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ПЕШГУФТОР 
 

Миёни ањли сухан имтиёзи ман, Соиб, 
Њамин бас аст, ки бо тарз ошно шудаам. 

 
Њарчанд солњост, ки сабкшиносї дар донишгоњњои мо тадрис 

мешавад, аммо метавон гуфт, ки китоби дарсї дар ин замина вуљуд 
надорад. Ду-се китобе, ки њаст, њељ кадом љанбаи дарсї надоранд ва 
наметавон бар мабнои онњо ба касе сабкшиносї омўхт ва масоили 
бунёдии марбут ба сабк ва сабкшиносиро мавриди бањс ва фањс ќарор 
дод. Аз ин рў, ѓолибан тањти унвони «сабкшиносї» низомњои дигари 
адабї ва маъмулан таърихи адабиёт ё таърихи забони форсї тадрис 
мешавад. Аз сўи дигар, барномаи дарсии сабкшиносї дар 
донишгоњњои мо бар мабнои ду воњид сабкшиносии назм ва ду воњид 
сабкшиносии наср танзим шудааст. Аммо воњиди махсусе барои 
масоили назарии худи сабку сабкшиносї дар назар гирифта 
нашудааст. Њол он ки умдаи матлаб баррасии худи низоми 
сабкшиносї аст. Чї гуна мумкин аст, касе ки намедонад сабк чист ва 
сабкшиносї чї усул ва ќавонине дорад, ибтидоан бидуни њељ 
муќаддимае ба баррасии сабки назм ва насри адабиёти форсї машѓул 
шавад?! Бо таваљљуњ ба ин ишколот буд, ки нигоранда таълифи дарси 
сабкшиносиро дар се љилд: «Куллиёти сабкшиносї», «Сабкшиносии 
шеър», «Сабкшиносии наср» барои яке аз донишгоњњо бар уњда гирифт 
ва хушбахтона то кунун ду љилд аз ин таълифи сељилдї ба табъ 
расидааст(айни замон њар се љилди таълифоти мазкур ба нашр 
расидааст-Н.Ш.). Истиќболи њамкорон ва донишљўён аз ин китоб 
маро ба он дошт, ки сурати муфассали онро ба табъ расонам, то 
дастраси њамагон бошад. Китоби њозир, ки њовии матолиби куллї дар 
бораи сабк ва низоми сабкшиносї аст, љилди нахуст аз маљмўаи 
сељилдии сабкшиносї аст ва љилдњои дигар њам бо тадриљ дар солњои 
охир мунташир хоњад шуд. 

Нигориши ин китоб достоне дорад, ки аз ишорае бад-он ногузир 
аст. Чандин сол пеш ќариб ба як сол дар яке аз донишгоњњои Ѓарб 
тамоми авќоти худро ба мутолиа ва ёддоштбардорї аз китоб ва 
маќолоти сабкшиносї гузаронидам. Дар бозгашт ба Эрон љомадони 
китоб ва ёддоштњои муфассали худро дар фурудгоњ гум кардам ва 
љустуљўњои чандсола ба самаре нарасид. Ба ночор он чиро дар зењн 
доштам ва ё тасодуфан дар ёддоштњои марбут ба матолиби дигар ба 
сурати пароканда мављуд буд, љамъоварї кардам ва бо маъдуде аз 
манобеи корам, ки дар китобхонањои Эрон мављуд буд, муќобала 
кардам. Аммо њељ гоњ наметавонам андуњи фуќдони он њама 
ёддоштро, ки њосили мутолиа дар таќрибан ѓолиби кутуб ва маќолоти 
умдаи сабкшиносї буд, аз дил бизудоям. Лизо њосили кор, ки мебояд 
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китобе љомеъ ва муфассал мешуд, ба сурате даромад, ки ин ки 
мулоњиза мекунед, албатта ба тадриљ ќалиле аз манобеъи аз даст 
додаи худро боз ёфтам, аммо ба њаљми китоб ва танаввуъи матлаб 
нафузудам, чун дар он сурат њаройина бими он буд, ки китоб аз 
њавсалаи мутолеаи донишљўён даргузарад. Аммо чорае ,ки андешидам 
афзудани фарњанге ба охири китоб аст, то алоќамандони бо таъќиби 
ановини он ба мабоњиси дигари сабкшиносї њам даст ёбанд ва ба 
таври куллї битавонанд бо уфуќњои ин илми густурда ошноии иљмолї 
ёбанд. 

Дар даврони муосир, ки наќди адабї аз як сў ва забоншиносї аз 
сўи дигар тањаввул ва такомули шоёне ёфтаанд, он ќадар дар бораи 
сабк ва сабкшиносї матолиби мутанаввеъ ва гоњо печида гуфта 
шудааст, ки тарњу танзими њамаи онњо дар як китоби дарсї, ки 
билтабъ сафњоти маъдуде дорад, ѓайримумкин менамояд. Умдаи 
мушкил дар ин аст, ки дар солњои охир дар Ѓарб њар кас кўшидааст, 
ки дар мавриди сабку забон ва адабиёт сухани тозаи илминамое 
бигўяд ва сухани дигаронро ба канор ронад. Њаройина бими он аст, 
ки баррасии ин њама аќоиди зиду наќиз ва равишњои мутазод, андак-
андак љои бањсњои аслиро бигирад. Аз тарафи дигар, имрўза илм 
махсусан, дар улуми инсонї баррасї ва наќодии њамин назариёти 
гуногун ва ањёнан мутазод ва радду исботи онњост. Ба назари ман, дар 
мароњили ибтидої набояд корро душвор гирифт. Сабк, вижагї ё 
вижагињое њаст, ки асаре ё осори касе ё осори давраеро аз асари дигар 
ё осори шахси дигар ё осори давраи дигар мутамоиз мекунад. Гоње 
ташхиси он вижагї ё бахше аз он вижагињо осон аст: мисли истеъмоли 
афъоли љаълии музњик (палангидан, макидан) дар ашъори тарзи 
афшор (лозим нест, ки сабкшинос њатман вориди бањсњои наќди адабї 
ва хубу бади асар шавад), ки ба њамин сабаб ба ў «тарзе» гуфтаанд. 
Аммо ѓолибан ташхиси он вижагї ё вижагињо душвор аст, мисли 
ташхиси кайфиятї, ки дар шеъри Њофиз аст ва шеъри ўро аз ашъори 
њар каси дигар мумтоз мекунад. Шояд бархе аз ин вижагињои навъи 
истифодаи хос аз танз, мусиќии калом, анвои ињом, сохтњои 
парадоксї ва илќои як андуњи самимона, (ки гўї навъе дарди 
муштараки ќавмї аст) бошад, аммо ба њар њол, тавзењ ва табйини 
онњо осон нест. Мавориде низ њаст, ки њарчанд сабк эњсос мешавад, 
аммо куллан баёни он мутааззир аст ва шояд бењтар он бошад, ки ба 
ночор дар бораи он сукут кунем, то ин ки мисли сабкшиносони ѓарбї 
бикўшем, ки ба зўри ќоида ва оинї љаъл ва вазъ кунем. Аз тарафи 
дигар, бояд таваљљуњ дошт, ки дар илм, махсусан дар улуми инсонї он 
чї њоизи ањамият аст, нафси талош аст, назарияпардозї њарчанд 
дуруст набошад, чи исботи бутлони он ќадаме аст ба сўи њаќиќат ва 
маљмўи ин радду исботњост, ки бад-он илм мегўянд, ба њар њол ба 
ќавли Мавлоно: 
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Дўст дорад дўст ин ошуфтагї, 
Кўшиши бењуда бењ аз хуфтагї. 

Ва албатта навиштањои бисёре њам њаст, ки фоќиди сабканд, на 
дар онњо андешаи хосе аст ва на забони ќобили таъаммуле. Гоње 
наметавон гуфт, сабки фалон аср чист, аммо метавон гуфт чї нест, 
масалан сабки Фирдавсї чї гуна аст? 

Як тањлил ин аст, ки бигўем, дар шеъри Асадии Тўсї (соњиби 
«Гаршоспнома») ва Фатњалихони Сабо (соњиби «Шањаншоњнома») 
чист, ки дар Фирдавсї нест. Масалан, онон ба дунболи бадеъ ва 
ороиши калом рафтанд, њол он ки њамоса худ хабари бузург аст, ки 
барои эъљоби бештар ва љалби таваљљуњ ќоидатан эњтиёљи чандоне 
бар ороишњои суварї надорад. 

Бар сари тањќиќ ва тадрис ва ба иборати дигар, тулияти (њудуди) 
сабкшиносї байни удабо ва забоншиносон ихтилоф аст. Њаќиќат ин 
аст, ки агар забоншинос он андоза адиб бошад, ки битавонад, мутуни 
адабиро њам баррасї кунад, ё адибе он андоза забоншинос бошад, ки 
дар баррасии худ аз ќавонини илмї ва мусаллами забоншиносї ѓофил 
намонад, метавонад сабкшинос њам бошад. Ба ибороти дигар, 
сабкшиносии адабї кори забоншиносони адиб ва удабои забоншинос 
аст, зеро сабкшиносї аввалан, баррасии луѓот ва дастур нест, равиши 
корбурди онњост ва сониян, дар забони адабї илова бар луѓату 
дастур, масоили мутааддиди дигаре аст. Аз ин рў, иддаои 
забоншиносоне, ки фаќат забоншиносї хондаанд ва баъзан аз 
хондани мутуни адабї њам ољизанд, то чї расад ба таваѓул дар 
масоили балоѓї, аз ќабили бадеъ ва маонї ва баёну арўз ва ќофия… 
дар ин замина бепоя менамояд. Чї гуна забоншиносе метавонад, 
масалан дар мавриди сабкњои давра дар Эрон сухан бигўяд, бидуни ин 
ки таърихи адабиёти моро хонда бошад, ва бо мутуни душвори 
адабии њар давра ошно бошад? Ба ќавли Лео Спензер «сабкшиносї 
низоме аст, байни забоншиносї ва таърихи адабиёт ва шояд битавон 
наќди адабиро њам ба ин ду афзуд». Чотман (Seymor Chatman) њам пас 
аз баррасии суханронињои як симпозиуми сабкшиносї мегўяд, ки 
наметавон сабкшиносиро фаќат шўъбае аз забоншиносї мањсуб 
дошт1. Аз сўи дигар, чї тавре удабое, ки њозир нестанд, њанўз њатто ба 
љои сокин ва мутањаррик, аз ибтидоитарин бањсњои забоншиносї аз 
ќабили сомиту мусаввату њиљо истифода кунанд, метавонанд 
арзишњои мусиќиёии як матнро ба лињози сабкшиносї таъин кунанд? 
Аз ин рў, адами пешрафти сабкшиносї дар мамлакати мо амри табиї 
аст. Аз тарафе ба назар мерасад, ки ин гирењ бояд ба дасти адибон 
кушода шавад ва аз сўи дигар, удабо бояд ќабул кунанд, ки масоили 
забон фаќат дастур (он њам аз дидгоњи суннатї) нест. 
Дар хотима ишора ба чанд нукта лозим аст: 
                                                             
1 A Handbook of critical approaches to literature P.291. 
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1.Дар бархе аз маворид дар аќоид ва истилоњоти сабкшиносон ва 
забоншиносони фарангї ба салиќаи худ тасарруфоте кардаам ва ба 
таври куллї матолиберо дар љињати назари худ дар сабкшиносї шарњ 
ва баст додам аз ин рў ошноён ба ин гуна матолиб набояд њамвора ба 
дунболи мутобиќоти комили матлаб бо асл бошанд. 

