 
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Заҳирии Самарқандӣ, муаллифи “Синд-боднома”, дар бораи 
нигориши пешини ин китоб, ки Хоҷа Амиди Абулфавориси 
Қаноразӣ дар соли 339 ҳиҷрӣ аз паҳлавӣ ба форсӣ тарҷума 
кард, менависад: “Ин китобро (Қаноразӣ) ба иборати дарӣ 
пардохт, лекин иборати азим нозил буд ва аз тазайюну таҷаллӣ 
орию отил...”, хости ӯ аз дарӣ боз ҳамон забонест, ки аз як сӯ, 
вожаҳои гӯишии шарқии он барои дигар форсизабонон маҳҷур 
буд ва аз сӯи дигар, сабки содаву беперояи он ба чашми 
мутааххирон орӣ аз шевоӣ менамуд. 

Ба гумони ман, ҳамчунин номи порсии дарӣ, ки Фирдавсӣ 
дар “Шоҳнома” ба тарҷумаи “Калила ва Димна”, ки дар замони 
Сомониён тавассути Абулфазл ва ё ба сар-парастии ӯ анҷом 
гирифт ва сипас Рӯдакӣ онро ба назм кашид, медиҳад, аз ҳамин 
саҳми бузурги вожаҳои гӯиши Хуросон дар ин манзума аст. 
Фирдавсӣ дар ҷое дигар забони “Шоҳнома”-и худро порсӣ 
меномад, ҳамчунон ки пеш аз ӯ Абӯъалии Балъамӣ низ забони 
тарҷумаи худро аз “Торихи Табарӣ” порсӣ номидааст. 

Ба сухани дигар, забони форсии садаи чаҳоруми ҳиҷриро 
метавон ба ду сабк бахш кард. Яке сабки осоре, ки дар онҳо 
вожаҳои гӯиши Хуросон зиёд ба кор рафта буд. Аз ин зумра 
буданд манзумаҳои Рӯдакӣ, “Синдбоднома”-и Қаноразӣ, 
ашъори Мунҷики Тирмизӣ ва бархе шуъарои дигар. Ин сабкро 
дарӣ ё порсии дарӣ мегуфтанд. Дувум сабки осоре, ки дар 
тарҷумаву таълиф ба порсигу паҳлавиг ва ба забони форсии 
истондорд дар бештари нуқоти Эрон наздик буд. Аз ин 
намунаанд тарҷумаи “Тафсири Табарӣ”, тарҷумаи “Торихи 
Табарӣ”, “Офариннома”-и Бӯшакур, “Шоҳнома”-и Абӯмансурӣ, 
“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, “Ҳидоят-ул-мутаъаллимин”, “Ҳудуд-ул-
ъолам”, “Тафсири Қуръони пок” ва ашъори шоъироне чун 
Шаҳиди Балхӣ, Бӯшакур ва ғайра. Ин сабкро порсӣ мено-
миданд. Ин ду сабк ҷуз он ваҷҳи тамоюз (тафовут)-е, ки аз он 
ном рафт, дар содагию кӯтоҳии ҷумалот ва фиқдон (набуд)-и 
ороишҳои лафзӣ ва камии вожаҳову ибороту амсолу ҳиками 
тозӣ ваҷҳи иштирок доранд. 

Ин ки ихтилоф миёни дарию порсӣ танҳо ихтилоф миёни 
ду сабк аст ва на ду забон аз муқаддимаи “Тафсири Табарӣ” низ 
пайдост, ки дар оғоз менависад: “Ва ин китоб тафсири бузург 
аст аз ривояти Муҳаммад ибни Ҷарир-ат-Табарӣ (раҳматуллоҳу 
алайҳ) тарҷумакарда ба забони порсию дарӣ. Яъне номи порсӣ 
ва дариро ду ном барои як забон гирифтааст ва аз он пас панҷ 
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бори дигар, ки аз забони китоб ном мебарад, ҳама ҷо онро 
танҳо порсӣ меномад ва дар як ҷо менависад: “Ва инҷо бад-ин 
ноҳият (Хуросону Мовароуннаҳр) забон порсӣ аст”. 

Бино бар ин, дар айни ҳол, ки суханварон умуман фарқе 
миёни порсию дарӣ ва порсии дарӣ нагзоштаанд ва ҳар се 
номро ба ҷои якдигар ба кор бурдаанд, вале гоҳ низ дарӣ ва 
порсии дариро форсии Хуросон ва порсиро забони ҳамаи Эрон 
номидаанд. Вале дар инҷо низ, ҳамон гуна ки ишора шуд, на ба 
унвони ду забони мустақил, балки ба унвони ду сабк аз як 
забони воҳид. 

Дар ҳар ҳол, аз миёнаи садаи панҷуми ҳиҷрӣ (ёздаҳуми 
мелодӣ) бо нуфузи бештари забону сабки тозӣ дар навиштаҳои 
форсӣ ҳар ду сабки дарӣ ва порсӣ, ки дар садаи чаҳорум 
мутадовил буд, аз ривоҷ уфтод. Бавежа сабки дарӣ. Ва ба 
ҳамин далел осори он низ беш аз осори сабки порсӣ дастхуши 
нобудӣ гардид ва бисёре аз вожаҳои маҳҷур (дурмонда)-и он, ки 
дар садаи чаҳорум ба забони форсӣ роҳ ёфта буд ва намунаҳои 
он дар “Луғати Фурс”-и Асадӣ дида мешавад, сипастар дар 
забони форсӣ куҳна шуду аз кор уфтод. 

Пас аз он ки забони дарӣ ё порсӣ забони навиштор шуд, 
на танҳо суханварони Хуросон чун Рӯдакии Самарқандию 
Бӯшакури Балхию Масъудии Марвазию Бӯъалӣ Синои Бухороию 
Бӯрайҳони Берунии Хоразмию Мунҷики Тирмизию Саноии 
Ғазнавию Хоҷа Абдуллоҳи Ансорию Ҳиравию Фирдавсии Тӯсию 
Хайёми Нишопурию Манучеҳрии Домғонӣ ба ин забон 
навиштанд, балки суханварони ҷоҳои дигар чун Фаррухии 
Систонию Ғазоирии Розию Бӯслики Гургонию Ҷамолиддини 
Исфаҳонию Қатрони Табрезию Хоқонии Шервонию Низомии 
Ганҷавию Масъуди Саъди Лоҳурию Бобо Тоҳири Ҳамадонию 
Саъдии Шерозӣ ва садҳо суханвари дигар аз ҳар гӯшаву канори 
ин сарзамин. 

Ба далели ин густариши забони форсӣ аст, ки Рустами 
Лориҷонӣ ҳудуди соли 400 ҳиҷрӣ барои фармонравоёни 
Ҳамадон Шоҳнома месарояд ва дар замони фармонравоии 
хонадони Кокӯя дар Исфаҳон Ибни Сино “Донишномаи Алоӣ”-ро 
ба забони форсӣ таълиф мекунад ва каме баъд Фахриддин 
Асъади Гургонӣ “Вису Ромин”-ро месарояд. Ва боз ба далели 
густариши забони форсӣ аст, ки Асадии Тӯсӣ дар нимаи 
нахустини садаи панҷум аз Тӯс роҳ меуфтаду ба дарбори 
Ҷастониёни Торум (сарзамини миёни Қазвину Занҷону Гелон) 
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меравад ва шоҳони онҷоро ба забони форсӣ месарояд. Ва сипас 
аз онҷо ба дарбори Шайбониён дар Нахҷувон меравад ва барои 
амири онҷо “Гаршоспнома”-ро месарояд ва мебинад, ки аҳли 
адаби онҷо маҷлиси шоҳномахонӣ доранд. Ва ё шоъири 
ҳамзамони ӯ Қатрони Табрезӣ ҳамаи амирони Озарбойҷону 
Аронро ба форсӣ мадеҳа месарояд. Ва ё Унсурулмаъолӣ дар 
ҳамон замонҳо аз Гургон ба Ганҷа меравад ва дар онҷо бо Амир 
Абуласвори Шаддодӣ ба форсӣ сухан мегӯяд. Пайдост, ки 
забони форсӣ наметавонист дар фосилаи яке-ду қарн ба унвони 
забони навиштор ҳамаи сарзамини Эронро бигирад, агар пеш аз 
он қарнҳо ба унвони забони гуфтор дар саросари Эрон ривоҷ 
намедошт. 

Забони форсӣ ё дарӣ ҳудуди 2500 сол пешина дорад, ки 
аз он ҳудуди ҳазор соли нахустин забони гуфтор дар ҷануби 
ғарбии Эрон ва сипас ҳудуди 1500 сол забони гуфтор ва ҳудуди 
1100 соли ахири он забони навиштор дар бахши бузурги 
сарзаминҳои фалоти Эрон будааст ва рӯзгоре ба унвони забони 
фарҳангу адаб ба кишварҳои дигар низ нуфуз кардааст. 

 
Аз маҷаллаи “Эроншиносӣ”, соли нахуст 



Ҳамнишин 
 

Миршоҳӣ метавон ба интишори китобҳои адабиву фарҳангӣ ишо-
ра кард. “Шеърҳои занони  афғон” ё “Адабу фарҳанги 
Тоҷикистон” намунае аз китобҳоест, ки Миршоҳӣ дар нашр ва 
тавзеъи он нақш доштааст. Ӯ ҳамчунин масъулиятҳои 
анҷуманҳои дигареро монанди “Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз” бар 
уҳда дорад ва чандин сол масъули “Анҷумани фарҳанги Эрон” 
будааст. 

Миршоҳӣ муътақид аст, ки марзҳои ҷуғрофиёиву 
аҳаммияти масоили сиёсӣ боъис шуда, ки мардуми 
форсизабони кишварҳои Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон ва 
Узбакистон, сарфи назар аз доштани забону адабиёти 
муштарак, аз ҳамдигар дур шаванд. Миршоҳӣ муътақид аст, 
ки мардуми Тоҷикистон ё бахше аз Узбакистон (Самарқанду 
Бухоро) ҳамагӣ худро аз табори эронӣ медонанд:  

“Ба Бухоро рафта будам, то оромгоҳи Амир Исмоъили 
Сомониро аз наздик бибинам. Хонуме сисола машғули 
тазйини суфрае барои фурӯши зардолу буд. Бо дӯсте 
фаронсавӣ аз канори ӯ мегузаштем. Баъд аз каме гапугуфт аз 
лаҳни суҳбати ман мутаваҷҷеҳ шуд, ки эронӣ ҳастам. Пули 
зардолуҳоро  нагирифт  ва  гуфт, ки агар бештар исрор кунем, 
тамоми сармояамро дар оби рӯд мерезам. Ӯ идома дод, ки 
инҷо пур аз эронитабор аст, чиро ки ҳамаи мо эронӣ ҳастем”. 

 

 
 

Масъуди Миршоҳӣ 

 
Забони порсӣ ва марзҳои  

ҷуғрофиёии он 
 
Насрин Табрез 

Эрон 
      
     Масъуди Миршоҳӣ бунёдгу-
зори Анҷумани Рӯдакӣ дар Порис 
аст. Ин анҷуман дар соли 1993 бо 
ҳадафи пажӯҳиш дар густараи 
фарҳанги эронӣ дар кишварҳои 
Осиёи Миёна, Эрон ва Қафқоз 
бунёдгузорӣ шуд. 
          Аз   ҷумлаи   фаъъолиятҳои 



             
 

 

 

34 Забони порсї, Соли дувум, шумораи панљум, бањори  2014 

       Дар гуфтугӯ бо Масъуди Миршоҳӣ ба иштирокоти адабиву 
фарҳангии кишварҳои форсизабон пардохтаем: 

Пурсиш: Шумо ки дар ҳавзаи кишварҳои форсизабон фаъ-
ъолият доред, наздикии фар-ҳанг ва адабиёти ин кишварҳоро 
чи тур арзёбӣ мекунед? 

Посух: Бояд диққат шавад, ки мо се муҳити фарҳангӣ 
дорем: Осиёи Миёна, Эрон ва Қафқоз. Эрониён аз назари 
фарҳангӣ бо Қафқоз ва Осиёи Миёна муштараканд. Аммо ин 
иштирок аз назари адабиву забонӣ бо Осиёи Миёна барқарор 
аст. Барои намунае аз иштирокоти фарҳангӣ метавон маросими 
ҷашни Наврӯзро мисол зад, ки назди мардуми Ҷумҳурии 
Озарбойҷон, курдони Туркия, Сурияву Ироқ ҳамон андоза 
аҳаммият дорад, ки дар Тоҷикистон, Узбакистон, Афғонистон ва 
Эрон муҳим шумурда мешавад. Эрон бештарин иртиботи 
забониро бо Осиёи Миёна дорад. Забони муштарак зебоии инро 
дорад, ки ҳамфаҳмии муштарак миёни мо эҷод кунад. Мо 
метавонем бо ҳамфаҳмии бештар ояндаи беҳтаре дошта 
бошем. 

Ба Бухоро рафта будам, то оромгоҳи Амир Исмоъили 
Сомониро аз наздик бибинам. Хонуме сисола машғули тазйини 
суфрае барои фурӯши зардолу буд. Бо дӯсте фаронсавӣ аз 
канори ӯ мегузаштем. Баъд аз каме гапугуфт аз лаҳни суҳбати 
ман мутаваҷҷеҳ шуд, ки эронӣ ҳастам. Пули зардолуҳоро 
нагирифт ва гуфт, ки агар бештар исрор кунем, тамоми 
сармояамро дар оби рӯд мерезам. Ӯ идома дод, ки инҷо пур аз 
эронитабор аст, чиро ки ҳамаи мо эронӣ ҳастем. 

Пурсиш: Бо таваҷҷуҳ ба ин ки марзҳои кишварҳо тағйир 
карда, ба назари Шумо тағйири маҳдудаи ҷуғрофиёӣ байни 
кишварҳои форсизабон чи таъсире доштааст? 

Посух: Мардуми кишварҳои Тоҷикистон, Афғонистон ва 
бахше аз Узбакистон худро ба далели забону адабиёти 
муштарак эронӣ медонанд. Адабиёти муштарак ба машоҳири 
Эрони Бузург бозмегардад. Агар Тоҷикистонро ба таври 
мисол дар назар бигирем, мутаваҷҷеҳ мешавем, ки Камоли 
Хуҷандӣ ё, аз ҳама муҳимтар, Рӯдакӣ, Носири Хусрав ва 
Абӯъалии Сино фарзандони ин минтақаанд. Дар солҳои ахир 
низ беш аз 1200 адиби самарқандӣ доштаем. 

Бо нигоҳе ба торихи адабиёти Эрон мутаваҷҷеҳ 
мешавем, ки бисёре аз адибону шуъаро зодаи кишварҳое 
ҳастанд, ки имрӯза дохили хоки Эрон қарор надоранд. Ба 
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назари ман, метавон, ба ҳамон андоза ки Ҳофизу Саъдиро 
дар Самарқанду Бухоро тоҷик донист, Рӯдакӣ ва Носири 
Хусравро низ дар дохили Эрон эронӣ пиндошт. Дар забону 
адабиёт марзе вуҷуд надорад. 