2.Њамкороне, ки аз ин китоб барои тадрис истифода мекунанд, 
бояд такяи аслиро бар матлаби куллї ва умумї бигзоранд, тарњи 
њамаи љузъиёт ва ановин ин дар чанд њафтае як нимсоли дарсї зарурї 
наменамояд. 

3.Дар поёни њар фасл тамриноте омадааст, ки фаќат љанбаи 
тамрин надорад ва дар њаќиќат идомаи бањсњои сабкшиносии он фасл 
аст ва аз ин рў диќќат дар онњо ба хонандагон тавсия мекунам. 
Умдаи њадафи ман дар ин китоб ин аст, ки донишљўён ба ин илми 
асосии адабиёт, ки рўз ба рўз дар њоли тавсеа ва пешрафт аст, ба 
таври љиддї алоќаманд гарданд ва ошноии онон ба мубоњисаи 
сабкшиносї ба дараљае бирасад, ки худ битавонанд заминањои 
мутанаввеи ин илмро аз тариќи мутолиоти шахиї таъќиб кунанд. Ба 
њамин манзур саъй шудааст, њатталмаќдур муодили фарангии 
истилоњот зикр шавад. 

 
Сируси Шамисо 
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ФАСЛИ АВВАЛ 
 

ТАЪРИФИ САБК 
 

Душвории таърифи сабк 
Сабкшиносї (Stilistics) илм ё низоме (Discipline) аст, ки аз сабк 

(Style) бањс мекунад; Лизо бадењист, ки нахуст бояд дарёбем, ки сабк 
чист? Мафњуми сабк мисли бисёре аз мафоњими дигар, масалан 
«вуљуд», бадењї1 аст, аммо таърифи љомеъ ва монеи он душвор аст. 
Бад-ин тартиб камтар касе аст, ки фаразан садои Њофизро аз садои 
Фирдавсї бознашиносад ва ё байни чењраи шеъри Соиб ва Саъдї 
иштибоњ кунад. Ба иборати дигар, зоњиран шеваи тафаккур ва баёни 
ин шоирон комилан аз якдигар мутамоиз аст. Гўї, њар кадом дар пои 
осори худ муњри худро задаанд, имзо карданд ва ё бар пешонии осори 
онон акс ва мушаххасоти соњиби асар ба табъ расидааст. Бо ин њама, 
ангушт нињодан бар вижагї ё вижагињои ин осор баѓоят душвор аст. 
Ба ростї, вуљуњи имтиёзи ин осор кадом аст? Дар Њофиз чист, ки дар 
Хољу нест? Он мухтассаи муфориќ ва таинкунандаи сабкї чист? Оре, 
рост аст, ки дар Фирдавсї рўњи њамосї аст, аммо магар рўњи њамосї 
дар «Гаршоспнома» нест? Мавлоно аз ирфон сухан гуфтааст, магар 
дигарон нагуфтаанд? 

Гирем, то њудуде ба вижагињои сабки асаре даст ёфтем, њоло аз 
худ бипурсем, асосан ин вижагињо ё сабк чї гуна тањаќќуќ ёфта ва ба 
вуљуд омадааст? Авомили бунёдии таквини сабк чист? 

 
Кўшиш дар таърифи сабк 

Ба таври куллї метавон гуфт, ки сабк вањдате аст, ки дар осори 
касе ба чашм мехўрад. Як рўњ ё вижагї ё вижагињои муштарак ва 
мутакаррар дар осори касе аст. Ба иборати дигар, дар ин вањдат 
мунбаис аз такрори авомил ё мухтассоте аст, ки дар осори касе њаст ва 
таваљљуњи хонандаи даќиќ ва кунљковро љалб мекунад. Мумкин аст, 
бархе аз ин авомил ё мухтассоти сабксоз нисбатан ошкор бошанд, 
аммо маъмулан ва ѓолибан пинњону пўшидаанд. Масалан, он заминаи 
муштараке, ки каму беш дар њамаи осори Саъдї дида мешавад чист? 
Ќудамо бидуни њељ гуна бањси фаннї аз рўи он завќу ќарења ва бар 
асари унсу маморисат, дар мавриди осори Саъдї сифати «сањли 
мумтанеъ»-ро ба кор бурдаанд, ки њарчанд дуруст аст, аммо истилоњи 
мубњаме аст. Сањли мумтанеъ будан дар гарави чї авомиле аст? 

Авомили сабксози асар мумкин аст њатто барои мутахассисон њам 
равшану шинохта набошад. Чї басо касоне, ки мепиндоштанд, шеъри 
онон чун шеъри Саъдї ва ё Њофиз… аст, аммо дар ботини шеъри ин 
бузургон, яъне дар жарфи сохти онњо авомилу ќавонини пинњонии 
мутакарраре аст, ки мунљар ба он вањдат ва якнавохтию ранг ё сабк 
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шудааст ва адами таваљљуњ ба онњо ва риоят накарданашон, њар гуна 
таќлидро мувољењ ба шикаст кардааст. 

Заминаи муштарак ё вањдат, яъне сабк фаќат манут(баста) ба 
авомили лафзї (забонї) нест, балки дар тафаккур ва биниш њам 
вањдат ё такрори авомил ва аносири хоси андешагї њузур дорад. 
Баъдњо хоњем гуфт, ки байни тафаккур ва забон иртиботи мустаќиме 
аст ва аз ин рў, бархе дар мутолиоти сабк амалан забонро (ба ниёбат 
аз тафаккур) мавриди муддоќќа(диќќат) ќарор додаанд. Ба њар њол, 
бањси моњияти сабку таквини он бањси соддае нест. Рост аст, ки 
мафњуми сабк ба таври табиї дар азњон аст ва касе, ки бо адабиёт 
маънус бошад, садои соњибсабконро бо њам иштибоњ нахоњад кард, 
аммо ин андозаи шинохт хубрагонро розї намекунад. Илова бар ин, 
сабк анвое дорад ва њар навъе достон ва торихчае. Аз ин љост, ки 
маљмўаи мабоњисе ба номи сабкшиносї ба вуљуд омадааст. Њамон 
тавре, ки ишора кардем, сабк њам масъалаи забон аст ва њам масъалаи 
фикр ва њам забону фикри махсусе дорем, ки фаќат дар осори адабї 
дида мешавад. Аз ин рў, масъалаи сабк танњо мавриди таваљљуњи 
удабо ва мантаќидон ва муњаќќиќони адабї нест, балки солњост, ки 
таваљљуњи забоншиносонро њам ба худ љалб кардааст ва дар муќобили 
сабкшиносии адибї (literary stylistics) сабкшиносии забоншиносона 
(lingvistic stylistics) ба вуљуд омадааст. Забоншиносї бештар ба 
дунболи код ё системи забоне аст, ки сабк дар он мустатар аст. Ў 
фаќат бо таваљљуњ ба забон, мехоњад сабкро табиин кунад, ба 
муњтавое таваљљуњ надорад ва њама чизро дар фурм (шакл) яъне забон 
мељўяд. Байни удабо ва забоншиносон ихтилофи назар аст. Удабо 
мегўянд: чї гуна метавон дар бањс аз Мавлоно ирфонро дар назар 
надошт, ё дар бањс аз Фирдавсї њамосаро матрањ накард? 
Равоншиносон њам гоње ба сабк таваљљуњ доранд. Назари онон 
умдатан, мутаваљљењи сабки фардї ё шахсї аст, зеро муътаќиданд, ки 
байни сабк ва равони нависанда иртиботи мустаќиме аст. 

Яке аз касоне, ки дар яке аз семинорњои сабкшиносї, ки њар гоње 
дар кишварњои ѓарбї ба василаи забоншиносон ташкил мешавад – 
ширкат доштааст, дар гузориши худ мегўяд: донишмандони он 
маљлис дар таърифи сабк шикаст хўрданд ва фаќат тавонистанд 
бигўянд, ки чї чиз сабк нест.2 Виноградов яке аз сабкшиносони русї 
мегўяд: дар адабиёт камтар истилоњеро метавон ёфт, ки аз мафњуми 
сабк зењнитар ва мубњамтар бошад.3 

Пас чора чист? Шоирон ва нависандагону муњаќќиќони адабї дар 
тўли замон таърифњои мухталифе аз сабк ба даст додаанд ва ё дар 
мавриди сабк изњори назарњое кардаанд, ки њар кадом нозир ба 
њаќоиќ ва таљрибиёте аст. Њама ё ќариб ба аксар онњоро метавон 
тањти се унвони куллии зер таќсимбандї кард4 ва бад-ин тартиб худро 
аз суубати як таърифи љомеъ ва монеъ рањонид: 
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1. Нигориши хос. 
2. Гузиниш. 
3. Удул аз њинљор. 

Зайлан, њар як аз ин маќулотро шарњ медињем, то аз маљмўи онњо, 
ки нињоят як њастанд ва аз се зовия ба як мавзўъ нигоњ мекунанд, диди 
равшане аз сабк ба даст ояд. 

 
Нигариши хос 

Сабк њосили нигоњи хоси њунарманд ба љањони даруну берун аст, 
ки лузуман дар шеваи хосе аз баён таљаллї мекунад. Ба иборати 
дигар, њар диди вижае дар забони вижае рух менамояд. Бар тибќи ин 
таъриф њар гоњ касе ба офоќ ва анфус нигоњи тозае дошта бошад, ба 
ночор барои интиќоли сувари навини зењнии худ-мофеулзамири хоси 
худ бояд аз забони љадид истифода кунад. Истилоњот ва нањву 
таркиби навин ба кор барад. Баночор исм ва истилоње вазъ хоњад 
кард, ё ба луѓот бори маъниии тозае медињад. Дар равобити каломе 
тасрруф мекунад ва ё ба кўмаки маљозу ташбењ ва истиора ва самбул 
хоњад кўшид. То ба нањве диди навини худро барои дигарон муљассам 
кунад. Агар Мулло Садро аз бањси њаракат, мафњуми љадиде дар зењн 
дорад, бояд барои он истилоњи тозае биёбад (њаракати љавњарї) то аз 
мафоњими куњан мутамоиз шавад ва агар вуљудеро даќиќтар аз 
дигарон дидааст, бояд бо истилоњоте аз ќабили вуљуди зењнї, лафзї, 
катбї, айнї, мофеулзамири тозаи худро ба дигарон тафњим кунад. 