Пурсиш: Аммо нисбат ба қабл, ки кишварҳо аз ҳам ҷудо 
нашуда буданд, шикофе эҷод шуда ва ба ҳамин далел, бисёре 
аз мардум ба машоҳир, адабиёту фарҳанги худ тафкикшуда 
ва носиюнолистӣ нигоҳ мекунанд… 

Посух: Ман ин тавр фикр намекунам. Мо дар Эрон 
хиёбони Носири Хусрав дорем; мадорисе ба ҳамин ном 
дорем. Агарчи эрониҳо ӯро эронӣ медонанд, аммо агар нигоҳ 
кунем, ки Носири Хусрав куҷо ба дунё омада, мутаваҷҷеҳ 
мешавем, ки ӯ дар Марв ба дунё омада, дар Афғонистон 
даргузашта ва дар кӯҳҳои Бадахшон дафн шудааст. Мо 
Носири Хусравро эронӣ медонем, аммо ӯ зодаи хориҷ аз 
марзҳои Эрон аст ва ҳамон сӯи марзҳо даргузашта. Рӯдакиро 
метавон мисоли дигаре донист. Ӯ зодаи Панҷекат, воқеъ дар 
шимоли Тоҷикистон аст. Касеро, ки падари шеъри форсӣ 
қаламдод шудааст, эронӣ медонем. Аммо Рӯдакӣ канори 
рӯдхонаи Зарафшон ба дунё омада, аммо таъсираш дар 
адабиёти мо он гуна аст, ки мо ӯро эронӣ медонем. Оромгоҳи 
Рӯдакӣ низ дар ҳамон Панҷекат аст. Агар зиндагии машоҳир 
ва адибони дигарро низ баррасӣ кунем, ба натиҷаи мушобеҳе 
мерасем. Бояд пазируфт, ки ҳама аз як бистари муштарак 
буданд. 

Бештари “Шоҳнома” дар Эрону Систону Зобул ва Кобул 
мегузарад, аммо мо “Шоҳнома”-ро сад дарсад эронӣ медонем 
ва намеписандем, ки афғонҳо бигӯянд, ки “Шоҳнома” ба онҳо 
таъаллуқ дорад, аммо агар Рӯдобаро дар назар бигирем, 
мутаваҷҷеҳ мешавем, ки шахсиятҳои бисёре аз шеърҳо аз 
кишварҳои форсизабони дигар ҳастанд; мисли Рӯдоба, ки ба 
Афғонистон наздик аст. Дар мусиқӣ ҳам ба ҳамин шакл… Бо 
нигоҳе ба торихи адабиёти Эрон мутаваҷҷеҳ мешавем, ки 
бисёре аз адибону шуъаро зодаи кишварҳое ҳастанд, ки 
имрӯз дохили хоки Эрон қарор надоранд. 

Пурсиш: Ба назари Шумо, чи далеле боъиси ин шикофҳо 
шуда? Оё ҷудоии марзҳо танҳо далели он аст? 

Посух: Эрон кишварест, ки ҳукумати он мекӯшад 
доштаҳои худро аз замони омадани ислом ба баъд 
баршумурад. Ин масъала дар се кишвари дигар ҳам вуҷуд 
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дорад. Афғонистонро мисол бизанем. Ин кишвар низ робитаи 
худро бо ҳар он чи пеш аз 200 соли ахир дошта, қатъ 
кардааст. Мардуми Афғонистон нисбат ба торихи қадимии 
Эрон, ки бахше аз торихи худи онҳо ҳам ҳаст, бегонаанд. 
Чаро ки таблиғоти мазҳабӣ беш аз андоза шадид аст. Аз 
замоне ки қавми паштун саъй карданд, ки давлати ҷудогона 
ташкил диҳанд, мушкили забон низ дар ин кишвар ҷиддитар 
шуд. Онҳо бар сари як калимаи “донишгоҳ” даргириҳои бисёре 
доштанд. 

Тоҷикистон аммо кишварест, ки аз 4000 сол пеш то 
кунун, ҳарчи эрониён доранд, худро бо онҳо саҳим медонад 
ва худро ҷузъе аз Эрони Бостон муъаррифӣ мекунад. Мардум 
дар Тоҷикистон Курушро аз худ медонанд. Дар ҳар шаҳре аз 
Тоҷикистон хиёбони Саъдӣ ё Ҳофиз доранд. Аммо дар 
Афғонистон кӯшиш шуда, ки мардум худро аз гузаштаи 
торихишон ҷудо бидонанд. Ин мушкилот танҳо забонӣ нест, 
балки фарҳангӣ ҳам ба ҳисоб меояд… 

Дар Самарқанду Бухоро, воқеъ дар Узбакистон, мардум 
форсиро бисёр зебо суҳбат мекунанд. Нақши ин ду шаҳр ва 
хусусан Бухоро дар зинда нигаҳ доштани забони форсӣ ва 
тарвиҷи он бисёр арзанда аст. Беш аз 2000 адиб дар торихи 
адабиёти форсӣ дорем, ки онҳо аз Осиёи Миёна омадаанд. 
Аммо ба таври мисол, нигоҳе ба зиндагии [Камоли] Хуҷандӣ 
тағйироти маконии ӯро ба мо нишон медиҳад. Ӯ аз Хуҷанд 
омадаву дар Табрез дафн шуда. Марзҳо, ки вуҷуд надошт, 
ҷобаҷоии мардум низ роҳат буд, ки метавонистанд дар ҳудуди 
забониву фарҳангии худ рафтуомад кунанд. Аммо пас аз эҷоди 
марзҳо ба андозае ки ҷанбаҳои сиёсии амр матраҳ шуда, ба 
ҷанбаҳои фарҳангиву адабӣ пардохта нашудааст. 

Пурсиш: Ҳол ки ин марзҳо кашида шуда, ва ҳамон тур ки 
худатон ишора кардед, зимни доштани адабиёту фарҳанги 
муштарак мардуми ин кишварҳо ҳамдигарро дур аз ҳам 
таъриф мекунанд, роҳкор чист? 

Посух: Бояд бештар ба ин иштирокот пардохт. 
Донишмандону пажӯҳишгарони ин манотиқ метавонанд бо 
роҳандозии ҳамоишҳо ба якдигар наздик шуда ва ин наздикиро 
ба дигарон низ таъмим диҳанд, то ҳамфаҳмӣ, ки бояд, падидор 
шавад. Чи онҳое ки дар Самарқанду Бухоро ҳастанд, чи касоне 
ки дар Хуҷанду Душанбе зиндагӣ мекунанд ва чи ононе ки дар 
Кобулу Мазори Шариф мезиянд, ва чи касоне ки дар Машҳаду 
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Теҳрону Табрез сокинанд, тамоми ин мардум бистарҳои 
муштарак доранд. Дуруст аст, ки забони маҳаллӣ, мисли 
пашту, курдӣ, озарӣ дорем ва бархе аз забонҳо бо Авесто 
ҳамзамон аст, аммо аз назари густараи фарҳангии эронӣ дар 
забонҳо форсӣ бисёр ғанӣ аст. Забони форсӣ аз они форсҳо 
нест, балки ҳар адибу файласуф ва ҳунарманде, ки дар ин 
манотиқ буда, ба забони форсӣ навиштаҳои худро мунташир 
карда, забони форсӣ аз они ҳама аст. Бузургони ин ақвом, агар 
мехостанд ҳарферо ба сабт бирасонанд ва ба гӯши ҳамагон 
бирасонанд, аз забони форсӣ баҳра бурдаанд. 

Пурсиш: Шумо яке аз роҳкорҳоро эҷоди ҳамоишҳои 
муштараки байни адибон ва фарҳангиён медонед, аммо дар 
Эрон мо шоҳиди фишор бар ҳавзаи фарҳангу адабиёт ҳастем. 
Теъдоди зиёде аз нависандагон аз навиштан бозмондаанд. 
Афғонистон чандин даҳа даргири ҷанг аст. Шояд битавон 
вазъияти Тоҷикистонро беҳтар тавсиф кард. Дар чунин 
фазоҳое оё метавон ин роҳкореро, ки Шумо зикр кардед, 
таъмим дод ва ба ҳамон такя кард? 

Посух: Дар Тоҷикистон мушкиле барои навиштан вуҷуд 
надорад. Озодӣ сад дарсад дар ҳавзаи адабиёт ва нашри 
китоб вуҷуд дорад. Дуруст аст, ки баргузории ҳамоиш 
наметавонад кофӣ бошад, аммо акнун яке аз беҳтарин роҳҳо 
маҷаллоти интернетӣ аст. Телевизиюнҳои моҳвораӣ яке дигар 
аз бистарҳоест, ки метавон барои эҷоди наздикӣ миёни 
форсизабонон аз он истифода кард. 

Аз худам мисол мезанам, ки ба Бухоро рафта будам. Аз 
хонаҳо садои таронаҳои эронӣ шунида мешуд. Бояд таваҷҷуҳ 
дошт, ки ҳунармандон нақши бисёр муҳимме дар тарвиҷи 
забон доранд. Дар ҷое мисли Узбакистон, ки мекӯшад забони 
форсиро камаҳаммият ҷилва диҳад, мардум бо моҳвораҳо 
таронаҳои эрониро гӯш медиҳанд. Дар Тоҷикистон ҳам ба 
ҳамин шакл аст. Дар як нокуҷообод мебинед, ки мардум бо 
таронаҳои эронӣ шодӣ мекунанд. Албатта, дуруст аст, ки 
мусиқӣ дар ин кишварҳо ҳам хуб пешрафт карда, аммо 
ҳамчунон мусиқии эронӣ дар гӯша ва канори шаҳрҳои ин 
кишварҳо ба гӯш мерасад. 

Пурсиш: Шумо, ки масъулияти ду анҷуманро бар уҳда 
доред, барои эҷоди ин наздикии бештар чи кардед? 

Посух: Мо дар ҳавзаи адабиву фарҳангӣ бисёр кӯшидаем. 
Ман саъй кардаам, ки бо нашри китоб ва шеърҳои бонувони 
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афғон ё бонувони Узбакистон ба забони форсӣ заминаи ин 
наздикиро эҷод кунам. Ҳамин ки мекӯшам, то адабиёти 
форсиро ба забонҳои нигоришии дигар дар кишварҳои 
форсизабон баргардонам, то қобили истифода барои онон низ 
бошад. Дар Тоҷикистон агарчӣ мардум форсӣ суҳбат 
мекунанд, аммо дабираи онҳо сириллик аст. Ин вазифаи мост, 
ки бикӯшем, то табодулоти адабиву фарҳангӣ бештар шавад. 

Бист сол пеш анҷуманеро бунёдгузорӣ кардам. Ҳадафи 
Анҷумани Рӯдакӣ ин буд, ки заминае фароҳам кунем, ки хориҷ 
аз марзҳои сиёсӣ, ки ҳар кишваре метавонад номи худро 
дошта бошад, адибону фархеҳтагони ин кишварҳоро даври ҳам 
ҷамъ кунам, то дар бораи забон, фарҳанг ва адабиёти 
муштараки ин хиттаҳо суҳбат кунанд. Мо дар клосҳои 
анҷуманамон омӯзиши хатти ниёкон (порсӣ)-ро низ дорем. 

Пурсиш: Китобҳои нависандагони муъосири Эрон то чи 
андоза миёни мардуми Афғонистону Тоҷикистон ва Узбакистон 
шинохташуда аст? 

Посух: Дар Афғонистон, ба ин далел, ки нигориши форсӣ 
мутолеъа мешавад, аз китобҳои нависандагони эронӣ бисёр 
баҳра мебаранд. Дар китобхонаҳои Афғонистон китобҳое, ки 
тавассути нависандагони эронӣ навишта шуда, вуҷуд дорад, 
аммо мушкили Тоҷикистон ва Осиёи Миёна ин аст, ки хатти 
нигориши онҳо форсӣ нест. Дар Узбакистон низ батозагӣ лотин 
менависанд. Ба ҳамин далел, китобҳо бурдеро, ки бояд, 
надоранд. Давлат низ китобҳоеро, ки бештар ба ин кишварҳо 
мунтақил мекунад, китобҳои мазҳабӣ ё адабиёти клосик аст. 
Вале китобҳое, ки имрӯза лозим аст андешамандони тоҷик 
мутолеъа кунанд, камтар дар дастрас аст. Бо он ки фарогирии 
забони форсӣ аз сӯи давлат иҷборӣ унвон шуда, аммо боз ҳам 
хатти сириллик миёни мардуми Тоҷикистон нигориши аслист. 

Пурсиш: Ин иҷбор дар фарогирии хатти форсӣ тадриҷӣ 
иттифоқ уфтода аст? 

Посух: Бояд таваҷҷуҳ кунем, ки агарчи омӯзиши хатти 
форсӣ иҷборӣ аст, аммо набояд иҷоза дод, ки хатти сириллик 
гум шавад. Барои тағйири хат сад сол замон лозим аст. Чиро 
ки адабиёти мардум гум мешавад. Дар сурати дигаргунии 
алифбои як кишвар мардуми он кишвар ба таври ногаҳонӣ 
бесавод мешаванд. 

 
Сарчашма: торнамои «Порсӣ анҷуман» 



мандони илмӣ дар риштаҳои мухталиф парвариш ёфтанд. 
Сарфи назар аз тағйири шаклу муҳтавои худшиносии миллӣ, ки 
дар солҳои ҳукумати шӯравӣ сурат гирифт, помириҳо арзишҳои 
миллӣ, забон, мазҳаб ва дигар аҷзои зиндагии маънавии худро 
батамом аз даст надода буданд. Бегумон, фурӯзаҳо ё 
хусусиятҳое мардумӣ чун таҳаммулу тасомуҳи шарқӣ, бурдборӣ, 
вафодорӣ ба зодбуми кӯчак ва ба замини гузаштагони худ, 
тавоноии зистан дар ҳамоҳангӣ бо табиъати кӯҳистонии 
беҳамто ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар ҳифзи шеваи зиндагии вежаи 
ин мардумон нақши басазое доштааст. 

Тағйироти нисбатан муҳимме дар забонҳои минтақа ҳам 
сурат гирифт. Забон ба унвони ноқил ё ҳомили фарҳанг дар 
заминаи рушду тавсеъаи қавмӣ аҳаммияти фарогир дорад. 
Вазъияти забон, ба навбаи худ, баёнгари ҷиҳати рушду 
тавсеъаи мардум аст. 

Дар даҳаи 1920-уми мелодӣ фароянди пуршӯри тавсеъаи 
фарҳанги сусиёлистӣ дар Кӯҳистони Бадахшон оғоз шуд; 
мадрасаҳо сохта мешуданд, бошгоҳҳову китобхонаҳо гушоиш 

                                                
∗ Пруфессур Назаршоҳ Назаршоев, дуктури торихи муқими Маскав, ин 
матлабро вежаи маҷаллаи “Забони порсӣ” навиштааст. Матлаб бо 
андаке ихтисор аз забони русӣ ба порсӣ тарҷума шудааст. 
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Русия 
 

 
Забонҳои помирӣ ва зарурати 

ҳифзу бақои онҳо 
 
          Тайи солҳои ҳукумати шӯра-
вӣ мардуми Помир дар замина-
ҳои иҷтимоъӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
маънавӣ ба пешрафтҳое даст ёф-
танд. Марҳилаи оғозини фаро-
гирии кори санъатӣ (индустриаль-
ный – рус.) пушти сар шуда буд ва 
дар бофтори иҷтимоъӣ қишри қо-
били таваҷҷуҳи равшанфикр зу-
ҳур карда буд. Ҳунарҳои мусиқӣ, 
теотр ва наққошӣ ҳам рушд карда 
буданд. Нахустин  бунгоҳҳои илмӣ 
таъсис шуданд ва нахустин кор- 
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меёфтанд. Оғози даҳаи 1930 давраи густариши забонҳои 
маҳаллӣ буд; нахустин китобҳои дарсӣ ба забонҳои шуғнию 
рӯшонию вахӣ мунташир шуданд. Тадвин ва интишори китобҳо 
дар Русия анҷом мегирифт ва нахустин муаллифони китобҳои 
дарсии помирӣ донишварони рус буданд, ки аз авохири садаи 19 
ва авоили садаи 20 дар минтақа кор мекарданд ва ҷуғрофиёву 
зистшиносию заминшиносӣ, ториху забонҳо ва фарҳанги ин 
сарзамини кӯҳистониро меомӯхтанд. 

Яке аз нахустин барояндҳои пажӯҳиши донишварони 
Русия тадвини алифбои лотин барои забонҳои бадахшӣ буд. Аз 
ин кори накӯ чеҳраҳои сиёсии барҷастаи вақт дар Тоҷикистон, 
ба монанди Шоҳтемур, Абдуллоев, Исмоъилов ва ғайра ҳимоят 
карданд. Вале дере нагузашт, ки ин кори хайр мамнӯъ шуд. 
Афзун бар ин, раҳбарони ҳизбии зодаи Кӯҳистони Бадахшон 
саркӯб ва табъид шуданд. 

Забонҳои помирӣ дар зумраи забонҳои эронии шарқии 
хонаводаи ҳиндуурупоии забонҳо ҳастанд. Дар қаламрави 
устони худмухтори Кӯҳистони Бадахшон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон забонҳои гурӯҳи шуғнию рӯшонӣ, язгуломӣ, 
ишкошимӣ ва вахӣ аз аҷзои забонҳои помирӣ ба шумор меоянд. 
Гурӯҳи забонҳои шуғнию рӯшонӣ бо ҳудуди сад ҳазор гӯишвар 
бузургтарин забони помирӣ маҳсуб мешавад. Ҳеч як аз ин 
забонҳо расмулхат надорад. Танҳо забони мактуб дар Помир 
ҳамвора забони тоҷикӣ (порсӣ) будааст. 

Гурӯҳи шуғнию рӯшонӣ забонҳо ва гӯишҳои зерро дарбар 
дорад: шуғнӣ (бо гӯишҳои баҷувӣ ва шоҳдараӣ), бартангӣ, 
рошорвӣ, рӯшонӣ (бо гӯиши хӯфӣ). Гӯишварони ин забонҳову 
гӯишҳо дар каронаи рӯдҳои Панҷ, Ғунд, Шоҳдара ва Бартанг 
зиндагӣ мекунанд. Забонҳои шуғнию рӯшонӣ дар Бадахшони 
Афғонистон ҳам гӯишвароне доранд. 

Забони язгуломӣ дар ҳавзаи рӯди Язгулом дар устони 
худмухтори Кӯҳистони Бадахшон роиҷ аст. Гӯишварони забони 
вахӣ дар каронаи рӯди Панҷ, дар минтақаи Ишкошими устони 
худмухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Бадахшони 
Афғонистон ба сар мебаранд. Бахше аз вахониҳо дар минтақаи 
Синҷиёнги Чин зиндагӣ мекунанд. 

Ба забони ишкошимӣ дар рустои Рини минтақаи 
Ишкошими Бадахшони Тоҷикистон ва дар шимоли Бадахшони 
Афғонистон такаллум мешавад. Забони ишкошимӣ се гӯиш 
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дорад: ринӣ (дар Бадахшони Тоҷикистон), зебакӣ ва сангличӣ 
(дар Афғонистон). 

Бино ба ёфтаҳои донишварон, забонҳои помирӣ ба далели 
мунзавӣ ва бурида буданашон аз ҷаҳони хориҷ нисбат ба соири 
забонҳои эронӣ бамаротиб камтар таҳти нуфузи забонҳои 
бегона қарор гирифтаанд. Дар натиҷа, бисёре аз вежагиҳои 
забонҳои эронии бостон ва миёна дар забонҳои помирӣ ҳифз 
шудааст. 

Фароянди омӯзиши илмии забонҳои помирӣ дар даҳаи 
1870 оғоз шуд. Дар он давра нахустин додаҳои илмӣ дар бораи 
забони шуғнӣ ба қалами Роберт Шу, ховаршиноси инглисӣ, ва 
Вилҳелм Гойгер, ҳамтои олмонии ӯ, мунташир шуд. 

Дар даҳаи 1880-уми мелодӣ Д.Л. Иванов, донишвари рус, 
дар як сафари илмӣ ба Помир матолиби забоншинохтии марбут 
ба забони шуғниро гирдоварӣ кард ва ба окодемисян Корл 
Золемон (Карл Залеман – рус.) дар Фарҳангистони улуми Русия 
таҳвил дод. Корл Золемон, коршиноси машҳури забонҳои эронӣ, 
пас аз анҷоми таҷзияву таҳлили забоншинохтии ин додаҳо 
нахустин фарҳанги луғоти русӣ ба шуғниро таҳти унвони 
“Фарҳанги шуғнии Д.Л. Иванов” тартиб дод. Аз ин давра ба баъд 
раванди омӯзиши забонҳои помирӣ аз сӯи донишварони рус 
оғоз шуд. Аммо пажӯҳишҳои мӯшикофона дар солҳои ҳукумати 
шӯроҳо анҷом гирифт. 

Аз даҳаи 1920-уми мелодӣ ба баъд пруфессур Ивон 
Зорубин (Иван Зарубин – рус.) дар мутолеъаи забонҳои камтар 
омӯхташудаи помирӣ саҳми басазое гузошт; аз ҷумла забони 
шуғнӣ ва гӯишҳояш ва забонҳои язгуломию ишкошимӣ. Осори 
Ивон Зорубин пояе шуд барои шаклгирии илми помиршиносӣ 
(аъам аз овошиносӣ, дастури забонҳо ва гӯишшиносӣ). 

Тайи солҳои ҳукумати шӯравӣ Ҷуй Эделмон (Joy Edelman), 
намояндаи мактаби помиршиносии Маскав, бо осори гаронсанги 
худ масоили марбут ба забоншиносӣ, овошиносӣ ва сохтори 
дастурии забонҳои помириро равшан кард. 

Таркиби вожагонии забонҳои помирӣ дар партави 
мутолеъоти қавмшинохтӣ дар осори Иван Стеблин-Каменский 
бахубӣ баррасӣ шудааст. 

Нимаи дувуми садаи бистуми мелодӣ шоҳиди интишори 
теъдоди зиёди пажӯҳишҳо дар бораи забонҳои помирӣ буд. 
Бархе аз нависандагони он осор аз мардуми маҳаллии Помир 
буданд. М. Андреев, Т. Бахтибеков, У. Булбулшоев, Р. 
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Додихудоев, Л. Додихудоева, М. Мамадасламов, Ш. Мирзоев, А. 
Мирбобоев, З. Миршакарова, А. Раҳимӣ, Ш. Юсуфбеков ва 
ғайра аз ҷумлаи ин муаллифон ҳастанд. 

Дар поёни садаи мелодии гузашта фарҳанги ҷомеъи 
сеҷилдаи шуғнӣ ба русӣ ба қалами Додихудо Карамшоев дар 
Маскав мунташир шуд. Манбаъи аслии ин фарҳанг додаҳое буд, 
ки муаллифи он тайи солҳои 1960 то 1968 гирд оварда буд. Дар 
ин фарҳанг ҳатт-ал-имкон бештарин теъдоди вожаҳои шуғнӣ аз 
ҳамаи гӯишҳои он гирдоварӣ ва таъбир шудааст. Ҳар мадхали 
ин фарҳанг маъонии мухталифи вожаи мавриди назарро бо 
тасвирҳои муртабит медиҳад. 

Дар оғози садаи мелодии ҷорӣ алоқаи донишварон ба 
омӯзиши забонҳои помирӣ фурӯкаш накард, балки баръакс, ба 
аъмоқи тоза аз ногушудаҳои ин шоха аз забонҳои эронии шарқӣ 
расид. Донишвароне чун М. Аҷамшоев, Ш. Зоочшоева, А. 
Насриддиншоев, Ш. Некӯшоева, Н. Офаридаев, П. 
Абдулҳамидова ва Х. Шанбезода дар зумраи пажӯҳишгарони ин 
давра ҳастанд, ки таҳқиқоти сутурге дар ин замина анҷом 
додаанд. 

Дар асри навин, ки башарият вориди фароянди 
ҷаҳоншумулӣ ва пешрафти чашмгири фанноварии расонаӣ 
шуда, забонҳои кӯчак на танҳо таҳти фишори забонҳои қавитар 
воқеъ шудаанд, балки шӯрбахтона, дар лабаи партгоҳи нобудӣ 
қарор доранд. Бунёди омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии Созмони 
Милали Муттаҳид (ЮНЕСКУ) нақшаи забонҳои рӯ ба инқироз 
(Atlas of the World’s Languages in Danger of Disappearing)-ро 
тартиб додааст. Мутаассифона, забонҳои кӯчаки Помир ҳам дар 
ин феҳрест ҳастанд. 

Бо таваҷҷуҳ ба аҳаммияти ин мавзӯъ, соли 2009-уми 
мелодӣ дар шаҳри Хоруғ Муассисаи мутолеъоти исмоъилӣ 
ҳамроҳ бо Бунёди забонҳои рӯ ба инқироз ва Фарҳангистони 
улуми Тоҷикистон як нишасти илмии байнулмилалӣ баргузор 
карданд. Дар ин ҳамоиши илмӣ беш аз 50 донишвар аз 
Устролиё (Австралия), Донморк (Дания), Ҳуланд, Покистон, 
Русия, Тоҷикистон, Бритониё ва Омрико ширкат карданд. 
Суханрониҳои ин нишасти илмӣ ба забонҳои порсӣ (ба ҳар ду 
хат), инглисӣ ва русӣ мунташир шуд. 

Ширкаткунандагони ин кунфронс бо баррасии раванди 
печидаи равобити мутақобили забонҳои рӯ ба инқироз ва торих 
ба ин мавзӯъ пардохтанд, ки чигуна пажӯҳишҳои торихӣ 



                                                                               
 

 

43 Назаршоњ Назаршоев, Забонњои помирї ва зарурати њифзу баќои онњо 

метавонад ба ҳифзи забонҳои дар ҳоли нобудӣ мусоъидат 
кунад ва ин ки чигуна таҳқиқоти илмии онҳо метавонад посухгӯи 
ин пурсишҳои муҳим бошад. 

Танаввуъи забонҳо дар ҷаҳон бар арзиши зиндагии 
ҷавомеъ меафзояд ва аз омилҳои шаклгирии эҳсоси ҳувияти 
афрод аст. Бо қарор гирифтани як забон дар маърази нобудӣ 
хатари нобудӣ се буъди зиндагии иҷтимоъиро ҳам таҳдид 
мекунад: нахуст, ҳувияти гӯишварони он забон метавонад 
беарзиш ё ҳатто нобуд шавад; ду ин ки зиндагии иҷтимоъие, ки 
сирфан ба он забон ҷараён дорад, маҳдуд ё нопадид мешавад; 
ва се ин ки суннатҳои маҳаллӣ саранҷом мемиранд. Нуктаи 
севум ҳоизи аҳаммияти вежа аст; зеро ин суннатҳо – чи 
гуфторию чи навишторӣ – “торих”-и забон ва он ҷомеъаи 
забониро ташкил медиҳанд. 

Аз ин рӯ, тасаввур бар ин аст, ки талошҳои донишварон ба 
ҳифзу бақои забонҳои рӯ ба нобудӣ хоҳад анҷомид; чи дар 
Тоҷикистон ва чи дар саросари ҷаҳон. Зеро ин забонҳо бахши 
арзишманди мероси маънавии башарият ҳастанд. 



САЙРИ ВОЖАГОН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боғи эронӣ дар гузари замон 
 

Тоҳира (Саҳо) Наср 
Эрон 

 
Ба тавре ки аз навиштаҳои муаррихони юнонӣ ба даст 

меояд, наздик ба 3000 сол пеш перомуни хонаҳои бештари 
эрониёнро боғҳо иҳота карда буданд ва вожаи “пардес” ба 
ҳамон боғҳои перо-муни хонаҳо гуфта мешудааст. Ин шева 
баъдан барои соири милал низ сармашқ шуда ва ба дунболи 
он ин вожаи форсӣ ба дурдастҳо рафтааст. Ба тавре ки 
имрӯза дар забонҳои юнонию фаронсавию сомӣ ва дигар 
забонҳо низ бо тағй-ироту дигаргуниҳое  ба  кор  бурда 
мешавад. 

Аллома Алиакбари Деҳхудо дар бораи маънии вожаи 
“пардес” менависад: “Пардес луғатест маъхуз аз забони модӣ 
(породаезо) ба маънии боғу бустон ва аз ҳамин луғат аст 
“полез”-и форсӣ ва “фирдавс” (муъарраб)”. Ин вожа, ки дар 
“Авесто” ду бор ба кор бурда шуда, аз ду ҷузъ таркиб ёфта; 
яке pairi ба маънии перомун ва дигарӣ daeza ба маънии 
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анбоштан ва девор кашидан будааст, ки бар рӯи ҳам ба 
маънои дарахткорию гулкорӣ перомуни сохтмон мебошад. Ин 
вожа дар паҳлавӣ “полез” шуда ва дар форсии дарӣ ҳам ба 
кор рафтааст. 

Дар давраи Ҳахоманишиён ва баъд аз он дар сартосари 
сарзамини Эрон теъдоди бешуморе боғҳои бузургу бошукӯҳ 
вуҷуд доштааст. Ин гуна боғҳо, ки дар Юнони он рӯз вуҷуд 
надошт, мардуми он сомон ва дигар кишварҳоро ҷолиби 
назар омад ва ҳамон вожаи форсиро низ ба кор бурданд. 
Имрӯза ин вожа дар забони юнонӣ ба сурати paradeisos ба 
маънии боғ ва дар забони фаронсавӣ ба сурати paradis ва дар 
забони инглисӣ ба сурати paradise ба маънии биҳишт ба кор 
бурда мешавад. 

Номи дигари ин фазои сарсабзу дилангез “боғ” аст. “Боғ” 
ҳам вожае форсӣ аст ва дар паҳлавию суғдӣ низ ба ҳамин 
шакл (bagh) ба кор бурда мешавад. Бархе “боғ”-ро муштарак 
дар форсию тозӣ медонанд ва баъзе низ бар онанд, ки ин 
вожа дар асл тозӣ буда ва ҷамъи онро “байғон” меоваранд. 
Ҳол он ки ин вожа қатъан форсӣ аст ва аз форсӣ ба дигар 
забонҳо рафтааст. 

Эрониҳо аз қадимулайём ба сохтани боғҳо ва боғча дар 
ҳаёт (ҳавлӣ)-ҳо ва давру бари биноҳо алоқаи хоссе доштанд. 
Шояд хотираи меҳани аслӣ ва хостгоҳи қавми Ориё маншаи 
ин алоқа будааст. Онҳо боғчаҳоеро, ки дар атрофи бино 
месохтанд, “паерадаеса” меномиданд, ки ба маънои перомуни 
диж ё дес буд. “Дес”, яъне бино ва касеро, ки дес месохт, 
“десо”, яъне банно меномиданд. 