Мавлоно, ки бо Шамси Табрезї зиндагии маънавии хосе 
доштааст, баночор дар њавзаи таъбироти марбут ба хуршед 
тасарруфоти хос њам дорад ва масалан, як хуршеди дарунї дар 
муќобили хуршеди берунї сухан мегўяд: 

Шамс дар хориљ агарчи њаст фард, 
Метавон њам мисли ў тасвир кард. 
Шамси љон, к-ў хориљ омад аз асир, 
Набвадаш дар зењну дар хориљ назир. 

Агар луѓати «сояи умр»-и Рањии Муайяриро аз назари басомад 
мавриди диќќат ќарор дињем, мутаваљљењ мешавем, ки болотарин 
басомад аз он луѓоти ќадимаи фарсуда аз ќабили шамъу ашк ва 
гавњару хазафу шамшер… аст, лољарам тафаккур ва эњсоси шоир њам, 
ки бар дўши ин луѓот аст, тафаккур ва эњсосе аст ќадимї ва такрорї. 
Оре, тафаккур ва эњсоси нав забони нав метлабад.  

Бадењї аст, ки хонандагон таваљљуњ доранд, ки лафзу маънї ду 
рўи як сикаанд ва наметавон онњоро аз њам људо тасаввур кард. Ба 
иборати дигар байни зењн ва забон робитаи мустаќим аст: 

Лафзу маъниро ба теѓ аз якдигар натвон бурид, 
Кист, Соиб то кунад љонону љон аз њам људо! 

Ва аз ин рўст, ки бояд бипазирем, ки њар шеваи нигориш ба нањве 
дар љомаи забонии махсус љилвагар хоњад шуд, ба ќавли Фурўѓ «агар 
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дид, диди имрўзї бошад, забон њам калимоти худашро пайдо мекунад 
ва њамоњангї дар ин калимотро».5 

Касе, ки љањонро тираву тор мебинад бо забоне онро васф 
мекунад, ки ранги бадбиниву ѓубори андўњ дорад. Аз миёни анвои 
мухталифи таъобире, ки метавон дар баёни боз гузоштан дар утоќ ба 
кор бурд, Содиќ Њидоят ин иборотро баргузидааст: «дидам амуям 
рафта ва лойи дари утоќро мисли дањони мурда боз гузошта буд»6. Оё 
байни равон ва нигариши Содиќ Њидоят ва он њама сифоти манфї, ки 
сар то сари сафањоти «Буфи кўр»-ро фаро гирифтааст, робитае нест? 

«Дунёи пасти даранда, дарахтњои аљибу ѓариби туисархўрда(дар 
сар хўрда), як нафар наќќоши фалакзада, як нафар наќќоши 
нафриншуда, як нафар рўи ќаламдонсози бадбахт». Оре забони 
мубњам ва розолудаи «Буфи кўр» комилан ба мавзўи мубњам ва 
асроромези он, ки тавсифи зани асири пуррамзу розе аст, ки мањ 
гирифта ва ларзон дар дурдастњои зењни нависанда пинњон аст, 
мутобиќат дорад. Ў дар ибњом, дар сояи равшанињост ва нависанда 
маљбур аст, ки аз ў бо шитобу парешон ва ѓайримутаориф сухан гўяд.  

Шоирони давраи аввали адабиёти мо (сабки хуросонї), ки 
шодкомона мезистанд ва љањонро шод медиданд, дар осори худ аз 
љањон гузориши саршор аз шодиву умед додаанд ва каломи онон 
мамлўъ аз шўру ормони хушбошї аст. Ашъори касоне чун Фаррухї ва 
Манучењрї пур аз номи гулу паранда ва созу тавсифи боѓ ва маљолиси 
бодагусорї аст, баръакс маъруф аст, ки дар осори шоирони баъд аз 
њамлаи муѓул хабаре аз шаби висол нест.  

Ба њамин лињоз масъалаи таѓйири сабкњо фаќат масъалаи таѓйири 
забон ва пасу пеш кардани ќофия ва кўтоњу баланд кардани мисраъњо 
нест. Балки масъалаи таѓйири донишњо ва бинишњову нигоришњо њам 
њаст. Бисёре аз сабкшиносон «мутур»-и таѓйири сабкро таѓийру 
тањаввулоти иљтимої (сиёсї, иќтисодї...) донистаанд, ки мунљар ба 
таѓйири нањваи зиндагї ва биниш ва нињоят нањваи баён мешавад. 
Дар адабиёти мо њаводисе чун рўи кор омадани Салљуќиён, њамлаи 
муѓул, пайдоиши Сафавия, Инќилоби машрутият..., ки боиси 
таѓйироти иљтимої буданд, таѓйири сабкро њам ба дунбол доштаанд. 
Дар њамин давраи мо Инќилоби исломї дар њоли таѓйир додани сабк 
аст. Луѓоти љадиде чун «мустазъаф» ва «мустакбир...» пайдо шудааст 
ва дар ивази луѓоте чун аълоњазрат, мавокибњумоюнї… дигар ба кор 
намераванд. Замоне «кишварњои аќибмонда» мегуфтанд, имрўза 
«кишварњои аќибнигоњдошта» мегўянд ва ин тањаввулоти забонї 
мубини тањаввулоти бинишї аст. Луѓати «гир овардан» ба љои 
«харидан», сабкшиносони ояндаро мутаваљљењи як давраи фишор ва 
бўњрони иќтисодї хоњад кард. 

Диќќат дар вуљуњи шабењ, ки мустаќиман ба биниши гўянда 
марбут мешавад ба хубї тафовути даврањои мухталифи сабкеро 
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нишон медињад. Суњроби Сипењрї дар шеъри «Ба боѓи њамсафарон» 
мегўяд: «Агар кошифи маъдани субњ омад, садо кун маро». 

Кошифи маъдани субњ истиора аз хуршед аст. Шаб маъдани 
тиллоии субњро аз анзор махфї карда буд. Хуршед ин маъданро кашф 
кардааст ва мо дар рўз њама љоро дар партави хуршеди тиллої 
мебинем. Њељ кадом аз шоирони ќабл аз Суњроби Сипењрї хуршедро 
аз ин дидгоњ нигоњ накарда буданд ва аз ин рў ба чунин забоне 
(истиораи кошифи маъдани субњ ва изофаи ташбењи маъдани субњ) 
даст наёфта буданд7. Ин шеър шеъре аст сабкдор, ки дар анбўњи 
тавсифоти фаровоне, ки аз хуршед дар адабиёти форсї шудааст гум 
намешавад. Ба юмни ин иктишоф акнун солњост, ки мо низ метавонем 
тиллои маъдани субњро дар нури заррини хуршед ошкоро бингарем. 
Бисёре аз таорифи маъруфи сабк тањти њамин маќула (нигориши хос) 
ќарор мегирад. Зайлан ба чанд маврид ишора мешавад:»Сабк, номи 
гўяндаро љор мезанад». Ин ибороти лотинї, ки гўяндаи онро 
намешиносам, бисёр ќадимї аст»8. Сабк худи шахс аст». Ин таърифи 
маъруфи Бюфен табиидон ва нависандаи ќарни њаждањуми Фаронса 
аст9, ки дар аксар (ва шояд њама) китобњои сабкшиносї наќл шудааст 
ва њатто дар шарњи он маќолоти мустаќиле њам навишта шудааст 10. 

Муроди Бюфен ин аст, ки сабки њар асар даќиќан мубайини 
шахсияти нависандаи он аст ва шеваи нигариши ўро ба љањон ва 
падидањо фош мекунад. Флобер њам бар њамин мабно мегўяд, Мадам 
Баварї худи ман аст.  

«Сабк шеваи дидан аст». Ин таъриф аз Флобер, достоннависи 
номдори Фаронса аст.  

«Сабк ќиёфашиносии зењнии соњибќалам аст»11. Ин гуфта аз 
Шопенњауер файласуфи олмонї аст.  

«Сабк барои нависанда дар њукми ранг барои наќќош аст. 
Масъалаи футу фанни навиштан ва шигарду саноат нест, балки 
масъалаи нигариш аст»12. Ин таъриф аз Марсел Пруст – нависандаи 
маъруфи фаронсавї аст. Муроди ў ин аст, ки сабк ориз бар навишта 
нест, модда ва љавњари он аст, асл навишта аст.  

«Шеваи хос дидан ва андешидан аст, ки мунаљар ба шеваи хоси 
навиштан мешавад. Модда ва баён яке њастанд ва сабк андешидан дар 
забон аст» 13. Ин таъриф аз Кардинал Нюман аст.  

«Сабк садои зењни нависанда аст» (маѓзњои чўбин садоњои хубе 
доранд14. Ин таъриф аз Эмерсон аст. Яъне нависанда њамон тавр, ки 
фикру эњсос мекунад њамон тавр њам менависад. Агар афкораш гунг 
бошад, навиштааш гунг аст. Агар афкораш кўњна ва таќлидист, 
забонаш низ хунсову суннативу такрорї аст. 

«Нуњуфтањои зењнии инсон ба раѓми майли ў њам ки бошад, дар 
тарзи баёнаш љилва дорад»15. Ин сухан аз Вилям Эпсун- (шогирди 
Ричардз) соњиби китоби «Њафт навъи ибњом» аст. 
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Нимо Юшич монанди бархе аз шоирони соњибсабк дар мавриди 
сабк суханоне дорад, ки бархе аз онњо дар ин таъриф љо мегиранд:  

«Шоире, ки фикри тоза дорад, талфиќоти тоза њам дорад». Дар 
Њофиз ва Низомї ва баъд дар сабки њиндї ин тавонгариро ба хубї 
мебинед. («Дар бораи шеър ва шоирї», с. 109)16 

Њар кас ба андозаи фикри худ калима дорад ва дар пайи калима 
мегардад… Шуарое, ки фикре надоранд, талфиќоти тоза њам 
надоранд. (Њамон љо, с.116) 

Дар бархе аз китобњои ќадим њам ба сабк аз ин дидгоњ нигариста 
шудааст, чунонки дар муќаддимаи Муњаммади Гуландом бар девони 
Њофиз мехонем: «Аммо тафаннуни асолиби калом ва танаввуи 
тарокиби наср ва низом (назм) бисёр ва бешумор аст ва тафовути 
њолоти суханварон ва табоини дараљоти њунарпарварон ба њасби 
муносибати нуфуз ба табоњ ва риояти мувофиќати русум ва авзоъ 
буд»: 

Њар иборат худ нишони њолатест, 
Њол чун дасту иборат олатест. 

«Маснавї» 
Агар дар таърифи фавќ диќќат кунем, дармеёбем, ки муроди 

гўяндагони онњо ба таври куллї ин аст, ки байни сабки як навишта ва 
рўњиёту хулќиёту афкори соњибнавишта иртиботи танготанге аст. Аз 
ин рў як сабкшиноси соњибноми ќадимї дар таърифи худ аз сабк бар 
ин нукта таъкид мекунад, ки: сабк шеваи шахсии баён аст, ки моро ба 
сўи нависанда далолат мекунад17. Ва аз ин љост, ки бархе аз 
сабкшиносон муддаї будаанд, ки метавон аз навиштањои сабкдор ба 
даруни зењн ва равони нависандагони онњо роње љуст. Ба ќавли 
Мавлоно: «Аз Ќуръон бўи Худо меояд ва аз њадис бўи Мустафо меояд 
ва аз каломи мо бўи мо меояд»18. 