Фармонравоёни шаҳрҳои дохили Эрон ё шаҳрҳои 
қаламрави шоҳаншоҳии Эрон дар хориҷ ҳама мулзам 
(вазифадор) ба сохтани чунин боғчаҳое будаанд. Масалан, 
яке аз ин “паерадаеса”-ҳо ё пардесҳо дар Тахти Ҷамшед буд, 
ки Хишоёршоҳ дар ҳангоми баршумурдани номи биноҳое, ки 
сохта, аз он ёд кардааст. 

Вожаи “пардес” ба маънои биҳишт дар забони арабӣ ба 
“фирдавс” ва дар забонҳои дигар ба “породойз” табдил 
шудааст. Худи “биҳишт” ё “ваҳишт” ба маънои беҳтарин 
зиндагӣ аст ва ин биҳишт ба шакли боғе сарсабзу хурраму 
зебо муҷассам мешудааст. Мо барои ин мафҳум вожаҳои 
ҷаннат, фирдавс, биҳишт ё ризвонро ба кор мебарем. Дар 
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форсии қадим вожаи “полез” ҳам ба ҳамин маъно будааст. 
Чунонки Фирдавсӣ гуфтааст: В-аз онҷо ба полез бинҳод рӯй.  

Дар биҳишт Кавсар ҳаст ва дарахтону гулҳову ҷӯйборҳо. 
Ва дар боғ низ оби равони хушу гулҳои зебову дарахтҳое, ки 
метавон дар сояи онҳо орамид ва ин ҳама маҳсур дар деворе, 
ки монеъи вуруди ҷаҳаннамиён ба он шавад. 

Ойину кеши қадими эрониён ба кишоварзию боғсозӣ 
аҳаммияти хоссе дода ва онро ситоиш намудааст; чунонки 
дар Вандидод (фаргарди севум; фақараи 33) мехонем, ки 
Зартушт ба Аҳуро мегӯяд: “Эй офаринандаи ҷаҳони моддӣ, 
чаҳорумин касе, ки Заминро ба мунтаҳо дараҷаи ваҷд оварад, 
кист?” Аҳуромаздо посух медиҳад: “Он кас ки бештарин 
миқдори гандум кишт кунад ва бештарин сабзиҳо бикорад ва 
бештарин дарахтҳо бинишонад. Касе, ки замини хушкро об 
диҳад ва замини хис (ботлоқ)-ро бихушконад ва зери кишт 
барад”. 

Дар китоби “Форснома”-и Ибни Балхӣ, ки байни соҳои 
500 то 510 ҳиҷрии қамарӣ таълиф шуда, силсилаҳои пеш аз 
исломро бино ба ривояти қадим чаҳор силсила ба номи 
Пешдодиён, Каёниён, Ашкониён ва Сосониён баршумурдааст. 
Муаллифи ин китоб Манучеҳр писари Мешхурёрро, ки 
ҳафтумин подшоҳи пешдодӣ аст, нахустин касе медонад, ки 
дар ҷаҳон ба эҳдоси боғу бӯстон пардохта ва менависад: 
“Осори ӯ он аст, ки аввал касе, ки боғ сохт, ӯ буд ва раёҳини 
гуногун, ки бар кӯҳсорҳову даштҳо руста буд, ҷамъ карду 
бикишт ва фармуд, то чаҳор девор гирди он даркашиданд ва 
онро “бӯстон” ном кард, яъне маъдани бӯйҳо”. 

Боғи эронӣ дар давраи порсҳову портҳо 
Дар Эрони бостон ба гул “испарм” ё “испарғам” 

мегуфтаанд ва дар осори садаҳои нахустини ҳиҷрӣ низ ин ном 
бисёр ба кор рафтааст. Ақвоме, ки дар сарзамини Эрон 
мезистаанд, аз даврони бостон гунаҳои бисёре аз дарахтону 
гуҳову сабзаҳоро мешинохта ва бо гул пайванде пойдор 
доштаанд. Бузургдошти Наврӯз, ки худ ҷашни пешбоз 
омадани баҳору гулу сабза аст, нишонгари он аст. 

Ҷашни Наврӯз, ки аз замонҳои дерин ба муносибати 
бозгашти Офтоб ба нуқтаи эътидол ва пирӯзии гармо бар 
сармои зимистон дар сарзамини куҳансоли мо баргузор 
мешуда ва дар ин замон ҳам дар сартосари фалоти Эрон бо 
шукӯҳи тамом барқарор аст, дар авохири даврае, ки ба номи 
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Ҷамшед аз он ёд мешавад, бунён гирифта ва замони 
пайдоиши он ба ҳудуди даҳ ҳазор сол қабл мерасад. Ин ҷашн, 
дар воқеъ, ҷашни рӯидани гулу гиёҳ аст ва гиромӣ доштани 
гул ва бузургдошти Наврӯз бо ҳам бастагии дерина доранд. 
Эрониён бар суфрае, ки дар Наврӯз мегустардаанд, гул 
мениҳодаанд. 

Нуқуши марбут ба гулу гиёҳу об дар аввалиятарин осори 
макшуфа (кашфшуда), бавежа дар зуруфи суфолии қарнҳои 
куҳан, хабар аз аҳаммияти ҳузури онҳо дар зиндагии инсонҳо 
дар истиқрорҳои аввалия доранд. Нуқуши барҷастаи 
мутаъаллиқ ба кохи Ошӯр Банипол, подшоҳи Ошӯр, байни 
солҳои 669 ва 630 пеш аз мелод кашфшуда дар Найнаво 
(мавҷуд дар Музеи Бритониё) ва хабари боғҳои муъаллақи 
Бобил аҳаммияти боғ дар сохтори шаҳрҳои куҳанро 
мерасонанд. Боғҳои муъаллақи Бобил, ки ба василаи 
Бухтуннаср барои ҳамсари эронии вай, духтари фармонравои 
Мод, эҳдос шудаанд, бар тибқи усули тарҳи породойс (пардес) 
эҷод гардида, ба тавре ки аз назме хос ва улгу (намуна)-е 
муносиб бархурдор ва то замони Искандар ҳам баҷой монда 
будааст. 

Пардеси ахиран кашфшуда аз Посоргод, ки эҳтимолан 
аввалин тарҳи иҷрошуда аз “боғ андар боғ”-и азими пойтахти 
нотамоми Куруш буда, ва низ васфи пардеси Куруши ҷавон 
дар шаҳри сотропнишини ғарби Эрон, ки Гзенуфун (Xenophon) 
нақл мекунад, дигар намунаҳое кофӣ барои намоиши валав 
(ҳарчанд) на хеле равшан аз робитаи сохтори боғу шаҳр дар 
шаҳрҳои тарроҳишудаи Ҳахоманишиён мебошад. Бидуни 
ҷиҳат набуд, ки юнониён Ҳахоманишиёнро бузургтарин 
боғсозони ҷаҳон медонанд. Бар рӯи суфолҳои бадастомада аз 
Шӯш ва Тахти Ҷамшед нақши истахри обу боғ ва такдарахтҳо 
дида мешавад. Нуқуши сангии барҷастаи дарахтони сарву 
коҷу нахл бар рӯи деворҳои Тахти Ҷамшед низ намоёнгари 
фаровонии ин навъи дарахтон дар боғҳои он давра ва 
эҳтиромест, ки мардум барои дарахту сабза қоил будаанд. 

Сангнигораҳои ҳахоманишӣ нишонгари равшани назми 
ҳандасии боғҳои эронӣ ҳастанд ва дарахтони ростқомату 
мавзуни нақшбарҷастаҳо, ки аз назми низомию лашкарӣ 
сабақ мебаранд, ҳамрешагӣ ва ҳамсонии плонҳои боғу 
биноро баёнгаранд. 
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Бо пардесҳои Сосонӣ (200-600 мелодӣ) боғ нақшае 
бошукӯҳ ба худ гирифт, ки тарҳҳои мандалвор (доиравор) ва 
кӯшкҳое дар мултақо (нуқтаи пайванд)-и чаҳор хиёбон дошт. 
(Тарҳи порк ё “чорбоғ”-и сосонӣ ба сурати чалипое буд, қасри 
ҳоким дар марказаш қарор дошт. Айни ҳамин тарҳро метавон 
дар зуруфи суфолии ҳахоманишӣ мушоҳида кард, ки намоди 
тарбеъот (чаҳоргона)-и оламанд). 

Барои дастёбӣ ба вежагиҳо ва номҳои дарахтону гулҳои 
маъмул дар боғҳои қадими эронӣ гузоре ба давраи истиқрори 
ҳукумати Сосониён дар Эрон дорем. Дар бораи гулҳои боғҳои 
эронӣ дар давраи Сосониён Фаридуни Ҷунайдӣ менависад: 
“Дар миёни фунуне, ки ба забони паҳлавӣ аз даврони бостон 
бар ҷой мондааст, рисолаи кӯчаке аст ба номи “Хусрави 
Кувотону ридаке” ба маънии “Хусрав фарзанди Қубод, 
Хусрави Анӯшервон ва писари навҷавон”, ки дар гуфтугӯе 
миёни ин ду аз 22 навъ испарми хушбӯ ном бурда шудааст”. 
Эҳдоси чаҳорбоғҳои маъруфи Эрон, ки дар замони Сосониён 
мутадовил гардид, дар воқеъ, навъи такомулёфтаи пардес 
маҳсуб мегардад. 

 
Боғи эронӣ дар даврони исломӣ 
Тарҳи боғҳои эронӣ ва сохтмонҳои он ғолибан омезае аз 

сабки меъморию боғсозии пеш аз ислом ва шеваи меъмории 
садаҳои баъд, ки вежагиҳои куллии меъмории эрониро дорост 
ва бо номи “меъмории исломӣ” шинохта мешавад. Меъмории 
исломӣ аз меъморию боғсозии кишварҳои дигар ҳам таъсир 
пазируфтааст. 

Таваҷҷуҳ ба ин нукта ҳоизи аҳаммият аст, ки меъморӣ ва 
чигунагии хиёбонбандӣ ва дарахткорию гулкории боғҳои 
эронӣ дар давраи исломӣ таъсири чандоне аз аъроби муҳоҷир 
ба Эрон надоштааст, балки ҳамроҳ бо густариши нуфузи 
нерӯҳои исломӣ ин ҳунари эронӣ то сарзаминҳои дурдаст ҳам 
нуфуз ёфта ва аз шибҳи кораи Ҳинд то сарзамини Испониё 
кашида шудааст. 

Дар давраи исломӣ низ эҷоди боғҳову дарахтзорҳо 
ҳамчунон мавриди алоқаи сокинони ин сарзамини куҳан буда 
ва илова бар боғҳои бузургу бушукӯҳи беруни шаҳрҳо, то 
чандин сада падидаи боғсозӣ дар дарун ва перомуни шаҳрҳо 
хосси ин сарзамин будааст. Шаҳрҳои куҳансоли Эрон аз 
замонҳои бисёр дур табиъатгароиро мешинохтаанд. Боғи 
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Фини Кошон ёдгори даврони Оли Бӯяву Элхонӣ ва Боғи Тахти 
Шероз баҷоймонда аз қарни панҷуми ҳиҷрӣ намунаҳое 
мондагор ҳастанд. 

Бояд изъон намуд, ки билахира ин шеваҳо аз 
сарзаминҳои шарқӣ ба василаи афроде, ки аз соири навоҳӣ 
ба Машриқзамин сафар намудаанд ва бо хусусиёти бартари 
зиндагии мардуми он ошно мешудаанд, ба кишварҳои урупоӣ 
шиносонда шудааст. Вил Дуронт дар “Торихи тамаддун” 
менависад, ки боғ ба сабки эронӣ мавриди тақлиди соири 
милал низ қарор гирифта ва ҳам дар байни муслимину аъроб 
ва ҳам дар Ҳиндустон ривоҷ ёфтааст ва дар қуруни вусто 
(асрҳои миёна) мавҷиби илҳоми урупоиён гардидааст. Бо 
густариши ислом боғсозии эронӣ назди мардуми нуқоте, ки 
пазирои ислом шуданд, русух кард. Бавежа кишварҳое, ки 
ислом ба василаи Эрон бад-онҷо роҳ ёфт ва сарзаминҳое, ки 
дар ҳавзаи мактаби ҳунару меъмории исломии Эрон буданд. 
Дар Урупо боғҳои зебои андалусии Ал-ҳамроро метавон ном 
бурд ва дар Осиё боғҳои бобурии Кашмирро, ки дар шумори 
номдортарин боғҳои даврони исломӣ ҳастанд. Боғу ҳаёт (саҳн; 
ҳавлӣ), мукаммили фалоти гарму камоби Эрон, аҳаммияти 
худро дар асри ислом дар ҳадди сурии тасаввуре аз фирдавс 
ҳифз мекунанд. Боғ мутобиқи яке аз нақшмояҳои мазҳабии 
Эрони бостон буд; намоишгари ҳитаи дарахтоҷин (пур аз 
дарахт), ки кӯшке марказиро дар миён мегирифт. 

 
 



 
ГУЗОР 

 
Дар гӯшаи “Гузор” пораҳоеро аз истидлолҳои марбут ба 

зарурати гузори Тоҷикистон ба хатти порсӣ ва дар дифоъ аз 
забони порсӣ меоварем. Ин суҳбатҳо дар гурӯҳи фейсбукии 
“Забони порсӣ” дар посух ба мухолифони гузор ба дабираи 
порсӣ ё номи асили забони порсӣ сурат гирифтааст. 

 
Омӯхтани забони меъёр ва коргирии он дар ҳамаи умур 

амре шоиста аст, аммо ин ба маънои талош барои аз миён 
бурдани гӯишҳо нест. Инро борҳо гуфтем ва боз мегӯем. 
Гӯишҳои маҳаллӣ бояд ҳифз шаванд ва ҳифз ҳам мешаванд, ва 
ин, вақте мо дар бораи забони меъёр суҳбат мекунем, ба 
баҳсҳои мо рабте надорад. Забони меъёр забони илм ва расона 
ва то ҳадде, боз такрор мекунам, ки то ҳадде, адабиёт аст. 
Забони илм ва расона забони ҳамагонист ва бояд барои ҳамаи 
порсигӯён мафҳум бошад, истилоҳоте ки ба кор меравад 
мушаххас ва мафҳум бошад ва ҳама бояд аз ин ё он истилоҳ як 
маъно ва мафҳумро дарёбанд. Аммо забони адабиёт, агарчи 
дар маҷмӯъ пояи забони меъёрро ташкил медиҳад, аммо 
нависанда ва шоъир ҳақ доранд ба далоиле аз вожагони 
маҳалле хос истифода кунанд, то воқеъиятҳои маҳалро ба 
наҳве беҳтар бозтоб диҳанд. Табиъист, ки вақте як филмсоз 
филмеро дар Мозандарон ё дар Дарвоз ё дар Истаравшан 
месозад ва достони филм достоне маҳаллист, чорае ҷуз 
коргирӣ аз вежагиҳои маҳаллии забон надорад. Наметавон 
нишасту ин корро маҳкум кард. Албатта, агар ин вожаҳо барои 
паҳнаи густардаи порсигӯён мафҳум набошад, дар китоб чизе 
ба номи поварақӣ ё тавзеҳот ҳаст ва дар филм чизе ба номи 
зернавис (subtitle), ки мешавад ба василаи онҳо матлабро ба 
тайфи густардае аз мардум расонд. Ин амре табиъист ва дар 
ҳамаи забонҳо роиҷ аст. 
 

*** 
 
Набояд вежагиҳои хоссе аз забонро ба хотири маншаъи 

бегона доштан аз миён бурд. Замони шӯравӣ ин корро карданд 
ва забони мо садамаи ҷиддӣ дид, то ҷое ки имрӯз як тоҷик 
Рӯдакиро, ки гуфта: "Бирав, зи таҷрубаи рӯзгор баҳра бигир, Ки 
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баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд", дуруст намефаҳмад! Оё 
лозим аст боз ҳам мардумро гӯлу гумроҳ кунем? Бояд ба асли 
худ баргашт ва ҳарчи дар забони меъёри мо тӯли ин ҳама қарн 
вуҷуд дошта, мардум бояд баосонӣ бифаҳманд.  

(Дар посух ба корбаре, ки корбурди шакли ҷамъи арабии 
“ҳодиса” (ҳаводис) ва шабеҳи онро ғалат медонист) 

 
*** 

 
Ҳамин ҳоло телевизиюни яки Тоҷикистон кортҳои 

шиносоиро таблиғ мекунад. Аммо хонандаи матни таблиғот ҳай 
зӯр зада, батакрор, «корти идентификатсионӣ» мегӯяд, ҳарчанд 
забонаш, баистилоҳ, базӯр мегардад. Суоли ман ин аст, ки оё 
«идентификатсионӣ» барои мардуми Тоҷикистон аз «шиносоӣ» 
мафҳумтар аст, ки ба он «корти идентификатсионӣ» ном 
гузоштаанд? Равед ба хиёбон ва аз ҳар 10 нафар, ки рӯбарӯ 
мешавед, бипурсед, ки "идентификатсионӣ" чист, мутмаиннам, 
ҳеч кадом намефаҳманд. Чиро ҳоло барои калимаҳои 
номафҳуми бегонаро роиҷ кардан иҷоза ҳасту барои ривоҷи 
калимаҳои ноби порсӣ иҷоза нест?  

 
*** 

 
Дар Тоҷикистон тарҳи “Қонун дар бораи медиатсия” таҳия 

шудааст. Дар ҳамоише, ки ин тарҳ баррасӣ шуд, аз миёни 
чандин таҳсилкарда ҳеч кас маънои "медиатсия"-ро 
нафаҳмидааст. Ҳоло агар як вожаи форсӣ ё арабии камтар 
шунидашударо ба ҷои он ба кор мебурданд, ҳама эътироз 
мекарданд, ки “ин вожаро касе намефаҳмад”. Ҳоло мардуми 
одии Тоҷикистон "медиатсия"-ро чи мефаҳмад? Барои чи 
тарвиҷи вожаҳои номаънуси бегона дар Тоҷикистон муҷоз асту 
вожаҳои форсии худамон мамнӯъ? 

 
Исфандиёри Одина 

 
*** 

 
Дуктур Ғуломъалии Ҳаддоди Одил, раиси Фарҳангистони 

забону адаби порсии Эрон, дар маросими рӯнамоӣ аз китоби 
“Забону адаби порсӣ дар Афғонистон” дар ҳошияи 27-умин 



             
 

 

 

52 Забони порсї, Соли дувум, шумораи панљум, бањори  2014 

намоишгоҳи байнумилалии китоби Теҳрон ёдовар шуд: 
“Ҳарчанд порсиро дар Афғонистон “дарӣ” ва дар Тоҷикистон 
“тоҷикӣ” номидаанд, вале набояд ин ихтилоф дар номгузорӣ ин 
пиндорро дар мо эҷод бикунад, ки пас забони се кишвари Эрон, 
Тоҷикистон ва Афғонистон се забони муҷаззо, вале ба ҳам 
наздик, мебошанд.” Вай тасреҳ кард: “Забони порсӣ, порсист, 
хоҳ аз он ба “дарӣ” таъбир бишавад, хоҳ ба “тоҷикӣ” ва хоҳ ба 
лафзе дигар.” 

Сайидюнуси Истаравшанӣ 
 

*** 
 
Мегӯянд, бояд ба забони сода ва оммафаҳм навишт. 

Таваҷҷуҳ кардам, ки бисёре аз ин мардуми "сода ва омма" 
вожаи "робот"-ро бо "роберт" иштибоҳ мегирад. Оё пас барои 
оммафаҳмии мардум "роберт" бинависем? Масалан, 
"Қаҳрамонони асарҳои Ойзок Азимов асосан робертҳо 
буданд"?.. 

Абдулфаттоҳ Шафиев 
 

*** 
 
Ҷомеъа сарварони фарҳангие дорад, ки мекӯшанд ё бояд 

бикӯшанд мобақии ҷомеъаро дунболи худ бибаранд. Дар ҳар 
ҷомеъае теъдоди ин сарварони фарҳангӣ бамаротиб камтар аз 
мобақии мардум аст. Ба зӯру иҷбор поин овардани сатҳи 
гуфтору навиштори қишри фарҳангӣ ва ҳамоҳанг кардани он бо 
дигар қишрҳои иҷтимоъӣ натиҷае ҷуз ин надорад, ки дар 
Тоҷикистон мебинем. Ҳамин ҳоли сангину нангин... 

 
Дориюши Раҷабиён 

 
*** 

 
Дуктур Ҷалили Дӯстхоҳ: «Чашмдошти мо аз хоҳарону 

бародаронамон дар Тоҷикистон ин аст, ки ториху фарҳангу 
забони муштаракамонро фидои гароишҳову рӯйкардҳои 
рӯзмарраи сиёсӣ накунанд». 
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*** 

 
Дуктур Ҷалили Дӯстхоҳ: «Гуфтанист, ки дар худи Эрон 

қашқоиён, ки забони модарияшон шохае аз забонҳои туркӣ аст, 
форсизабононро “тоҷик” меноманд ва ошкоро мебинем, ки ин 
унвонро барои ҳар кас ки забони модарӣ ва аслияш форсӣ аст, 
ба кор мебаранд ва тоҷикро на ба маънии касе аз сарзамине 
дигар, балки ба мафҳуми ҳар эронии форсизабон ва ҷуз 
қашқоии туркизабон мегиранд». 

 
*** 

 
Дуктур Ҷалили Дӯстхоҳ: «Аз дастандаркорони Маҷлиси 

миллӣ ва давлати Тоҷикистон интизор меравад, ки бад-ин 
кирдори худ жарф бияндешанду коре накунанд, ки унвони 
ситезагар бо забон ва ториху фарҳанги муштараки худ бо дигар 
дорандагони ин мурдарег (мерос)-и арҷманди ниёкон доғи нанге 
мондагор бар пешонишон гардад. Ҳанӯз ҳам дер нашудааст ва 
онон метавонанд дар тасмими нодурусти худ бознигаранд ва 
кори номгузории забони ягонаи худу мо (ин ба гуфтаи овораи 
Юмгон, “қиматӣ дурри лафзи дарӣ”)-ро ба сомоне пазируфтанӣ 
бозоваранд. Чунин бод»! 

 
Аҳмадшоҳи Комилзода 

 
*** 

 
Ҳамзабонони гиромӣ! Чанд рӯз аст, ман вориди Фейсбук 

шудаам. Қаблан аз набудани фурсат ин имконро надоштам. 
Чанд сол аст, ки ба сабаби кор карданам дар Русия асосан русӣ 
гап мезанам ва тоҷикиро хеле пазмон мешавам. Дар корхонаи 
мо ягон нафар тоҷике нест, ки ақаллан гоҳ-гоҳ ба забони 
модарӣ гап занам. Ҳамсарам ҳам рус аст. Бо дидани забони 
ноби тоҷикӣ дар Фейсбук хеле хушҳол шудам ва қариб як ҳафта 
аст, ки сар аз Фейсбук бар намедорам; аз хондан ба забони 
модариам лаззат мебарам. Аммо як чиз маро ҳайрон кард, ки 
чаро тоҷикҳо байни ҳам ба русӣ суҳбат мекунанд. Бо кадом 
андеша? Фикр мекунанд, ки русӣ аз тоҷикӣ шевотар аст? Ё ба 
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ин фикр ҳастанд, ки русӣ гап задан нишонаи маданият аст, чи 
тавре ки дар замони шуравӣ буд? Ё сабаби дигаре ҳаст? 

 
Рустам Вализода 

 
*** 

 
Муҳим он аст,ки порсизабонони Тоҷикистон барои поку 

беолоиш нигоҳ доштан ва рушду сайқал додани забон бештар 
саъй намоянд. Забони бегонаро аз забони модарии худ боло 
донистан ба он монад, ки кас модарандарро аз модари худ 
беҳтар шуморад. 

 
*** 

 
Дар дунё шояд ҳеч забоне чун забони порсӣ ба ин сатҳ 

илҳомбахш ва гуворову гӯшнавоз набошад. Аҳли олам ин 
забони афсунгару шеворо бипазиранду соҳибзабонҳо 
бетарафиву носипосиро ихтиёр намоянд, худхорагӣ хоҳад буд. 

 
Назира Файзиева 

 
*** 

 
Агар забони порсӣ дар Эрон набуд, Эрон Эрон набуд! 

Пойдории Эрон марбут ба посдорӣ аз забони порсӣ аст. Агар ин 
забон набуд, бар асари турктозиҳои пайваста, ки мутаассифона, 
ҳанӯз талоши нобудии мо ба наҳве идома дорад, мо ё араб 
будем ё турк... Ва набояд фаромӯш кунем, ки бахше аз мо араб 
шуду бахше ҳам турк шуданд, ки ҳоло ҳамин тоифа аз нодонӣ ва 
бехабарӣ алайҳи забони порсӣ ҳарф мезананд ва мехоҳанд 
забони ҷадиди хешро ҷойнишини забони ниёконашон бикунанд. 

Сафар Абдуллоҳ 
 
Ба мо бипайвандед: 
https://www.facebook.com/groups/zabaneparsi 

https://www.facebook.com/groups/zabaneparsi


 

Вожаномаи роёнаӣ 
اي نامۀ رایانه واژه  

 
• access  – дастрасӣ ) دسترسی(  

• APN (точка доступа)  - нуқтаи дастрасӣ ) نقطۀ دسترسی(  
• application (приложение, эппс)  – абзорак ) ابزارك(  
• attachment  - пайваст, замима ) پیوست، ضمیمه(  
• back-space  - дугмаи баргашт ) دگمۀ برگشت(  
• batch communication(s) (пакетная передача данных)  - 

интиқоли бастаии додаҳо )ها اي داده انتقال بسته (  
• browser  – мурургар ) مرورگر(  
• computer  – роёна ) رایانه(  
• cursor (курсор ) – пайкон, нишонгар ) پیکان، نشانگر(  
• database (база данных)  - пойгоҳи додаҳо ) ها گاه دادهپای(  

• design – тарроҳӣ (طراحی) 
• dial-up connection (коммутируемое соединение)  - 

иттисоли телефунӣ )اتصال تلفنی (  
• domain  – домана ) دامنه(  
• download  – боргирӣ ) بارگیري(  
• file  – парванда ) پرونده(  
• flash card  - флашкорт ) کارت فلش(  
• folder  – пӯша )پوشه  (  
• hacker  – рахнагар )گر رخنه  (  

• hard disc – диски сахт (دیسک سخت) 
• hardware  – сахтафзор )   افزار سخت(  
• help  – роҳнамо ) راهنما(   
• information communication technologies (ICT  - 

фанноварии иртиботот ва иттилоъот (фово) 
)فاوا(فناوري اطالعات و ارتباطات (    
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• install  - насб кардан ) نصب کردن(  
• Internet service provider  - фароҳамсози хадамоти 

интернет ) فراهمساز خدمات اینترنت(  
• Internet traffic  - тараддуди интернетӣ   )تردد اینترنتی (

(тараддуд ба маънии омадушуд ё рафтуомад аст) 
• keyboard  - сафҳакалид, тахтакалид ) کلید  تختهکلید، صفحه(  
• like (in Facebook)  - меписандам : пешниҳод)  )پسندم می (

"писанд " беҳтар аз  " меписандам " аст) 
• link (ccылка)  – пайванд ) پیوند(  
• login  – вуруд ) ورود(  
• logout  – хуруҷ ) خروج(  
• memory card  - корти ҳофиза ) کارت حافظه(  
• monitor - сафҳаи намоиш  )ایشصفحۀ نم(  
• mouse (мышка)  – мӯшвора ) موشواره(  
• network (сеть)  - торона ,шабака ) تارانه، شبکه(  
• online  – бархат )برخط(  
• operating system  - сомонаи омил, системомил ) ي  سامانه

)عامل عامل، سیستم  
• password (пароль)  – гузарвожа )گذرواژه (  
• portal  – даргоҳ ) درگاه(  
• printer  – чопгар ) چاپگر(  
• provider  – фароҳамсоз ) فراهمساز(  
• RAM (Random Access Memory)  (- рам  ) ҲДТ - ҳофизаи 

дастрасии тасодуфӣ  ) رسی تصادفی ي دست حافظه -رم(  
• search (поиск)  – ҷустуҷӯ ) وجو جست(  
• search еngine (поисковая система Google, Yahoo! etc)  – 

ҷустуҷӯгар ) وجوگر جست(  
• send  – фиристодан (амрӣ: “Бифирист”) ) بفرست: امريفرستادن؛(  
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• to share  - ҳамхон кардан; ба иштирок гузоштан )  همخوان
)کردن، به اشتراك گذاشتن  

• software  – нармафзор ) افزار نرم(  
• space bar (пробел)  – дугмаи фосила ) دگمۀ فاصله(  
• spam  – ҳарзнома ) مههرزنا(  
• support  – пуштибонӣ ) بانییپشت(  
• system (система)  – сомона ) سامانه(  
• tag  – барчасп ) برچسپ(  
• to attach  - пайваст кардан, замима кардан )  ،پیوست کردن

)ضمیمه کردن  
• to download  - боргирӣ кардан, пиёда кардан )  بارگیري

)کردن، پیاده کردن  
• to upload  - боргузорӣ кардан, коштан ) بارگذاري کردن، کاشتن(  
• upload  – боргузорӣ ) بارگذاري(  
• user  – корбар ) کاربر(  
• user name  – номи корбар ) نام کاربر(  
• weblog  – торнигор ) تارنگار(  
• website  – торнамо, вебгоҳ  )گاه تارنما، وب(  

• wireless connection (беспроводная связь)  - иттисоли 

бесим, иртиботи бесим ) اتصال بیسیم، ارتباط بیسیم(  



 
 
 

Торнавард 
 
Навиди сабзи мо дар шумораи баҳории маҷаллаи 

“Забони порсӣ” пайдоиши торнамои судманде дигар дар 
паҳнаи маҷозии пириллик аст. Торнамои “Порсӣ анҷуман”, ки 
дар гузашта танҳо ба дабираи порсӣ дар дастрас буд, акнун 
бо ҳамёрии гурӯҳе аз порсидӯстон ба дабираи пириллик ҳам 
мавҷуд аст.  

Дӯстдорони забони порсӣ метавонанд зимни боздид аз 
ин торнамо аз чакидаи қалами фарҳехтагони забоногоҳе чун 
Дориюши Ошурӣ, Мошоллоҳи Оҷудонӣ, Муҳаммад Ҳайдарии 
Малоирӣ, Ҷалили Дӯстхоҳ, Фаридуни Ҷунайдӣ ва даҳҳо тани 
дигар баҳра бибаранд. 