Зиндагонии пур аз шўр ва љунбиши Мавлоно (раќс ва самоъ ва 
рубобу байту тарона ва мољароњои Шамс...) шеъре бо авзони маввољу 
нишотангез ва луѓоти зиндаву забони пўё ба армуѓон дошта аст. 
Шеъри пур аз рамзу роз ва ињому ибњоми Њофиз мерасонад, ки 
зиндагии ў њам дар он ќарни пурошўб бо ињом ва ибњом њамроњ 
будааст ва њамон гуна, ки андешањояшро дар лифофи саноеи 
рангоранг- махсусан ињом -пинњон доштааст, худ низ лобуд дар паси 
пардаи њаводиси гуногун пинњонї мезистааст: 

Ман ки малул гаштаме аз нафаси фариштагон,. 
Ќолу маќоли оламе мекашам аз барои ту. 
Хирќаи зуњду љоми май гарчї на дархўри њаманд, 
Ин њама наќш мезанам аз љињати ризои ту. 

Он њама равобити мусиќиёии байни калимот, ки бо саноеи бадеи 
лафзї аз онњо бањс мекунем –њокї аз унси ў бо мусиќї аст. Шеъри 
мутантан ва пурдоияи Хоќонї нишон медињад, ки сарояндаи он низ 
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марди бовиќору њайбат ва тамаънина будааст.19 Садои пўлодин ва 
устувори Фирдавсї мегўяд, ки соњиби садо марди сарсахт ва пойбарљо 
аст, ки ба ормонњои вижае дил бастааст ва тањти њељ шароите аз сари 
паймони худ дар намегузарад. Њарчанд гўсфанде барои куштан 
надорад, аммо дињиш ва бахшиши њаќири подшоњони њаќирро 
намепазирад. Њарчанд барфи пирї сари нозанинашро яксара сапед 
кардааст, чунон кўње аст, ки аз барфу борони гузашти рўзгорон биме 
надорад: 

Пур аз барф шуд кўњсори сиёњ, 
Њаме лашкар аз шоњ, бинад гуноњ20. 

Шеър оинавори Сипењрї, латиф чун љуйборони бањорї дар гўши 
мо замзама мекунад, ки соњиби садо дар њубоби зиндагї, лањзањое ба 
латофати об дошта аст: 

Ба суроѓи ман, агар меоеяд, 
Нарму оњиста биёед,мабодо, ки тарак бардорад, 
Чинии нозуки танњоии ман. 

Аз миёни сабкшиносоне, ки кўшидаанд байни сабку равони 
нависанда иртиботе пайдо кунанд, аз њама номбардортар Луи 
Спензер (1887- 1960) аст. Спензер дар Вена зода шуд ва дар Берлин ба 
тањсили забоншиносї пардохт ва сипас дар Донишгоњи Мелбург ва 
Клан устоди дарси забоншиносї аз ќабили дастури забон, таърих, 
решашиносї ва тањаввулу татавури луѓот шуд. Ў илова бар 
забоншиносї ба ёфтањои навини Фрейд дар равонковї таваљљуњ дошт. 
Саранљом натавонист Њитлерро тањаммул кунад ва дар соли 1933 ба 
Истамбул рафт ва дар Донишгоњи он љо ба тадрис пардохт. Баъд аз се 
сол худро ба Амрико расонд ва устоди адабиёти донишгоњи Љон 
Њопкийнз шуд. Ин давраи зиндагии ў боровар буд ва афкори ў дар 
маљомеъи илмї мунташир шуд. Дар охири умр ба Итолия рафт ва дар 
он љо даргузашт. 

Луи Спензер аќида дошт, ки сабкшинос бояд байни мухтасоти 
мутакарари сабкї ва фалсафаи нависанда иртиботе биёбад, аммо ў ба 
ќавли соњибони китоби «Теурии адабиёт»21 баъзе аз маќулањои худ 
дар эљоди ин иртибот хеле дур ва гоње ба бероња рафт ва саранљом дар 
корњои нињоии худ (масалан мутолеоташ дар мавриди Росин) аз ин 
мавзўъ аќиб нишаст ва мутолиаи худро ба мухтаасоти забонї ва сабкї 
мунњасир кард. Маќсуд ин аст, ки бояд бо Велк ва Вурн њамсадо шуд, 
ки борњо таъкид кардаанд, масалан дар сањ.185, ки эљоди иртибот 
байни сабк ва равони нависанда амри душворе аст. 

Аввалин мутолиаи муњими сабкшиносонаи Спензер дар барои 
Рабле буд. Ба назари ў њастаи аслии сабки Рабле сохтани луѓоти љадид 
буд. Бадин тартиб Рабле ба забони љадиде даст ёфта буд. Як намунаи 
дурахшони кори ў дар бораи Дидро аст. Дидро гуфта буд: хибрагони 
жожхой ба абас мекушанд, ки маро кашф кунанд.22 Спензер ба 
муќобалаи ў рафт ва дар навиштањои гуногуни ў навъе оњангу вазне 
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кашф кард, ки аз он садои Дидро меомад ва мерасонд, ки гўянда дар 
амвоље аз эњсосу отифа ва асабият, ки њамаи ќуюдро решакан 
мекунад, ќарор доштааст ва хулоса ин ки дастгоњи асабї ва фалсафї 
ва сабкии Дидро яке аст.23 

Равиши Спензер дар сабкшиносї ба доираи вожашинохтї ё 
фиќњуллуѓавї маъруф аст. Дар ин равиш нахуст бояд асареро хонду 
хонду хонд ва маљзуби он шуд ва бо фазои он унс гирифт24, то ногањон 
як ё чанд вижагии мунњасир ба фарди такроршавандаи он бар 
љустуљўгар рух намояд. Дар марњилаи дуюм бояд ба дунболи тавзењу 
тафсири равоншиносонаи ин мухтасоти такроршаванда рафт ва дар 
ёфтани иртибот байни онњо ва љону хиради нависанда муљоњида кард. 
Дар марњилаи саввум, ки марњилаи нињої аст, бояд барои таъйид ва 
таъкиди ёфта ва назари худ дубора аз маркази асар ба сатњи бозгашту 
мухтассоту шавоњид ва мадорики дигареро боз љуст. Масалан, касе, 
ки «Буфи кўр»-ро мукаррар дар мукаррар бихонад, мутаваљљењи як 
нишонаи сабкии боризи мунњасир ба фард, ки њамоно такрори «ду» ва 
музориби он дар сартосари достон аст, хоњад шуд. 

Ду моњу чор рўз, ду ќирону як аббосї, ду дирњаму чањор пашиз ду 
дарича, ду сол ва чањор моњ, дуто кулуча, ду гусфанд, ду ёбўи сиёњи 
лоѓар… ин мухтасаи вожашинохтї метавонад мубайини орзўи шадид 
ва майли ботинии нависанда дар љињати тањаќуќи як вањдати ормонї 
дар ин љањони дугонагињо ва дуруињо бошад.25 Њидоят дар тамоми 
тўли зиндагии худ чи љисман ва чи рўњан танњо буд ва њељ гоњ 
натавонист бо ин љањони таъоризњо ва риёњо ва нифоќњо ба вањдат 
расад. Ў дар орзўи он маъшуќ асире буд, ки бо ў яке бошад, аммо њељ 
гоњ муваффаќ нашуд ва саранљом дар њамон танњоии ѓарибони худ 
дар Порис даст ба худкўшї зад. Аз ин рўст, ки њамаи персонажњои 
достони «Буфи кўр» дар нињоят як нафар бештар нестанд. Њамаи 
мардон як мард ва њамаи занон як зананд ва ин зану мард њам дар 
њаќиќат як нафаранд, яъне ду љанбаи музаккар ва муаннаси як 
вуљуданд. Як љо дар «Буфи кўр» менависад: «Орзўи шадиде мекардам, 
ки бо ў дар љазираи гумшудае бошам, ки одамизод дар он љо вуљуд 
надошта бошад… Оё он ваќт њам њар љонвари дигар, як мори њиндї ё 
як аждањоро ба ман тарљењ намедод?». 

Баррасии сабк бар мабнои нигариши хос бештар мавриди 
таваљљуњи равоншиносон ё муњаќќиќоне аст, ки ба масоили 
љомеашиносї ва равоншиносї илтифот доранд. Зеро бинобар ин 
маќула, сабки њунармандон бо шахсияти эшон дар пайванд аст ва 
бадењист, ки муњити иљтимої дар парвариши шахсият ва шаклгирии 
равон наќши асосї дорад. Ба ќавли Маликушшуаро Бањор: 

Шеъри шоир наѓмаи озоди рўњи шоир аст, 
Кай тавон ин наѓмаро бинњуфт бо афсунгарї. 
Филмасал гар шоире мењтар набошад дар маниш, 
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Њаргиз аз ашъори ў н-ояд нишони мењтарї. 
В-ар набошад шоире андар маниш вологуњар, 
Нашнавї аз шеърњояш бўи вологавњарї. 
Њар каломе боз гўяд фитрати гўяндаро, 
Шеъри зоњид зуњд гўяд, шеъри кофар кофарї. 

Ва аз ин рў касоне, ки машраби сусиолистї доранд, сабкшиносиро 
ба љомеашиносии табаќот марбут донистаанд: «Сабки њар њунарманде 
мустаќиман зодаи шахсияти ўст… Сабки њунармандро бояд дар 
авомили созандаи шахсияти ў, ки дар калимаи муњити иљтимої хулоса 
мешавад… љустуљў кард, ба баёни дигар сабкшиносї вобаста ба 
љомеашиносии табаќот аст26.  

Маъруф аст, ки Ибни Румї шоири Араб интиќод карданд, ки 
натавонистааст ашъори латифе чун ашъори Ибн Ал- Муътаз бисарояд 
ва ишораи эшон бо ашъоре аз ќабили ин абёти Ибн Ал-Муътаз 
будааст: 

«Фунузар иалйњи казавраќин мин физзатї 
Ќад асќалтању њумулатун мин анбарї» 

(Ба моњ бингар, ки чунон завраќе аст, аз нуќра, ки бори анбари 
онро сангин карда бошад) . 

Ё: 
Ка анна озарюнњо 
Вашшамсу фињи олия  
Мадоњину мин зањабї, 
Фињо баќоё ѓолия27 

( Гули озарини он боѓ дар њоле, ки хуршед бар он метобад – чун 
атри донњое аз тиллост, ки дар онњо осори атри ѓолия бошад). 

Мегўянд, Ибн Ал- Румї дар љавоби мунтаќид гуфт, ки Ибн Ал- 
Муътаз халифазода аст28 ва бо зарру сим сару кор дорад ва пайдост, 
ки маро чунон дастгоњ ва бунгоње нест. 

Хонандагон бояд таваљљуњ дошта бошанд, ки мулоњизоти 
сабкшинсона бинобар ин таъриф аввалан мавќуф бар диќќат дар 
вожањост, зеро аз назари забоншиносї њељ ду калимае вуљуд надорад, 
ки мутародиф бошанд ва ин маъниро амсоли Блумафелд ва Баррол 
мукараран тавзењ додаанд ва бархе аз усулиён њам аз ќабили Шайх 
Њодии Тењронї мункири тародиф буданд29. Ва сониян мусталзами 
таваљљуњи даќиќ ба ташбењот ва истиорот аст, зеро шеваи нигориши 
њунармандро аз њама осонтар метавон дар мушабањбењои ў бозљўст. 
Дар илми баён гуфта шудааст, ки ваљњи шабењ аз мушабањбењ ахз 
мешавад. Ваљњи шабењ дар њаќиќат иртиботи њунарии вижае аст, ки 
њунарманд бар мабнои диду рўњияи худ байни ду чиз ё амр барќарор 
мекунад. 
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Гузиниш 
Сабк мањсули гузиниши хосе аз вожањо ва таобиру иборот аст. 

Нависандагони мухталиф барои баёни як маънии воњид таъбирњои 
мухталиф доранд ва аз вожањову ибороти гуногуне истифода 
мекунанд ва бад- ин тартиб байни сабки онон ихтилоф аст. Масалан, 
дар забони форсї барои баёни ин мафњум, ки «фалонї мурдааст» 
метавон аз имконоти забонии мутаддиде истифода кард: «фалонї 
мурд, даргузашт, ба малакути аъло пайваст, хирќа-тињї кард, дори 
фониро видоъ кард, ба сарои боќї шитофт, фавт кард, мурѓи рўњаш аз 
ќафаси тан парвоз кард, фалонї њам рафт, шамъи вуљудаш хомўш 
шуд, гули вуљудаш пар-пар гашт, умрашро ба шумо дод, ба љавори 
рањмати Њаќ пайваст, даъвати Њаќро лаббайк гуфт, љон ба љонофарин 
таслим кард, ба хоби абадї фурў рафт, ба рањмати эзидї пайваст…» 

Њар кадоме аз ин иборот аз назари шиддати эњсосу отифиву 
таъсиру дараљаи вузуъ ва хафо дар маънї ва лиќо ва ба ќавли 
фарангиён дар ќудрати баён бо якдигар тафовут доранд. Масалан, 
«фалонї мурд» таќрибан беадабонааст ва «фалонї њам рафт» 
самимона «хирќа тињї кард» тамоюлоти суфиёнаи гўяндаро нишон 
медињад ва ба « малакути аъло пайваст» бунмояњои мазњабиро, 
«шамъи вуљудаш хомўш шуд» ё «гули вуљудаш пар-пар гашт» 
романтикї аст ва њатто мумкин аст касе бигўяд, ки «Ба дарк восил 
шуд», ки мубайни нафрати шадиди ў аз мутавафо аст ва ба њар њол њар 
љумлае њолу њавои вежае дорад. 

Аз дидгоњи забоншиносї нависанда озод аст. Дар мењвари 
љойнишине 30 даст ба гузинишњои њадафдоре бизанад. Дар љумлаи 
«ман бачаамро дўст дорам» метавон ба љои бача фарзанд, бача, кўдак, 
тифл, писар, духтарро љойнишин кард ва бо таваљљуњ ба ин ки бањси 
мутародиф дар сабкшиносї мунтафї аст ва байни луѓот ба зоњир 
мутадориф ба њар њол ихтилофи зарифи маънїї 31 аст, њар гузиниш 
бояд мубайни њадафе ё нишонгари сабке бошад. 

Дар бархе аз кутуби усулї омадааст, ки дар лафзи инсон дар 
Ќуръони маљид љанбаи малакутї ва дар лафзи башар, ки зоњиран 
мутародифи инсон аст, љанбаи њайвонии ашрафи махлуќот малњуз 
гардидааст ва лизо дар «халаќал инсона аълмал баён «, ки дар маќоми 
ситоиш аст, наметавон башарро љойгузин кард ва баръакс дар «инамо 
ано башара маслакум», ки дар маќоми тањќир аст, наметавон лафзи 
инсонро, ки аз балоѓати калом мекоњад гузошт 32. Шабењ ба ин нукта, 
гўзинишњои луѓавии Фирдавсї дар мавриди Исфандёр ва Рустам аст. 
Дар мавриди Исфандёр луѓоти асбу савор ва дар мавриди Рустам 
луѓоти бора ва Худовандро ба кор бурдааст, ки њолаи маънавии 
фаротаре доранд ва ин гузиниш њатто агар нохудогоњ33 њам сурат 
гирифта бошад ба њар њол нишонгари алоќаи ќалбї ва эњтироми 
Фирдавсї ба Рустам аст: 
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Бубинем то аспи Исфандиёр, 
Сўи охур ояд њаме бесавор. 
Вагар бораи Рустами љангљўй, 
Ба Эрон нињад бе худованд рўй.. 

Солњои пеш марди фозиле дар китобе, ки дар бораи забони шеъри 
нав навишта буд, ба ин мисраи Шомлу «Пас мутабаррук бод номи 
ту», ки дар марсияи Фурўѓ гуфтааст, хўрда гирифт. Ў аќида дошт, ки 
луѓати форсии фархунда муносибтар аз вожаи арабї мутабаррук аст. 
Дар маљаллаи адабї «Хўша», ки ба сардабирии худи Шомлу 
мунташир мешуд, касоне ба радди аќидаи мунтаќид пардохтаанд ва 
равшан кардаанд, ки њолаи маънавї ва мазњабиву рўњонии 
мутабаррук, ки таќадусро ба зењн мутабодир мекунад, басо бештар аз 
фархунда аст. Фархунда вожае аст, ки бештар дар суру сурур ба кор 
меравад. Њол он, ки мутабаррук барои марсия муносиб аст. Ба њар њол 
њар гузиниш ба лињози шидати авотиф ва эњсосоту таъсир аз 
гузинишњои дигар,махсусан агар дар адабиёт бошад,мутамоиз аст. 

 
девонавор 

бисёр 
бењадду њисоб 
то пойи марг 

Ман ўро ба          андозаи як дунё          дўст дорам 
аз самими љон 

аз байни дандон 
то љон дар бадан дорам 

 
Бархе аз ин гузинишњо адабитар, бархе ќавитар, бархе 

самимонатар…. аз дигаре њастанд. Дар мутуни адабї доираи 
гўзинишњо ташбењ ва истиораву талмењ ва зарбулмасал... ва ба таври 
куллї нуќоти бадеї ва баёниро дар бар мегирад ва тафовутњо 
ошкортар ва бомаънитар мешавад. 

Дар осори њунармандони бузург маъмулан бо зеботарин ва 
баљотарин ва муассиртарин (балиѓтарин) гузинишњо мувољињем ва 
интихобњо љанбаи њунарї ва сабкофаринона доранд. Масалан, дар 
Њофиз ба зањмат метавон љойгузини њунармандонатаре анљом дод: 

Ќатли ин хаста ба шамшери ту таќдир набуд, 
В-арна њељ аз дили берањми ту таќсир набуд. 

Метавон ба љои ќатл, марг ва ба љои хаста (бо таваљљуњ ба вазн), 
бандаро љойгузин кард, аммо байни хаста (маљруњ) ва ќатлу шамшер 
(ва њатто рањм, ки захму марњамро ба зењн мутабодир мекунад) 
иртиботе аст, ки дар марг ва банда ва шамшер нест. Аз сўи дигар як 
омўзаи ирфонї-мазњабї матрањ аст: бо он ки ба захми кушандаи 
шамшер маљруњ њам шудааст, аммо марг дар таќдири ў набудааст. 
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Дар забони адабї калимот бо нахњои мутадиде аз бадеи лафзї 
(иртиботњои мусиќиёї) ва бадеи маънавї (иртиботњои маъної) ба њам 
марбутанд ва дар гузинишњо маъмулан ин иртибот малњуз мешуд. Дар 
бархе аз шоирон аз ќабили Хоќонї ва Њофиз ин пайвандњои мутаадид 
байни луѓот ба њадде аст, ки њайсияти сабкї ёфтааст ва бояд гуфт, ки 
комилан огоњона будааст. Њофиз мегўяд: 

Мазраи сабзи фалак дидаму доси мањи нав, 
Ёдам аз киштаи хеш омаду њангоми дарав. 

Метавон пурсид, чаро ба љои «хеш» «худ» нагуфтааст? Хеш, 
хешро ба зењн мутабодир мекунад, ки бо мазраъу досу киштаву дарав 
таносуб дорад (санъати табодир). 

Албатта бештар сабкшиносон бар гузинишњо ноогоњона такя 
кардаанд ва гуфтаанд, њар чи навиштаи огоњонатар бошад, сабки 
њаќиќиро камтар нишон медињад34. Ба аќидаи бисёре аз сабкшиносон, 
гузиниши нохудогоњ бештар (экспресивї), яъне баёнгар ва 
пурмаъниву расост ва љанбањои равонї ва иљтимоиро нишон медињад 
ва гузинишњои худогоњ маъмулан (инпресивї) яъне инфиолї ва 
таъсирї аст ва љанбањои таълимї ва балоѓиро баён мекунад 35 . 

Бинобар ин таърифи сабк, агар навиштањои муттаадалмазмунро 
бо якдигар бисанљем, бояд аз ихтилофи вожањову иборот дар адабиёт 
маъмулан истиорот ва ташбењот, мутаваљљењи ихтилофи сабки онњо 
шавем, зеро иборати мухталиф ба лињози интиќоли эњсосу отифа ва 
шиддату заъфи таъсиргузорї, яъне маънии адабї (сабк) на маънии 
мусталењ, бо њам ихтилоф доранд. Масалан Фирдавсї дар баёни 
пирии худ мегўяд: 

Пур аз барф шуд кўњсори сиёњ, 
Њаме лашкар аз шоњ бинад гуноњ. 

Чуноне, ки ќаблан ишора шуд, мурод аз куњсори сиёњ, муйњои 
сиёњи сар аст, ки аз барф пури сафедї шудааст. Ваќте шоњ, яъне сар 
дучори заъф ва парешонї гардад, пайдост, ки лашкар, яъне аъзои 
бадан низ парешонрўзгор ва ошуфта мегардад. 

Љомї дар пирии худ мегўяд: 
Сафед шуд чу дарахти шукуфадор сарам, 
Аз ин дарахт њамин меваи ѓам аст барам. 