Барои ошноии бештар бо ин торнамои донишафзо, 
афзун бар шиносномаи он ки ҳамин зер мехонед, яке аз 
матолиби пойгоҳро ҳам дар гӯшаи “Ҳамнишин” ба унвони 
намунае аз навиштаҳои вазини он дар ин шумора гунҷондаем. 

 
Шиносномаи торнамои “Порсӣ анҷуман” 
«Порсӣ анҷуман» хешкории хешро посдориву полоиши 

забони порсӣ медонад; он ҳам дар рӯзгоре, ки забони порсӣ, 
ин ягона ва беҳамтои ҳастӣ ва хештаншиносии эронӣ, 
дастхуши газандҳо ва номардиҳои фаровоне шудааст.  

Ин анҷуман, ки баромада аз чунин хешкорие аст, ба дур 
аз ҳар андеша ва куниши сиёсиву ойинӣ, дасти дӯстии ҳар 
дӯстдори забони порсиро мефишораду умедвор аст, то бо 
ҳамкории якояки ононе, ки ба ин забони шаҳройиниву 
фарҳангу ҳунари эронӣ арҷ мениҳанду бад-он дилбастагӣ 
доранд, гоме, ҳарчанд андак, дар борварӣ ва пӯёии ин забони 
куҳан бардорад. 

«Порсӣ анҷуман» ҳамчунин мекӯшад, то бо бозшиносии 
фарҳангу хештаншиносии эронӣ дар бистари забони порсӣ ба 
бозшиносии равандҳо ва кунишгароне, ки ба пӯёии забони 
порсӣ кумак кардаанд, бипардозад ва андешаҳои ононро 
бозхонӣ кунад ва бо нигоҳ ба дастовардҳои ҷаҳони пешрав 
дар густараи забоншиносӣ роҳҳои пӯётар шудани забони 
порсиро бо нигаҳдошти бунёдҳои он биёбад ва дар фарҷом бо 
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осебшиносии забони порсӣ битавонад тангноҳои забониро, 
бавежа дар густараи ҷаҳони дониш, бозшиносад ва ба 
андозаи хеш гиреҳгушоӣ кунад. 

Агар бо ин ормон ҳамроҳед, дасти ёрии шуморо 
мефишорем. Барои пайванд бо мо метавонед ба нишонии 
info@parsianjoman.ir нома бифристед. 

 
Ҳамвандон: 
Бунёдгузор 
Парвизи Шоҳчароғӣ 
 
Сардабир 
Масъуди Луқмон, донишомӯхтаи коршиносии аршади 

улуми иртибототи иҷтимоъии Донишгоҳи Аллома Таботабоӣ, 
рӯзноманигор, веростор ва пажӯҳишгари ториху фарҳанги 
Эрон 

 
Дабири бахши сириллик 
Маҳини Даврон, донишомӯхтаи риштаи рӯзноманигории 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, рӯзноманигор 
 
Дабири коргурӯҳи Дидбони забони порсӣ 
Муҳаммадмеҳдии Муродӣ, донишомӯҳтаи коршиносии 

аршади забоншиносии Донишгоҳи Нюкосли Инглистон, 
пажӯҳишгар, нависанда ва мутарҷим 

 
Дабири бахши китобхона 
Фаршеди Иброҳимӣ, пажӯҳишгари торих ва мудири 

китобхонаи Бунёди Нишопур 
 
Анҷумани донишварони “Порсӣ Анҷуман” бар пояи 

дабираи порсӣ 
Мошоллоҳи Оҷудонӣ, донишомӯхтаи дуктурои забон ва 

адабиёти форсӣ, устоди пешини донишгоҳ, раиси Китобхонаи 
мутолеъоти эронӣ дар Ландан, пажӯҳишгар, нависанда ва 
торихдон 

 
Азизи Ориёнфар, мудири Конуни мутолеъоту 

пажӯҳишҳои Афғонистон дар Фронкфурт, мудири кулли 

mailto:info@parsianjoman.ir
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пешини Маркази мутолеъоти истротежик ва Анституи 
диплумосии Вазорати хориҷаи Афғонистон 

 
Дориюши Ошӯрӣ, нависанда, пажӯҳишгар ва мутарҷим 
 
Ҳумо Аржангӣ, донишомӯхтаи коршиносии аршади 

забону адабиёти инглисӣ ва фаронсавӣ аз Донишгоҳи Теҳрон, 
чакомасаро, таронасаро, нависанда ва мутарҷим 

 
Муҳаммадризо Иршод, донишомӯхтаи забону адабиёти 

форсӣ аз Донишгоҳи Теҳрон ва коршиносии аршади фарҳангу 
забонҳои бостонӣ аз Пажӯҳишгоҳи улуми инсонии мутолеъоти 
фарҳангӣ, пажӯҳишгар дар заминаи пайванди миёни сохтори 
андеша, забону фарҳанг, бавежа дар густараи фарҳанги 
эронӣ 

 
Ойдини Пурмуслимӣ, устоди Донишкадаи пизишкии 

Донишгоҳи Нутердоми Сиднии Устролиё (Австралия – рус.) ва 
донишҷӯи дуктурои фалсафаи Донишгоҳи Макуории Сиднии 
Устролиё; пажӯҳишгари ториху фалсафаи Эрон ва 
бунёдгузори Анҷумани ҳикмат ва фалсафаи эрониёни 
Устролиё 

 
Комрони Талаттуф, донишомӯхтаи дуктурои мутолеъоти 

Ховари Наздик аз Донишгоҳи Мишигон, устоди мутолеъоти 
Ховари Наздик ва масъули форсиву эроншиносӣ дар 
Донишгоҳи Оризуно 

 
Куруши Ҷаннатӣ, донишомӯхтаи забону адабиёти форсӣ 

аз Донишгоҳи Аллома Таботабоӣ, омӯзгор 
 
Фаридуни Ҷунайдӣ, устоди фарҳанг ва забонҳои 

бостонӣ, шоҳномапажӯҳ ва бунёдгузори созмони пажӯҳиши 
фарҳанги Эрон, Бунёди Нишопур 

 
Муҳсини Ҳофизиён, донишомӯхтаи коршиносии забону 

адабиёти фаронсавӣ аз Донишгоҳи Машҳад ва коршиносии 
аршади фарҳангу омӯзиш аз Донишгоҳи Лили Фаронса ва 
дорандаи диплуми пажӯҳишҳои жарф аз Донишгоҳи Сурбуни 
Фаронса ва донишомӯхтаи дуктурои омӯзишковии забону 



                                                                               
 

 

61 Торнавард 

фарҳанг аз Сурбуни Фаронса ва низ фавқи дуктурои омӯзиш 
дар ҳавзаи таҳлили хатоҳои забонӣ аз Донишгоҳи Мунтреоли 
Конодо ва ҳамчунин фавқи дуктурои омӯзиш дар заминаи 
пайванди забони рӯзмарра ва забони риёзӣ дар забони 
инуктитут (эскимуҳо) 

 
Алии Ҳасурӣ, донишомӯхтаи коршиносии адабиёт аз 

Донишсарои олӣ ва коршиносии аршади забоншиносӣ ва 
дуктурои забонҳо ва фарҳанги эронӣ аз Донишгоҳи Теҳрон, 
нависанда, пажӯҳишгар ва устоди пешини донишгоҳ 

 
Муҳаммад Ҳайдарии Малоирӣ, ахтарфизикдони 

Напоҳишгоҳ (расадхона)-и Порис, бунёдгузори фарҳанги 
решашинохтии ахтаршиносӣ-ахтарфизик 

 
Ҷалоли Холиқии Мутлақ, донишомӯхтаи дуктурои 

шарқшиносӣ, мардумшиносӣ ва торих аз Донишгоҳи Кулни 
Олмон ва устоди пешини Донишгоҳи Ҳомбург дар риштаҳои 
забону адабиёти форсӣ ва фарҳанги Эрон 

 
Абулфазли Хатибӣ, донишҷӯи дуктурои забону адабиёти 

форсӣ, узви ҳайъати илмии Фарҳангистони забону адабиёти 
форсӣ ва муъовини гурӯҳи фарҳангнависӣ 

 
Ашк Долен (Ashk Peter Dahlén), донишомӯхтаи дуктурои 

забонҳои эронӣ аз Донишгоҳи Упсоло (дар Суед), устоди 
забони порсии Донишгоҳи Упсоло, раиси Анҷумани 
эроншиносии Искондиновӣ, пажӯҳишгар, нависанда ва 
мутарҷим 

 
Ҷалили Дӯстхоҳ, донишомӯхтаи дуктурои забону 

адабиёти форсӣ, устоди пешини донишгоҳ, пажӯҳанда ва 
гузоришгари матнҳои куҳани гоҳонӣ ва нававестоӣ ва 
паҳлавику порсик ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва ривоятҳои 
нақколон ва гӯиш/гуна/лаҳҷаи форсии исфаҳонӣ 

 
Абдурризо Ризоинажод, донишомӯхтаи коршиносии 

забону адаби инглисӣ аз Донишгоҳи Исфаҳон ва коршиносии 
аршаду дуктуро дар мудирияти бозаргонӣ аз Омрико ва Суед, 
пажӯҳишгар ва мутарҷим 
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Зогруси Занд, коршиноси аршади эроншиносӣ аз 

Донишгоҳи Шаҳид Биҳиштӣ ва Бунёди эроншиносӣ ва 
донишҷӯи дуктурои торихи Эрони бостон дар Донишгоҳи 
Теҳрон, мударриси Донишгоҳи Паёми Нури Караҷ ва дабири 
Анҷумани ғайридавлатии фирдавсишиносии Албурз 

 
Аббоси Салимии Онгил, донишомӯхтаи забону адабиёти 

форсӣ, омӯзгор 
 
Муҳаммади Ашӯрӣ, донишомӯхтаи забону адабиёти 

форсӣ, омӯзгори бознишаста 
 
Манучеҳри Фурӯзандафард, дорандаи нишони зар (= 

медоли тилои) Улампиёди адабии донишомӯзии кишвар дар 
соли 1389 (2010) ва донишҷӯи коршиносии забоншиносии 
ҳамагонии Донишгоҳи Исфаҳон 

 
Алиқулии Маҳмудии Бахтиёрӣ, донишомӯхтаи дуктурои 

забону адабиёти форсӣ, устоди пешини донишгоҳ 
 
Масъуди Миршоҳӣ, донишомӯхтаи пизишкӣ аз Машҳад 

аст, ки поённомаи дуктурои пизишкияшро дар шаҳри 
Мастрихти Ҳуланд ва дуктурои давлатӣ дар дониши 
эманишиносӣ ва пайванди аъзо ва ҳамчунин вежакорӣ дар 
риштаи саратонро дар Донишгоҳи пизишкии Порис ба поён 
расонидааст; мудири гурӯҳе дар бахши пажӯҳишҳои 
саратоншиносӣ дар Маркази миллии пажӯҳишҳои илмии 
Фаронса ва Донишкадаи пизишкии Донишгоҳи Порис ва 
мудири Анҷумани “Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз” ва бунёдгузори 
Анҷумани Рӯдакӣ барои пажӯҳиш дар густараи фарҳангии 
Эрон дар кишварҳои Осиёи Миёна, Эрон ва Қафқоз 

 
Ҳусейни Ваҳидӣ, Донишомӯхтаи дуктурои иқтисод, 

устоди пешини донишгоҳ, нависанда ва пажӯҳишгар дар 
заминаи забону фарҳанги Эрон 

 
Шервини Вакилӣ, донишомӯхтаи коршиносии аршади 

физиюлужии Донишгоҳи Теҳрон ва дуктурои ҷомеъашиносии 
Донишгоҳи Аллома Таботабоӣ, мударриси Донишгоҳи Теҳрон 
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Зиёуддини Ҳоҷарӣ, донишомӯхтаи дуктурои улуми 

тарбиятӣ аз Белжик ва забоншиносӣ аз Сурбуни Фаронса, 
нависанда, пажӯҳишгар, мутарҷим ва мудири Анҷумани 
посдорӣ ва полоиши забони порсӣ 

 
Исмоъили Юрдшоҳиён, донишомӯхтаи пажӯҳиши 

фарҳангу тамаддун, устоди донишгоҳ, нависанда, шоъир ва 
пажӯҳишгар 

 
Нишонии бахши порсии «Порсӣ анҷуман»:  
     http://www.parsianjoman.ir/fa/ 
Нишонии бахши пириллики «Порсӣ анҷуман»:  
     http://parsianjoman.ir/cyr/ 

http://www.parsianjoman.ir/fa/
http://parsianjoman.ir/cyr/


“

 
 
9 
 
Гумон кунам, шаҳриёри кучулу барои фирораш аз 

муҳоҷирати парандаҳои ваҳшӣ истифода кард. 
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Субҳи рӯзи ҳаракат ахтаракашро он ҷӯр (гуна), ки бояд, 
мураттаб кард, оташфишонҳои фаъъолашро бо диққат пок ва 
дӯдагирӣ кард. 

 
Дуто оташфишони фаъъол дошт, ки барои гарм кардани 

ноштоӣ хеле хуб буд. Як оташфишони хомӯш ҳам дошт. 
Мунтаҳо (аммо), ба қавли худаш, “одам кафи дасташро, ки бӯ 
накарда!”. Ин буд, ки оташфишони хомӯшро ҳам пок кард. 

Оташфишон, ки пок бошад, мураттабу якҳаво месӯзад ва 
якҳӯ (якбора) гур намезанад (оташ намегирад). Оташфишон 
ҳам айниҳу (мисли) бухорӣ якҳӯ алав мезанад. Албатта, мо 
рӯи сайёраамон Замин кӯчактар аз он ҳастем, ки 
оташфишонҳомонро поку дӯдагирӣ кунем ва барои ҳамин аст, 
ки гоҳе он ҷӯр асбоби заҳматамон мешаванд. 

Шаҳриёри кучулу бо дили гирифта охирин ниҳолҳои 
боубобро ҳам решакан кард. Фикр мекард, дигар ҳеч вақт 
набояд баргардад. Аммо он рӯз субҳ, гарчи аз ин корҳои 
маъмулии ҳаррӯза куллӣ лаззат бурд, мавқеъе, ки охирин 
обро пои гул дод ва хост бигзорадаш зери сарпӯш, чизе 
намонда буд, ки ашкаш сарозер шавад. Ба гул гуфт: 

- Худо нигаҳдор! 
Аммо ӯ ҷавобашро надод. 
Дубора гуфт:  
- Худо нигаҳдор! 
Гул сурфа кард. Гирам ин сурфа асари чоидан (сармо 

хурдан) набуд. Билахира ба забон омаду гуфт: 
- Ман сабукмағз набудам. Азат (аз ту) узр мехоҳам. Саъй 

кун хушбахт бошӣ. 
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Аз ин ки ба саркӯфту сарзаниши ҳамешагӣ барнахурд, 
ҳайрат кард ва сарпӯшбадаст ҳоҷувоҷ (ҳайрон) монд. Аз ин 
муҳаббати ором сар дарнамеовард. 

Гул ба ӯ гуфт: 
- Хуб дигар, дӯстат дорам. Агар ту рӯҳат ҳам аз ин мавзӯъ 

хабардор нашуд, тақсир (гуноҳ)-и ман аст. Бошад, зиёд муҳим 
нест. Аммо ту ҳам мисли ман беъақл будӣ... Саъй кун хушбахт 
бишавӣ... Ин сарпӯшро ҳам бигзор канор, дигар ба дардам 
намехурад. 