Ў худро ба дарахте ташбењ кардааст, ки шукуфањои сафед дорад 
ва меваи он меваи ѓам аст. Тафовути ошкоре, ки байни ин ду байти 
њаммаънї аст, њамон тафовути сабкї аст (масалан ба таври куллї 
сабки хуросонї ва ироќї). Ин тафовут, ки њамоно ихтилоф дар таъсир 
ва эњсосу отифа аст, ба сабаби тафовут дар интихоби вожагон ва 
нањви баён (ташбењ ва истиора) аст (ки он њам ба нубаи худ маълули 
тафовут дар биниш ва рўњияи ду гўянда дар ду аср ва иљтимоъи 
мухталиф аст). 
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Дар байти Фирдавсї бо руњияи њамосї ва мусбату устувори 
эронии садањои нахустини адабиёти форсї мувољењем. Шоири пир ба 
берун нигоњ мекунад ва дар миёни њамаи он чизњое, ки дар перомуни 
ўст, худро беш аз њар чиз ба кўњсори пурњайбати сарбаркашидаи пур 
аз барф монанда меёбад. Дар байти Љомї бо рўњи талтифшуда, аммо 
саркўбгаштаи эронї баъд аз њамлањои муѓул ва Темур рў ба рўем. 
Шоири пир дар муњокоти худ (ки асоси адабиёт аст) ба дарахти заиф 
ва хамидаи мутавассил шудааст, ки њарчанд шукуфањои сапеди 
хаёлангез бар сар дорад, аммо меваи он андўњ аст. 

Ба лињози илми баён, яъне нањваи баёни адабї, байти Фирдавсї, 
мубтанї бар истиора (ин њамоне) ва байти Љомї мубтанї бар ташбењи 
(иддаои ин њамоно) аст ва аз ин рў, дар байти аввал ќотеият (иѓроќ) 
бештар аст. Аз назари адабї истиора аз ташбењ бештар пешрафтатар 
аст. Ба лињози таъавирї36 бояд дар адабиёт нахуст ташбењ ривољ ёбад 
ва баъд навбат ба истиора бирасад. Иттифоќан, дар адабиёти мо 
чунин аст ва истиора дар сабки ироќї бештар аз сабки хуросонї аст, 
аммо яке аз ташхисњои сабки Фирдавсї ин аст, ки дар асре, ки њама бо 
ташбењ таваљљуњ доранд, ў истиорагарост ва ин эъљоз дар забон ва 
ќатъият дар фикрро нишон медињад. Њамин тавр, агар ашъори 
дигареро дар пирї, масалан: 

Маро бисуду фурў рехт њар чї дандон буд, 
Набуд дандон, лобал чароѓи тобон буд 

Рўдакї 
Зи ќалъае, ки бар ў барф бошад, об ояд, 
Њамин бувад сабаби об, к-ояд аз басрам. 

Низомї 
Назебад маро бо љавонон чамид, 
Ки бар оразам субњи пирї дамид. 

                                                                                      Саъдї 
Бо абёти фавќ бисанљем, дар њар маврид каму беш ба ихтилоф дар 

сабк мерасем. Гоње авќот, њатто њама ё аксар вожањои ду матн яке аст, 
аммо ихтилоф дар таъкид ва оњангу лањн ё мавќеият ва таркиби луѓот 
(мењвари њамнишинї) ё ба истилоњи нањвї (синтаксис) калом, сабкро 
иваз мекунад: ин корро хоњем кард, хоњем ин корро кард. Дар бархе аз 
кутуби мутаахирон афсонае дар бораи хоб дидани Саъдї Фирдавсиро 
наќл шудааст, ки њарчанд бунёде надорад, аммо барои ин ќисмат аз 
бањсњои сабкшиносии мо муносиб аст. Бар тибќи ин афсона Саъдї 
шабе Фирдавсиро ба хоб мебинад ва байте аз худро барои ў мехонад: 

Байт: 
Худо киштї он љо, ки хоњад барад, 
В-агар нохудо љома бар тан дарад.37 

Устоди Тусї мегўяд, байти ту хуб аст, аммо агар ман будам, 
чунин месурудам: 
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Барад киштї он љо, ки хоњад Худой, 
В-агар љома бар тан дарад нохудой. 

Дар ин ду байт мавзўъ, вожагон ва вазн яке аст, (љуз ин ки байти 
Саъдї мутаќориби мањзуф ва байти Фирдавсї мутаќориби маќсур 
аст). Танњо ихтилоф дар нањв ва таркиб, яъне љумлабандї аст бо ин 
њама тафовут дар сабк ё лањн дида мешавад. Сухани Саъдї мутобиќи 
мантиќи дастури забони оддї ва њинљори наср аст: фоъил, мафъул, 
фаъал ва дар он рўњи мутеъ ва созгор ва бо таслиму ризо, (ки тими 
боби панљуми «Бўстон» аст), мувољењем. Аммо дар сухани Фирдавсї 
тартиби калом бар хилофи њинљори наср ва ќавоиди мутаорифи 
љумласозї аст, ки ин худ метавонад ба навъе нишонгари рўњи саркаши 
ў бошад: фаъал, мафъул, фоъил (мисраи аввал) ва мафъул, фаъал, 
фоъил (мисраи дуввум). Ва бад-ин тартиб калом муаккаду њамосї ва 
омирона шудааст, ки услуби Фирдавсї аст ва дар он, бо љабру зўру 
ќудрат ва ќотеият мувољењем, ки муносиби њамоса аст. 

Агар боз битавон бо пасу пеш кардани ин вожањо байти дигаре 
сохт. алалќоида бояд аз назари сабк ба лањн ва тафовути дигаре 
расид. Чунонки дар ин байти Њамидии Шерозї аст: 

Нохудо гар љомаро бар тан дарад, 
Њар куљо хоњад Худо киштї барад. 

Њамидї вазнро иваз карда ва ба љои мутаќориб, дар рамал 
гуфтааст ва низ ба услуби муосирон баъд аз мафъул «ро» овардааст. 
Ба љои вагар «гар» ва ба љои «онљо, ки», «њар куљо» гуфтааст, ки 
тафовутњои чандон муњиме нестанд. Ба назар мерасад, ки ин байт 
талфиќе аз лањни Фирдавсї ва Саъдї бошад. 

Пас, хулосаи калом ин ки њар гоњ, нависандагон барои баёни 
маънии воњиде, аз забони мутафовуте истифода кунанд, байни осори 
онон тафовути сабкї хоњад буд. Тарњи илмии ин масъала дар 
адабиёти Ѓарб аз К. Ф. Њокет забоншиноси маъруф аст, ки гуфта буд: 
«Ду гуфтор дар як забоне, ки таќрибан як маъниро мерасонанд, аммо 
аз назари сохтор мутафовитанд, ифтироќи сабкї доранд». Дигарон ин 
сухани Њокетро тавсеа додаанд ва дар ин бора матолиби бисёре 
навишта шуд. Аз љумла, бархе аз монистњо (касоне, ки ба вањдат ва 
тасовии лафзу маънї муътаќиданд), бар Њокет хурда гирифтанд, ки 
њамин ки иборот фарќ кунад, маънї њам фарќ мекунад ва намешавад, 
ду гуфтори њаммаънї ёфт, ки лафзи онњо мутафовит бошад ва бад-ин 
тартиб мункари ибороти мутањидулмазмун шуданд (њамон тавре, ки 
вожагони мутањидулмаънї, яъне мутародиф надорем). 

Ба њар њол, ин бањс дар адабиёти мо тозагї надорад ва мавзўи 
илми баён аст. Ба иборати дигар, ин таъриф аз сабк шабоњат ба 
таърифи илми баён дорад: «Иддаи маънии воњид ба тариќи мухталиф. 
Мунтањо бояд таваљљуњ дошт, ки дар сабкшиносї њамвора масъалаи 
басомад (фреквенсї) матрањ аст, њол он ки дар илми баён, асосан 
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басомад матмуњи назар нест. Тавзењи ин ки ба мањзи шунидани 
калимаи «ту» ё «бихон» аз дањони касе наметавон, сабки сухан гуфтан 
ўро дар муќобили касе, ки «шумо» ва «бихонед» гуфтааст, беадабона 
талаќќї кард, ё њамин ки касе чанд вожаи ирфониро дар осори худ ба 
кор барад, сабки ўро ирфонї пиндошт, балки бояд диќќат дошт, ки 
теъдоди истифода аз вожањо ба чї мизоне аст (ва наќши онњо чист? 
яъне заминаеро, ки вожа дар он ба кор рафтааст, дар назар дошт). 
Фарќи муњими дигари баён ва сабкшиносї дар ин аст, ки дар илми 
баён далолати мутобиќа матрањ нест ва фаќат сухан аз далолати 
тазмин ва илтизом аст ва аз ин рў љойгузин кардани луѓоти 
мутародиф кори баёнї нест, яъне агар ба љои «зайд» «љавод» бигўем, 
зайд сахибаёне нестем, зеро ин иборат барои касе, ки олим ба вазъи 
алфоз бошад, аз лањни вузўњ ва хафо фарќ намекунад, аммо далолоти 
аќлї (тазмин ва илтизом) маротиби вузўњ ва хафо мухталиф аст, њол 
он ки дар сабкшиносї, луѓоти ба зоњир мутадориф њам дар ихтилофи 
сабк дахиланд ва масалан як ваљњи ташхиси сабки хуросонї ва ироќї 
дар ин аст, ки дар сабки хуросонї бештар аз луѓоти форсї ва дар 
сабки ироќї аз муодили арабии онњо истифода мешавад. 

Хулосаи матлаб ин ки бар тибќи ин таъриф, сабк њамон нањваи 
баён аст ва илме, ки тариќи мухталифи адои маъниии воњидро 
баррасї мекунад, илми баён аст. Бо таваљљуњ ба илми баён, метавон 
гуфт, ки бархе аз шоирон истиорагаро ва бархе ташбењгаро њастанд ва 
асосан, забони бархе аз шоирон, ба шиддат тасвирї (дорои саооти 
бадеї ва баёнї) аст. Дар бархе аз шоирони бузург, масъалаи 
чигунагии баён ба њадде муњим аст, ки мавзўи асарро тањтушшуоъ 
ќарор медињад ва кор ба он љо мекашад, ки мавзўъро бояд њамон 
нањваи баён мањсуб дошт ва агар нањви баён, яъне сабкро иваз кунем, 
яъне интихоби шоир ва аъмоли салиќаи ўро дар забон нодида 
бигирем, аз матн (назм ва насри адабї) ва мавзўи он чизе боќї 
намемонад. Низомї намунаи боризи ин матлаб аст: 

Чу танњо монд моњи сарви боло, 
Фишонд аз наргисон лўълўи лоло. 

Моњи сарви боло истиора аз Ширин, наргис истиора аз чашм ва 
луълуи лоло истиора аз ашк аст ва агар ин истиорањоро њазф кунем, 
чизе аз шеър нахоњад монд (ваќте Ширин танњо монд, гиря кард). 

Матлаби дигар дар иртибот бо ин бањс, масъалаи register ё сабти 
каломї аст. Њар табаќа ва гурўњи иљтимої ва фарњангї тарзи каломи 
хосе дорад: њоли бародар чї тавр аст? Ањволоти ахавї чї гуна аст? 
Додош чи турї? Ахавї ќадимтар ва ба истилоњ њавзавї аст, додош 
љоњилона ва бозорї аст, бародар маъмулї ва мутаориф аст. Ба њар 
њол, њар сабти каломї ё рељисторї мубаййини сабкї аст. 

Интихоби вожагонї гоње байни ду маврид аст (ту-шумо, бихон-
бихонед) ва гоње се маврид (падар, волид, або)... ва њамин тавр то 
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шашу њафт ва њатто бештар аз он њам дорем. Дар забонњои аврупої 
њудуди интихоб ба нудрат аз чањору панљ дармегузарад, аммо ба 
иллати омехтагии вожагони форсї ва арабї њудуди интихоб дар 
форсї густарда аст ва бад-ин тартиб имкони танавуи сабкї бештар 
мешавад. Дар њар интихобе замина ва фазои бањсу калом муњим аст. 
Масалан, дар интихоби байни «ту» ва «шумо» бояд таваљљуњ дошт, ки 
«ту» бо таваљљуњ ба матн ва ќароин (контекст) њам метавонад 
нишонгари самимият бошад ва њам тањќир. «Шумо» нишонаи 
эњтиром аст ва мутобиќи њинљори забони форсї фаќат барои 
бузургосолон ба кор меравад ва агар хитоб ба кўдаке адо шавад, ё 
нишонаи сабки комилан муаддабона аст ва ё он кўдак аз бузургон аст. 
Њамин тавр аст дар иборот ва ба њар њол, агар гўяндае яке аз вуљуњро 
иттифоќе ихтиёр кунад, ќобили ањамият нест, аммо агар њамвора 
ваљњеро мураљљањ ва вуљуњи дигарро мураљљуњ бидонад, масъалаи 
сабкї аст. Ва аз ин љост, ки сабкшинос бояд оморгир њам бошанд.38 Ба 
њар њол, масъалаи гузиниш махсусан дар матни адибї њамвора бо 
масоили зебошиносї ва ќуввати маънї ва муќтазои њоли мухотаб ва 
ќудрати баён (экспресенсивї) њамроњ аст, яъне бањсњои маънишиносї 
ва зебошиносї ва улуми балоѓї мулозим аст ва ин љост, ки 
сабкшиносї аз забоншиносї фаротар меравад ва сабкшинос вориди 
њавзаи наќди адабї њам мешавад ва мумкин аст ќазоват кунад, ки 
кадом интихоб гўётару муассиртар ва муносибтару зеботар аст. 

Аз сабкшиносони барљастаи ин њавза яке Чарлз Болї аст, ки ўро 
падари сабкшиносии љадид медонанд. Ў буд, ки нахустин бор ин 
матлабро унвон кард, ки ибороти мутањњид-ул-мазмун аз назари 
шиддати авотиф ва эњсосот аз њам мутафовитанд, ин тафовут сабк аст. 
Ба ќавли маъруф байни «бифармо» ва «биншин» фарќе аст ва њар 
кадом мубаййини сабкест. Дар фаслњои баъдї дар таи бањс аз мактаби 
сабкшиносї тавсифе ба аќоиди ў ишора хоњем кард. Сабкшиноси 
барљастаи дигари мактаби сабкшиносии тавсифї Мороуз устоди 
Донишгоњи Сорбон аст. Ў мегўяд: «Пас забон саёњае аз имконот 
фароњам меоварад. Ин имконот њамон сармояи њамагоние аст, ки дар 
ихтиёри њамаи бањрабардорон гузошта шудааст. Бањрабардорон ба 
њасби ниёзњои баёнии худ аз ин сармоя бармегиранд ва то он љо, ки 
ќавонини забон ба онон иљозат медињад, (ишора ба мењвари 
њамнишинї) гузинише ба амал меоваранд, ки њамон сабк аст».39 

Ишораи ў ба ду мафњуми муњиме аст, ки Фердинант де Соссюр 
падари забоншиноси љадид матрањ кардааст: забон ва гуфтор. 

Забон имкононти бепоёни билќувваи забонї аст, ки дар тўли 
торих дар ихтиёри миллате аст ва њамаи наслњо ва афрод аз он 
истифода мекунанд, аммо гуфтор ваљњи билфеъли забон аст, он 
истифодаи мањдуде аст, ки касе аз ин имконоти бепоён ё забон, 
мекунад. Њамин ки забон мутањаќќиќ мешавад, яъне љумлае бар ќалам 
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ё забони касе љорї мешавад, бо ваљњи билфеъли забон мувољењем, ки 
фаќат андаке аз имконоти билќќувваи забон аст. 

Дар маќоми тамсил гуфтаанд, ки забон ќавонин ва имконоти 
бозии шатранљ аст, ки бепоён аст, аммо гуфтор як дасти бозии 
шатранљ аст. Метавон анбори бузургеро дар назар гирифт, ки дар он 
њамаи имконоти забонї мављуд аст, аз ин анбор, њамон тавре, ки 
Фирдавсї истифода кардааст, Њофиз њам кардааст ва Сипењрї њам 
кардааст ва ману шумо низ мекунем. Дасти њар кадоми мо, ки 
дарозтар ва ќавитар бошад. аз ин анбор имконоти бењтару бештареро 
бармегузинем. Мардуми оддї дасти худро дароз мекунанд ва њар 
чиро, ки дами даст аст, бармедоранд. Шоирон ва нависандагон дар 
аъмоќи ин анбор љустуљў мекунанд ва бењтаринњоро интихоб 
мекунанд. 

Бо таваљљуњ ба бањси фавќ метавон дарёфт, ки сабк дар иртибот 
бо парол, яъне гуфтор аст ва мо дар баррасињои сабкї бо гуфтор, яъне 
љанбаи билфеъл ва тахаќќуќёфтаи забон сарукор дорем. Он љо ки 
Низомї мегўяд: 

Бесухан овозаи олам набувад, 
Ин њама гуфтанду сухан кам набувад. 

Метавон «ин њама гуфтанд»-ро гуфтор ва «сухан кам набувад»-ро 
забон донист. 

Бархе аз таорифи сабк њам дар њамин маќулаи гузиниш љо 
мегирад, аз љумла ин сухани Нимо: «Шоироне, ки шахсияти фикрї 
доштаанд, шахсият дар интихоби калимотро њам доштаанд».40 

 
Удул аз њинљор 

Сабк њосили инњироф ва хуруљ аз њинљорњои оддии забон аст. 
Маъмулан, дар осори халлоќи адабї ва њамчунин дар кутуби 
муќаддаси мазњабї намунањои инњироф аз меъёрњои мутаорифи забон 
фаровон аст ва яке аз вуљуње, ки ба онњо тамоизи сабкї медињад ва ба 
таъсири билоѓии онњо шиддат мебахшад, њамин нукта аст. Дар 
мазмури 18 аз мазомири Довуд омадааст: «Ба Худои муќаввии мо 
тараннум намоед ва ба худои Яъкуб бихурўшед». Дар ин мисол 
сифати «муќаввї» барои Худо њарчанд аз дидгоњи сарфї ва вожагонї 
(мењвари љойгузинї) дуруст аст (Худованди нерудињанда), аммо ба 
эътибори нањви забони форсї (мењвари њамнишинї) мутобиќи урф ва 
њинљор нест ва ба истилоњи уламои илми маъонї бар хилофи 
муќтазои зоњир ва ба ќавли сабкшиносон маъдула ва ноњамхон 
(мунњариф) аст. Ин гуна удул аз сиёќи мутаориф, ташхисе ба забони 
ањди атиќа дода аст, ки муњимтарин аносири дахил дар сабки Таврот 
(ва бисёре аз кутуби дигари бостонї) аст: истеъмоли вожа, махсусан, 
сифат ё феъли ба тарзи ѓайримутараќќиба дар љое, ё ба нањве, ки ба 
њељ ваљњ интизори он намеравад ва ќобили пешбинї нест: Эй духтари 
Бобул, ки хароб хоњї шуд! (Мазбур, 137). 
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Дар кутуби маонї ва баён њам мукарраран ба мавориде бармехўрем, 
ки дар садади тављењи масоили забони Ќуръони маљид баромадаанд ва 
барои мавориде, ки аз њинљори забони араб удул шудааст, далоили 
мутааддиди балоѓї ироа карданд. Усулан далели пайдоиш ва наљзи 
улуме чун маонї ва баён дар миёни муслимин умдатан њамин будааст, ки 
собит кунанд, ин гуна хуруљ аз ќавонини дастурї на танњо ѓалат нест, 
балки айни фасоњат ва балоѓат аст. Дар Ќуръони маљид (сураи 16 
ќисмате аз ояи 114) мефармояд: «Фаазоќањо Аллоњу лабасал љуъї 
валхавфї», яъне чашонид Худованд ба он (ќария) либоси гуруснагї ва 
тарсро». Уламои баёнї дар њикмати ин ки чаро либос ба љои 
«пўшонидан» аз «чашондан» (озуќа) истифода шудааст, бањсњои 
муфассале кардаанд. Ва аз њамин ќабил аст, оёти муборакаи зер: 

Ва иштала раъсу шайбан, муштаал шуд сарам аз пирї. Ва ояи 
«оятун лањумул лайлу нусаллиху минњуннањора» ва нишонаест барои 
эшон шаб, ки аз он рўзро пўст мекунем, (яъне берун меоварем) уламои 
балоѓат ва зебоиву расоии њамаи ин маворидро ба кўмаки бањси 
истиора боз намудаанд. 

То он љо ки ман медонам, ин таърифи формалистњои русї ва 
баъдан мактаби Прага аз сабк аст, вале аз сухани Улман бармеояд, ки 
зоњиран, нахуст Борпул Валерий сабкро инњироф аз назм хондааст ва 
сипас, дигарон низ ин аќидаро иброз доштаанд;41 чунонки Чарлз Болї 
ва пайравони ў њам ба дунболи инњироф аз забони меъёр будаанд. 
Энквист забоншиноси муосир дар бораи ин таъриф бањси муфассале 
кардааст.42 Намояндаи таъбири инњироф аз нарм дар Олмон Лео 
Спетзер ва дар Фаронса Гуираунд43 буд. Спетзер муътаќид буд: 
«њаяљони зењнї, ки аз рафторњои оддии зењни мо инњироф дорад, 
табиатан бояд як инњирофи забони муодил ва њамсанг дар забони 
оддии мо эљод кунад».44 

Дар кутуби маонї истилоње аст, тањти унвони «ихрољ ё эроди 
калом бар хилофи муќтазои зоњирї» онро маъмулан дар ин маънї ба 
кор мебаранд, ки сухан бар хилофи муќтазои зоњири њоли мухотаб 
бошад (мутаввал ва мухтасар, мабњаси ањвол-ул-аснод ал-хабарї) 
масалан, агар мухотаб зоњиран холиулзењн бошад, на мункир, сухан 
эњтиёље ба таъкид надорад, дар ин сурат, агар масалан бигўем: «Ин 
сароест, ки албатта халал хоњад ёфт», (Саъдї) сухане бар хилофи 
муќтазои зоњир гуфтаем ва «танзили њоли мухотаб ба маротибаи шок 
ё мураддад» кардаем бо тавсеъ дар ин маънї метавонем ин истилоњро 
маодили инњироф аз нармї ќарор дињем. Яъне барои эрод ё ихрољи 
калом бар хилофи муќтазои зоњир ду љанбаи маънавї ва лафзї ќоил 
шавем, љанбаи лафзї њамин масоили фавќ аст ва љанбаи маънавї 
ваќте аст, ки масалан, ба сабаби алоќа ба шахсе сухани беањамиятеро 
муфассал ва бо итноб матрањ мекунем, то бештар бо ў сухан бигўем. 
                                                             
 Итиноб- дароз кашидани сухан. 
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Ба њар њол, корбурди ин истилоњ каму беш ба њамон маънии инњироф 
аз норм аз бархе аз кутуби маонї ќобили истинбот аст.45 

Њамон тавре, ки китоби маонї тавзењ додаам,46 «ихрољи калом 
бар хилофи муќтазои зоњир, дар мутуни адабї нозир ба маќосиди 
балоѓї аст, то калом муассиртар гардад ва лизо удул аз муќтазои 
зоњир гоње айни балоѓат аст». 