- Охир, бод... 
- Он қадрҳо ҳам сармоу (сармохуранда) нестам... Ҳавои 

хунуки шаб барои саломатиам хуб аст. Худо накарда, гулам 
охир. 

- Охир, ҳайвонот... 
- Агар хоста бошам бо шабпараҳо ошно бишавам, ҷуз ин 

ки ду-сето кирми ҳашараро таҳаммул кунам, чорае надорам. 
Шабпара бояд хеле қашанг бошад. Ҷуз он кӣ ба диданам 
меояд? Ту ки меравӣ ба дури дурҳо. Аз бобати даррандаҳо 
ҳам ҳеч как (кайк)-ам намегазат: “Ман ҳам барои худам чангу 
панҷае дорам”. 

Ва бо содагии тамом чаҳорто хорашро нишон дод. Баъд 
гуфт: 

- Даст-даст накун дигар! Ин корат хулқи одамро танг 
мекунад. Ҳоло ки тасмим гирифтаӣ биравӣ, бирав! 

Ва инро гуфт, чунки намехост шаҳриёри кучулу гиряашро 
бибинад. Гуле буд то ин ҳад худписанд... 

 
10 
 
Худашро дар минтақаи ахтаракҳои 325, 326, 327, 328, 329 

ва 330 дид. Ин буд, ки ҳам барои саргармӣ ва ҳам барои чиз 
ёд гирифтан бино кард яке-якешонро саёҳат кардан. 

Ахтараки аввал маскани подшоҳе буд, ки бо шенеле аз 
махмали арғувонии қоқум (суғур) бар авранге бисёр сода ва 
дар айни ҳол пуршукӯҳ нишаста буд ва ҳамин ки чашмаш ба 
шаҳриёри кучулу уфтод, дод зад: 

- Хуб, ин ҳам раъият! 
Шаҳриёри кучулу аз худаш пурсид: 
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- Ӯ ки то ҳоло ҳеч вақт маро надида, чиҷӯрӣ (чигуна) 
метавонад бишносадам? 

Дигар инашро нахонда буд, ки дунё барои подшоҳон ба 
наҳви аҷибе сода шуда ва тамоми мардум фақат як мушт 
раъият ба ҳисоб меоянд. 

 
Подшоҳ, ки медид билахира шоҳи касе шуда ва аз ин 

бобат кабкаш хурӯс мехонад, гуфт: 
- Биё ҷилав, беҳтар бибинамат. 
Шаҳриёри кучулу бо чашм паи ҷое гашт, ки бинишинад, 

аммо шенели қоқуми ҳазрати подшоҳӣ тамоми ахтаракро 
дарбар гирифта буд. Ночор ҳамон тавр сарипо монд ва чун 
сахт хаста буд, ба даҳандара (хамёза бо даҳан) уфтод. 

Шоҳ ба ӯ гуфт: 
- Хамёза кашидан дар ҳазрати султон аз назокат ба дур 

аст. Ин корро бароят қадаған (мамнӯъ) мекунам.  
Шаҳриёри кучулу, ки сахт хиҷил шуда буд, даромад, ки: 
- Наметавонам ҷилави худамро бигирам. Роҳи дарозе 

тай кардаам ва ҳеч ҳам нахобидаам... 
Подшоҳ гуфт: 
- Хуб, хуб... пас ба ту амр мекунам хамёза бикашӣ. 

Солҳост хамёза кашидани касеро надидаам. Бароям тозагӣ 
дорад. Ёллоҳ, боз ҳам хамёза бикаш. Ин як амр аст. 

Шаҳриёри кучулу гуфт: 
- Охир инҷӯрӣ ман дасту поямро гум мекунам... Дигар 

наметавонам. 
Шоҳ гуфт: 
- Ҳум! Ҳум! Хуб, пас ман ба ту амр мекунам, ки гоҳе 

хамёза бикашӣ, гоҳе на. 
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Тунду номафҳум ҳарф мезад ва ангор хулқаш ҳисобӣ 
танг буд. 

Подшоҳ фақат дар банди ин буд, ки мутеъи фармонаш 
бошанд. Дар мавриди нофармониҳо ҳам ҳеч нармише аз 
худаш нишон намедод. Як подшоҳи тамомъайёр буд. Гирам, 
чун зиёдӣ хуб буд, авомир (амрҳо)-е, ки содир мекард, 
авомире буд мантиқӣ. Масалан, хеле роҳат даромад, ки “Агар 
ман ба яке аз сардоронам амр кунам табдил ба яке аз ин 
мурғҳои дарёӣ бишавад ва ёрӯ (ӯ) итоъат накунад, тақсир 
(гуноҳ)-и ӯ нест, ки тақсири худам аст”. 

Шаҳриёри кучулу дар ниҳояти адаб пурсид: 
- Иҷоза мефармоед бинишинам? 
Подшоҳ, ки дар ниҳояти шукӯҳу ҷалол чине аз шенели 

қоқумашро ҷамъ мекард, гуфт: 
- Ба ту амр мекунем бинишинӣ. 
Мунтаҳо шаҳриёри кучулу монда буд ҳайрон: охир он 

ахтарак кӯчактар аз он буд, ки тасаввурашро бишавад кард. 
Воқеъан ин подшоҳ ба чи салтанат мекард? Гуфт: 

- Қурбон, афв мефармоед, ки азатон (аз Шумо) суол 
мекунам... 

Подшоҳ бо аҷала (шитоб) гуфт: 
- Ба ту амр мекунем аз мо суол кунӣ. 
- Шумо, қурбон, ба чӣ салтанат мефармоед? 
Подшоҳ хеле сода гуфт: 
- Ба ҳама чӣ. 
- Ба ҳама чӣ? 
Подшоҳ бо ҳаракате қотеъ ба ахтараки худаш ва 

ахтаракҳои дигару боқии ситораҳо ишора кард. 
Шаҳриёри кучулу пурсид: 
- Яъне ба ҳамаи инҳо? 
Шоҳ ҷавоб дод: 
- Ба ҳамаи инҳо. 
Охир, ӯ фақат як подшоҳи маъмулӣ набуд-ки! Як 

подшоҳи ҷаҳонӣ буд. 
- Он вақт ситораҳо ҳам сарбафармонатонанд? 
Подшоҳ гуфт: 
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- Албатта, ки ҳастанд. Ҳамаашон бедиранг ҳар 
фармонеро итоъат мекунанд. Мо нофармониро мутлақан 
таҳаммул намекунем. 

Як чунин қудрате шаҳриёри кучулуро башиддат 
мутаъаҷҷиб кард. Агар худаш чунин қудрате медошт, бе ин ки 
ҳатто сандалиашро як зарра такон бидиҳад, рӯзе чиҳилу чаҳор 
бор, ки ҳеч, рӯзе ҳафтод бор ва ҳатто сад бору дивист (дусад) 
бор ғуруби офтобро тамошо мекард! Ва чун бифаҳмӣ-
нафаҳмӣ аз ёдоварии ахтаракаш, ки ба амони Худо вел (раҳо) 
карда буд, ғуссааш шуд, ҷуръате ба худаш дод, ки аз подшоҳ 
дархости муҳаббате бикунад: 

- Дилам мехост як ғуруби офтоб тамошо кунам... Дар 
ҳаққам илтифот бифармоед, амр кунед Хуршед ғуруб кунад. 

- Агар мо ба як сардор амр кунем мисли як шабпара аз 
ин гул ба он гул бипарад ё қиссаи сӯзноке бинависад ё ба 
шакли мурғи дарёӣ дарояд ва ӯ амрияро иҷро накунад, кадом 
якемон муқассир (гунаҳкор)-ем? Мо ё ӯ? 

Шаҳриёри кучулу на гузошт, на бардошт, гуфт: 
- Шумо. 
Подшоҳ гуфт:  
- Ҳарф надорад. Бояд аз ҳар касе чизеро таваққуъ 

(интизор) дошт, ки азаш (аз ӯ) сохта бошад. Қудрат бояд пеш 
аз ҳар чиз ба ақл муттакӣ бошад. Агар ту ба миллатат фармон 
бидиҳӣ, ки бираванд, худашонро биандозанд тӯи (даруни) 
дарё, инқилоб мекунанд. Ҳақ дорем таваққуъи итоъат дошта 
бошем, чун авомирамон (амрҳоямон) оқилона аст. 

Шаҳриёри кучулу, ки ҳеч вақт чизеро, ки пурсида буд, 
фаромӯш намекард, гуфт: 

- Ғуруби офтоби ман чӣ? 
- Ту ҳам ба ғуруби офтоб мерасӣ. Амрияашро содир 

мекунем. Мунтаҳо (вале) бо шамми ҳукмронимон мунтазирем 
заминааш фароҳам бишавад. 

Шаҳриёри кучулу пурсид: 
- Кай фароҳам мешавад? 
Подшоҳ баъд аз он ки тақвими кату кулуфтеро нигоҳ 

кард, ҷавоб дод: 
- Ҳум! Ҳум! Ҳудуди... ҳудуди... ғуруб. Ҳудуди соъати 

ҳафту чиҳил дақиқа... Ва он вақт ту бо чашмҳои худат мебинӣ, 
ки читавр фармони мо иҷро мешавад! 
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Шаҳриёри кучулу хамёза кашид. Аз ин ки тамошои 
офтоби ғуруб аз кисааш рафта буд, таассуф мехурд. Аз он 
гузашта, дилаш ҳам каме гирифта буд. Ин буд, ки ба подшоҳ 
гуфт: 

- Ман дигар инҷо коре надорам. Мехоҳам биравам. 
Шоҳ, ки дилаш барои доштани як раъият ғунҷ (гум) 

мезад, гуфт: 
- Нарав! Нарав! Вазират мекунем. 
- Вазири чӣ? 
- Вазири додгустарӣ! 
- Охир, инҷо касе нест, ки муҳокима бишавад. 
Подшоҳ гуфт: 
- Маълум нест. Мо, ки ҳанӯз гаште даври қаламравамон 

назадаем. Хеле пир шудаем; барои коласка ҷо надорем. 
Пиёдаравӣ ҳам хастаамон мекунад. 

Шаҳриёри кучулу, ки хам шуда буд, то нигоҳе ҳам ба он 
тарафи ахтарак биандозад, гуфт: 

- Баҳ! Ман нигоҳ кардаам, он тараф ҳам диёр-ул-башаре 
нест. 

Подшоҳ ба ӯ ҷавоб дод: 
- Хуб, пас худатро муҳокима кун. Ин кор мушкилтар ҳам 

ҳаст. Муҳокима кардани худ аз муҳокима кардани дигарон 
хеле мушкилтар аст. Агар тавонистӣ дар мавриди худат 
қазовати дурусте бикунӣ, маълум мешавад як фарзонаи 
тамомъайёрӣ. 

Шаҳриёри кучулу гуфт: 
- Ман ҳар ҷо бошам, метавонам худамро муҳокима 

кунам. Чи эҳтиёҷест инҷо бимонам?  
Подшоҳ гуфт: 
- Ҳум! Ҳум! Фикр мекунем як ҷое тӯи (дар) ахтараки мо як 

муши пир ҳаст. Садояшро шабҳо мешунавем. Метавонӣ ӯро ба 
муҳокима бикашӣ ва гоҳ-гоҳе ҳам ба эъдом (ҳукми қатл) 
маҳкумаш кунӣ. Дар ин сурат зиндагии ӯ ба адолати ту бастагӣ 
пайдо мекунад. Гирам ту ҳар дафъа афваш мекунӣ, то 
ҳамеша зери чоқу (корд) дошта бошиш. Охир, яке бештар 
нест-ки. 

Шаҳриёри кучулу ҷавоб дод: 
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- Ман аз ҳукми эъдом хушам намеояд. Фикр мекунам 
дигар бояд биравам. 

Подшоҳ гуфт: 
- На! 
Аммо шаҳриёри кучулу, ки омодаи ҳаракат шуда буд ва 

зимнан ҳам ҳеч дилаш намехост асбоби нороҳатии султони 
пир бишавад, гуфт: 

- Агар аълоҳазрат моиланд авомирашон (амрҳояшон) 
дақиқан иҷро бишавад, метавонанд фармони хирадмандонае 
дар мавриди ман содир бифармоянд. Масалан, метавонанд ба 
банда амр кунанд зарфи як дақиқа роҳ биуфтам. Тасаввур 
мекунам заминааш ҳам омода бошад... 

Чун подшоҳ ҷавобе надод, шаҳриёри кучулу аввал дудил 
монд, аммо баъд оҳе кашиду ба роҳ уфтод. 

Он вақт подшоҳ бо шитоб фарёд зад: 
- Сафири худамон фармудемат! 
Ҳолати бисёр шукӯҳманде дошт. 
Шаҳриёри кучулу, ҳамон тавр ки мерафт, тӯи (дар) дилаш 

мегуфт: “Ин одамбузургҳо ростӣ-ростӣ чиқадр аҷибанд!” 
 
11 
 
Ахтараки дувум маскани одами худписанде буд. 
Худписанд, чашмаш ки ба шаҳриёри кучулу уфтод, аз 

ҳамон дур дод зад: 
- Баҳ-баҳ! Ин ҳам як ситоишгар, ки дорад меояд маро 

бибинад! 

 
Охир, барои худписандҳо дигарон фақат як мушт 

ситоишгаранд. 
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Шаҳриёри кучулу гуфт: 
- Салом! Чи кулоҳи аҷиб-ғарибе саратон гузоштаед! 
Худписанд ҷавоб дод: 
- Моли изҳори ташаккур аст. Манзурам мавқеъест, ки 

ҳилҳилаи ситоишгарҳоям баланд мешавад. Гирам, мутаас-
сифона, танобандае гузораш ба ин тарафҳо намеуфтад. 

Шаҳриёри кучулу, ки чизе ҳолиаш нашуда буд (чизе 
нафаҳмида буд), гуфт: 

- Чӣ? 
Худписанд гуфт: 
- Дастҳоятро бизан ба ҳамдигар. 
Шаҳриёри кучулу даст зад ва худписанд кулоҳашро 

бардошту мутавозеъона (хоксорона) аз ӯ ташаккур кард. 
Шаҳриёри кучулу бо худаш гуфт: “Дидани ин тафреҳ 

(саргармӣ)-аш хеле бештар аз дидани подшоҳ аст”. Ва дубора 
бино кард даст задан ва худписанд бо бардоштани кулоҳ бино 
кард ташаккур кардан. 

Пас аз панҷ дақиқае шаҳриёри кучулу, ки аз ин бозии 
якнавохт хаста шуда буд, пурсид: 

- Чи кор бояд кард, ки кулоҳ аз сарат биуфтад? 
Аммо худписанд ҳарфашро нашунид. Охир, онҳо ҷуз 

ситоиши худашон чизеро намешунаванд. 
Аз шаҳриёри кучулу пурсид: 
- Ту ростӣ-ростӣ ба ман бо чашми ситоишу таҳсин нигоҳ 

мекунӣ? 
- Ситоишу таҳсин яъне чӣ? 
- Яъне қабули ин ки ман хушқиёфатарину хушпӯштарину 

сарватмандтарину боҳуштарин марди ин ахтаракам.  
- Охир, рӯи ин ахтарак ки фақат худатию кулоҳат. 
- Бо вуҷуди ин, ситоишам кун. Ин лутфро дар ҳаққи ман 

бикун. 
Шаҳриёри кучулу нимча шонае боло андохту гуфт: 
- Хуб, ситоишат кардам. Аммо охир, воқеъан чии ин 

бароят ҷолиб аст? 
Шаҳриёри кучулу ба роҳ уфтод ва ҳамон тавр ки мерафт, 

тӯ (дар) дилаш мегуфт: “Ин одамбузургҳо ростӣ-ростӣ чиқадр 
аҷибанд!” 

 



                                                                               
 

 

73 Онтуон ду Сан Экзюперї. Шоњзода-кучулу 

12 
 
Тӯ (дар) ахтараки баъдӣ майхорае менишаст. Дидор 

кӯтоҳ буд, аммо шаҳриёри кучулуро ба ғами бузурге фурӯ 
бурд. 

 

 
Ба майхора, ки сумбуккум (хомӯш) пушти як мушт бутрӣ 

(шишаи май)-и холӣ ва як мушт бутрии пур нишаста буд, гуфт: 
- Чи кор дорӣ мекунӣ? 
Майхора бо лаҳни ғамзада ҷавоб дод: 
- Май мезанам. 
Шаҳриёри кучулу пурсид: 
- Май мезанӣ, ки чӣ? 
Майхора ҷавоб дод: 
- Ки фаромӯш кунам. 
Шаҳриёри кучулу, ки ҳоло дигар дилаш барои ӯ месӯхт, 

пурсид: 
- Чиро фаромӯш кунӣ? 
Майхора, ҳамон тавр ки сарашро меандохт поин, гуфт: 
- Саршикастагиамро. 
Шаҳриёри кучулу, ки дилаш мехост дарде аз ӯ даво 

кунад, пурсид: 
- Саршикастагӣ аз чӣ? 
Майхора ҷавоб дод: 
- Саршикастагии майхора буданамро. 
Инро гуфту қолро канд ва бакуллӣ хомӯш шуд. Ва 

шаҳриёри кучулу моту мабҳут роҳашро гирифту рафт ва 
ҳамон ҷӯр, ки мерафт, тӯ (дар) дилаш мегуфт: “Ин 
одамбузургҳо ростӣ-ростӣ чиқадр аҷибанд!” 

 
(Дунбола дорад) 



 
 
 

Порсии осон 
 

Дарси 11 
  
Яке дигар аз ҳарфҳое, ки, ба истилоҳ, порсии ноб аст ва 

дар алифбои арабӣ вуҷуд надорад, “ч” аст (Аввалӣ “г” буд). “Ч” 
дар оғози вожа ва дар сурати пайвастан ба ҳарфи баъдӣ 
ингуна навишта мешавад: 

  
  چـ

  
“Ч” дар миёнаи вожа ва дар сурати часпидан ба ҳар ду 

ҳарфи пешу пас чунин аст: 
  

 ـچـ
  
Ва “ч” дар поёни вожа ва дар сурати начаспидан ба 

ҳарфи пас аз худ ин аст: 
 

 چ
 

Намуна: 
 

  (чор)ر  چا= ر+ ا + چـ 
 

  (чаҳор)  ر  َچھا= ر + ا + ـھـ + چـ 
 

  (чаҳоршанбе)   ـَنبهَچھارش= ـه + بـ + نـ + شـ + ر + ا + ـھـ + چـ 
 

  (Манучеҳр)  َمنوچـِـھر= ر + ـھـ + چـ + و + نـ + مـ 
 

  (Номи ту Манучеҳр аст)  نامِ  تو َمنوچـِـھر است
  

  (чаро)  َچرا= ا + ر + چـ 
   

  (чарогоҳ) َچراگاه= ه + ا + گـ + ا + ر + چـ 
 

  (моч – шакли муҳовараии “бўса) ماچ= چ + ا + مـ 
  



                                                                               
 

 

75 Порсии осон 

  (муч – банди даст ё пой)   ُمچ= چ + مـ 
 

  (Чоч)  چاچ= چ + ا + چـ 
 

  (Номи он шаҳр Чоч буд)  ناِم آن شـَھر چاچ بود
 

Дарси 12 
 

Севумин ҳарфи порсии ноб, ки дар алифбои арабӣ вуҷуд 
надорад, “пе” аст, ки дар оғозу миёнаи вожа чунин навишта 
мешавад: 

 

  پـ
 

Ва дар поён: 
 

  پ
 

Намуна: 
 

  (по)  پا= ا + پـ 
 

  («пул – «деньги)  پول= ل + و + پـ 
 

  («пул – «мост)  ُپـل= ل + پـ 
 

  (поп)  پاپ= پ + ا + پـ 
 

  (тапидан)  تـَپیَدن= ن + د + یـ + پـ + تـ 
 

  (падар)  َپَدر= ر + د + پـ 
 

  (паранда)  َپَرنده= ه + د + نـ + ر + پـ 
 

  (Падарам сари кор аст)  َپَدَرم َسرِ  کار است
 

  (Ин паранда парасту аст)  این َپَرنده َپَرستو است
 

  (Парасту мепарад)  َپَرد َپَرستو می
 

Дарси 13 
 

Ҳарфи “же” (чаҳорумин ҳарфи «порсии ноб») ҳамонанди 
“ре” аст, аммо бо се нуқта бар фарози он вергули дурушт: 

 

  ژ
  
“Же”, ба монанди “ре” бо ҳуруфи пас аз худ намечаспад 

ва агар бо ҳарфҳои пеш аз худ бичаспад, ин ҳолатро дорад: 
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  ـژ
 

Намуна: 
 

  (жож -  ҳарфи пучу беҳуда)  ژاژ= ژ + ا + ژ 
 

    َژکان= ن + ا + کـ + ژ 
(жакон – одами ғурғурӯ; касе, ки ҳай шикоят кунаду ғур 

занад) 
 

  (Пож – номи рустои зодгоҳи Фирдавсӣ) ژپا= ژ + ا + پـ 
 

Садои “в” дар порсӣ ҳамонанди “у” аст ва онро “вов” 
гӯянд: 

 

  و
 

Намуна: 
 

  (пажвок – акси садо)  َپژواک= ک + ا + و + ـژ + پـ 
 

  (водӣ)  وادی= ی + د + ا + و 
 

  (душвор)  ُدشوار= ر + ا + و + شـ + د 
 

  (вогун)  ـنواگــُ= ن + گـ + ا + و 
 

  (Вогуни мо меравад) َرَود واگــُـنِ  ما می
 

Дарси 14 
 

Ҳарфи “фе” дар поёни вожа ва чудогона чунин аст: 
 

 ف
 

  (коф)  کاف= ف + ا + کـ 
 

Ҳарфи “фе” дар оғоз ва миёнаи вожа нима аст:  
 

  فـ
 

Намуна: 
 

  (фол)  فال= ل + ا + فـ 
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  (рафт)  َرفت= ت + فـ + ر 
 

  (кофт)  کافت= ت + فـ + ا + کـ 
 

  (Кова писарашро мекофт)  کافت کاوه پــِـَسَرش را می
 

 Ҳарфи “қоф” (қе) андаке шабеҳи “фе” аст, аммо дар 
поёни вожа ва чудогона шакли фориғтару овезонтаре дорад: 

 

  ق
  
Дар оғози вожа ва дар сурати часпидан ба ҳарфи пас аз 

худ шабеҳи “фе” аст, аммо бо ду нуқта бар сар: 
 

 قـ
 

Намуна:  
  

  قاف= ف + ا + قـ 
(Қоф – номи кӯҳе афсонаӣ, ки гӯянд таҷассуми воқеъиаш 

ҳамин Қафқоз бошад) 
 

  (воқиф – огоҳ)  واِقف= ف + قـ + ا + و 
 

  (Воқиф ҳамон огоҳ аст)  واِقف َھمان آگاه است
 

  (Қоҳира)  قاِھره=  ه +ر + ھـ + ا + قـ 
 

  (Ман дар шаҳри Қоҳира зиндагӣ мекунам)  کُنم َمن َدر شـَـھر ِ قاِھره زِنَدگی می
 

Дарси 15 
 

Ҳарфи “ғайн” барои садои “ғ” аст ва дар оғози вожа ба 
шакли зер меояд: 

 

  غـ
 

Дар сурати часпидани ҳарфи “ғайн” ба ҳуруфи пешу пас 
аз он шакли ҳарф андаке мутафовит аст: 

 

  ـغـ
 

Яъне ҳамон нуқта бар фарози ҳарф боқист, аммо 
баданаи ҳарф табдил ба гиреҳе шуда, ки бандашро аз ду сӯ 
бикашанд: 
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  ـغـ
 

Дар поёни вожа ва ба сурати ҷудогона “ғайн” шикаме 
овезон дорад: 

 

  غ
 

Ва дар сурати часпидани ҳарфи пеш аз он ба “ғайн”-и 
поёни вожа ҳам шикам сари ҷои худ боқист: 

 

  ـغ
 

  (ғор)  غار= ر + ا + غـ 
 

  (мағок)  َمغاک= ک + ا + ـغـ + مـ 
 

  (ғубор)  غـُـبار= ر + ا + بـ + غـ 
 

  (муғ)  ُمغ= ـغ + مـ 
 

  (боғ)  باغ= غ + ا + بـ 
 

  (Гов дар боғ мечарад)  َچَرد گاو َدر باغ می
 

  (Мурғ дар қафас аст)  َدر قــَـفــَـس استُمرغ 
  
Тамринҳо 
 
Вожаҳо ва ҷумлаҳои зеринро бихонед: 

 
   غــَـنا

 

   غافـِـل
 

   َمغرور
 

  غاِلب
 

  ِاسپانیا غاِلِب بازی شـُـد
 

  غـَـنا ِکشَوری است َدر آفریقا
 

  چاِلش
 

  چاُبک
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  چاَکر
 

  َچَرند
 

  پـَگاه
 

  پــِـَسر
 

  َپریشان
 

  توپ
 

  پونه
  

  ه َھم ناِم گیاه است و َھم ناِم ُدخَترانهپون
 

  پوشیَدن
 

  پوسیَدن
 

  پارو
 

 پاشنه
 

 پره شـَب
 

  قــَـھر َنُکن ناَزنین
 

  َقنِد َسَمرَقند این است



 

Вожаномак 
 
Маҷаллаи “Забони порсӣ” дар ҳар шумораи худ 

вожаномаке дорад; мураккаб аз вожагон (калимаҳо)-и камтар 
ошно, ки дар ҷусторҳои он шумора ба кор рафтаанду дар забони 
порсии меъёр роиҷанд ва ҳамаи порсигӯён аз онҳо баҳра 
мегиранду донистани мо ҳам воҷиб аст. 

 
Аҷала – шитоб, саросемагӣ 
Бедиранг – билофосила, зуди зуд, хеле зуд 
Билқувва – асаре, ки дар чизе ниҳон бошад; “потенциальный” 
Бофтор – қарина; “контекст” 
Бурд – густараи таҳти пӯшиш; range; “диапозон” 
Буруз – пайдоиш, падидорӣ  
Бутрӣ – шишаи нӯшиданӣ; “бутылка” 
Буъд – паҳлӯ (-и мавзӯъ), “аспект” 
Вазин – дорои вазн, гарон; пурмуҳтаво, пурбор; муътабар 
Валав – ҳарчанд, агарчи  
Вежагӣ – хусусият 
Вел – раҳо, ба ҳоли худ раҳошуда, каноргузошташуда 
Веростор – муҳаррир 
Воруна – баръакс  
Гур задан – оташ гирифтан, дар гирифтан 
Гӯл – аблаҳ; фиребхурда 
Дабира – расмулхат, хат, “алфавит” 
Дарахтоҷин – пур аз дарахт 
Даргир – гирифтор, андармон, сахт машғул 
Даҳандара – хамёза бо даҳон 
Зарфият – имконот, “потенциал” 
Зернавис – “субтитр”; навиштае, ки зери тасвири телевизюн 

зоҳир шавад 
Истахр – ҳавз  
Коҷ – арча  
Куниш – амал, феъл 
Кунишгар – фаъъол  
Кучулу – хурдакак  
Макшуф – кашфшуда, гушудашуда 
Мандал – шакли доира  
Маҳсур – даруни ҳисор будан, бурида будан, ҷудо будан 
Маҷозӣ – тақлиди воқеъият; “виртуальный” 
Моҳвора – ҳамоне, ки русҳо “спутник” гӯянд 
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Муаррих – торихнигор  
Мукаммил – такмилгар, пуркунанда; чизе, ки чизе дигарро 

комил кунад 
Мултақо – нуқтаи пайванд 
Мурдарег – мерос  
Мушобеҳ – монанд, ҳамонанд, ҳамсон 
Навид – хабари хуш 
Напоишгоҳ – расадхона, “обзерватория”  
Нахл – аз анвоъи дарахт дар манотиқи гармсер, ки ба русӣ 

“пальма» гӯянд 
Наҷд – сарзамини баланд; хоке, ки бар баландо бошад 
Нуқуш – ҷамъи нақш, нақшҳо 
Пардес – боғ, бӯстон 
Паронтез – қавсайн  
Перомун – атроф, давру бар 
Перомуниён – атрофиён  
Поённома – кори илмие, ки дар поёни давраи таҳсилӣ анҷом 

диҳанд; “дипломная работа” 
Полоиш – пок кардан, сара кардан, соф кардан 
Пӯё – пешраванда; “динамичный”  
Роҳат – осуда; кулай, бедардисар 
Роҳкор – роҳи ҳал  
Русух кардан – роҳ ёфтан; нуфуз кардан 
Санъатӣ – марбут ба саноеъ; «индустриальный»  
Сармоу – сармохуранда; касе, ки зуд-зуд сармо бихурад 
Соир – дигар (намуна: соири милал – миллатҳои дигар) 
Сотроп – фармондори даврони ҳахоманишӣ 
Так –танҳо, якто, тоқ 
Такдарахт – дарахти танҳо 
Тарвиҷ – ривоҷ додан, густардан, паҳн кардан 
Тасреҳ кардан – сареҳ кардан, ошкору равшан гуфтан; тавзеҳ 

додан 
Тафреҳ –саргармӣ, хушгузаронӣ 
Таъмим додан – умумият додан, чизеро муштарак ё умумӣ 

донистан; “обобщать” 
Тақсир – гуноҳ, кӯтоҳӣ 
Тира: тираи нажодӣ – шоха, гуна 
Тӯ – дар, даруни 
Оташфишон – “вулкан” 
Фаргард – фасл (-и китоб) 
Фарҳехта – омӯзишдида, таҳсилкарда, бофарҳанг 
Фоиқ – чира, пирӯз, дастболо 
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Фунун – ҷамъи фан, фанҳо; донистаҳо 
Хешкорӣ – вазифа  
Хитта – замине, ки ҳадду ҳудудаш мушаххас бошад 
Чоидан – сармо хурдан 
Чоқу – кордак, корди хурди тошав 
Улгу – намуна  
Эъдом – қатл; ҳукми қатл 
Эҳдос – сохтан (-и бино, роҳ ва ғайра) 
Ҳаёт – ҳавлӣ, саҳн, муҳаввата 
Ҳолӣ шудан - фаҳмидан 
Қадаған – мамнӯъ, нораво 
Қурун – ҷамъи қарн, қарнҳо, садсолаҳо 
Қуруни вусто – асрҳои миёна 
Ҳамоиш – кунфронс (conference)  
Ҳоҷувоҷ – ҳайрон, шигифтзада 
Ҷобаҷо шудан – аз як ҷо ба ҷои дигар рафтан 

 
 
 

 