Доманаи удул аз њинљорњои мутаориф бисёр густурда аст ва њам 
дар заминаи диду маънї аст ва њам дар заминаи забон, аммо дар 
кутуби забоншиносї онро мунњасиран, аз дидгоњи забонї 
нигаристанд, лобуд ба ин эътибор, ки байни забон ва маънї робитаи 
мустаќиме аст. Худ бањси ноњамхонињои забонї ё ноњамнишинињои 
забонї (ба ќиёс (синтагма)) низ бисёр густурда аст ва њарфу исм ва 
феълу сифат ва дигар маќулањои дастуриро дар бар мегирад. Ќудамои 
мо ин гуна маворидро тањти унвони истиора (ва гоње асноди маљозї) 
баррасї мекарданд ва ба истиора дар исму феъл ва њарф ќоил буданд. 
Он чї дар адабиёт аз њама муњимтар аст ва љанбаи комилан балоѓї 
дорад, бањси фореграундинг аст. Фореграундинг њар ташхис ва 
барљастагии забонї аст. Аммо њамон тавре, ки ќаблан дар китобњои 
маонї ва баён матрањ кардам, муњимтарин масдоќи он њамон 
истиораи табиї дар мусталењоти балоѓии мост, яъне истиора дар 
феъл, истеъмоли феъл дар маънии ѓайримовузиалла ба шарте, ки тоза 
ва љолибу чашмгир бошад ва битавон, онро дар маќоми як истиораи 
бадеъ тављењ кард. Шомлу дар шеър мегўяд: «Мехоњам хоби 
аќоќињоро бимирам», њол он ки мутобиќи сиёќи (норма) забон 
«бубинам» дар ин маврид мутаориф ва мунтазир аст. Дар ин љо 
метавон, мурданро истиора аз дидан гирифт. Ваљњи шабањи фарт ва 
ављи зебої ва латофат аст, чунонки мардум дар маќоми муболиѓа аз 
зебоии чизе ва хушомади худ мегўянд. «Њуш аз сарам парид, бењуш 
шудам, мурдум!» ва Њофиз шабењи ин мегўяд: 

Шамомту равња ва додин шимату барќа висол,47 

Биё, ки бўи туро мирам,эй насими шамол. 
Басомади болоии ин гуна Фореграундингњо дар осори бархе аз 

шоирони навовар чун Фирдавсї ва Мавлоно аз мухтассоти сабкї аст. 
Ва ин ки намунањое аз ихрољи калом бар хилофи муќтазои зоњир ё 

фореграудингњо (ташхисњои забонї) дар осори адабии халлоќ 
(креативї):48 

 
Заминро ба ханљар бишўяд њаме, 
Кунун разми Ковус биљўяд њаме. 

Фирдавсї 
Гўшам шунид ќиссаи имону маст шуд, 
Ку ќисми чашм? Сурати имонам орзуст. 

Мавлоно 
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Танњої ва инзивое, ки пушти сарам пинњон шуда буд, монанди 
шабњои азалї ѓализ ва мутароким буд.  

С. Њидоят. 
 
Рўњи шикананда ва муваќќате, ки марбут ба дунёи сояњои 

саргардон аст. 
С. Њидоят 

 
Дар кўча бод меояд, 
Ин ибтидои вайронї аст 
Он рўз њам ки дастњои ту вайрон шуданд, бод меомад. 

Фурўѓи Фаррухзод 
 

Ва насими хунук аз њошияи сабзи патуи ту хоб маро мерўбад 
Бўи њиљрат меояд: 
Болиши ман пури овози пари чилчињост. 

Сўњроби Сипењрї 
 

Ман дар ин торикї фикри як барраи равшан њастам, 
Ки биояд алафи хастагиямро бичарад. 

Сўњроби Сипењрї 
 
Баъд нишастем 
Њарф задем аз даќиќањои мушаљљар. 

Сўњроби Сипењрї 
Бад-ин тартиб метавон гуфт, ки сабкшиноси мутолиаи аносири 

ѓайримантиќї ё моварои мантиќї дар забон аст.49 

Зайлан, бинобар марсуми сабкшиносон бархе аз ангорњо ё 
сутунњо ё љойгузинњои (парадигма) оддї ва ѓайриоддї шеърњое аз 
Сипењриро расм мекунем. 
 

 
              Сутун ё љойгузинњои мутаориф         Сутун ё љойгузинњои ѓайримутаориф 

 

субњ аст       (яъне вожаи набошад)      ва њам 
гунљишк...     хурд                    хоб 
мехонад       ташна                  мањз 

 
 
   Сутун ё љойгузинњои мутаориф         Сутун ё љойгузинњои ѓайримутаориф 

шаб...         дароз                   балеѓ 
аст ва якдаст ва  сиёњ                    сафед 
бозаљибсалис 

 

Дараљаи инњироф мумкин аст кам ё зиёд бошад, масалан дараљаи 
инњироф «мањз», ки шоир гуфта аз «вањм» бештар аст. Аз тарафи 
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дигар њар инњирофи њунармандона нест, чунон ки мумкин аст, касе ба 
иллати адам тасаллут ба забоне, хурўљ аз норм дошта бошад, ки 
њарчанд мубини навъи сабк аст, аммо сабки адабї нест, яъне арзиши 
њунарї надорад. Аз яке аз удабои Аљам наќл мекунанд, ки ба 
хостгории зани араб рафт ва чун медонист, ки онон ба аљамї зан 
намедињанд худро аз араби бодия муаррифї кард. Рўзе ба њамсараш 
гуфт: «Уќтул арсараљ» яъне ба сабки эрониён барои хомўш кардани 
чароѓ аз таъбири «куштан» истифода кард ва онон дарёфтанд, ки ў 
араб нест. 

Комилан метавон гуфт, ки инњироф дар адабиёт бояд аз 
дидгоњњои балоѓї (махсусан илми баён) ќобили таваљљуњ бошад. 

Бархе аз таорифи сабкро њам дар ин маќулаи хуруљ аз меъёр 
метавон љой дод. Аз љумлаи ин сухани Ниморо ки мегўяд: «ашъори ин 
ду шоир (Њофиз ва Низомї) таљовуз аз умум аст ба воситаи фикр ва 
билтабъ бо воситаи калимот».50 

 
Забони меъёр. 

Чунонки мулоњиза шуд, дар ин таъриф сабк њосили инњироф аз 
норм ё забони меъёр, ё вуљўњи мутадовили гуфтор аст, аммо забони 
меъёри њар давра кадом аст? Бояд осори њар давраро бадиќќат хонд ва 
мухтаисоти забонии (ва фикриву адабї) онро даќиќан шинохт ва ин 
кори осоне нест. Агар замоне норми забонии њар давра мушаххас 
шавад, метавон ташхис дод, ки осори њар шоир нисбат ба давраи худ 
чї инњирофњое дорад, аммо акнун ки сурати даќиќ ва комили ин 
иттилоот дар даст нест, бењтар аст дар баррасињои сабкшиносї 
нормаро забони адабї ва расмии имрўзии форсї ќарор дињем ва њар 
инњирофу удулеро нисбат ба он бисанљем. Масалан, агар дар матне 
мебинем, ки омадааст: «ва мањтоб нур аз баногўши ў бидуздидї» 
(«Калила ва Димна») мутаваљљењ мешавем, ки ин форсї марбут ба 
давраи мо нест, зеро имрўз ба љои «бидуздидї» «медуздид» мегўем. 
Бад-ин тартиб «бидуздидї» як мухтасси забонї аст. Албатта 
сабкшиноси мутуни адабї бояд бикўшад, то дарёбад, ки чунин 
мухтассе дар чї давра ё даврањои забонї марсум будааст. (таини 
сабки давра). 

Бадењї аст, ки чунин мухтассе дар даврае аз торихи забони мо 
комилан мутаориф буд ва дорои њељ гуна инњирофе ба назар 
намерасид. Лизо, њар мухтассаи забонї мухтассаи сабкї нест. 
Хонандагон таваљљуњ доранд, ки бад-ин васила фаќат сабкњои давраї 
ќобили ташхис аст на сабкњои фардї. Чунонки баъдан хоњем гуфт, 
бањс дар сабкњои фардї марбут ба даврањои олитари сабкшиносї аст 
ва дар мароњили муќаддамотї, ки њадаф баррасии сабкњои давраї аст, 
бисёре аз мухтаисоти забонї арзиши сабкшинохтї меёбанд ва дар 
баррасии сабки давраї ба мо кўмаки шоёне мекунанд. 
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Пайнавиштњо: 
1. Бадењї - мафњуме аст, ки дарёфти он муњтољ ба тааммул ва 

истидлол набошад, монанди бисёре аз мушоњидот ва таљрибиёт ё 
фатриёт ё мутавотирот... 

Њољї Мулло Њодии Сабзаворї дар бањси бадоњати вуљуд дар 
«Манзума» мегўяд: 

Муаррифулвуљуди шарњулислом, 
Валайса билњаддї вало биррсм. 
Мафњумуњу мин аърифилашё 
Ва кунњуњу фї ѓоятилхафо. 

Яъне шиносоии вуљуд ба тариќи «шарњи исм» аст ва наметавон ба 
таъриф њадде ё расме аз он сухан гуфт. Мафњуми вуљуд аз ошкортарин 
умур аст, аммо њаќиќати он дар нињояти пўшидагї аст. 

Ин нукта каму беш дар мавриди сабк низ содиќ аст. Таърифи сабк 
ба тарзи баён ё шеваи нигориш ё услуби сухан ва назоири он њама аз 
маќулаи шарњи исм аст. Бояд таваљљуњ дошт, ки расидан ба таъриф 
олитарин марњилаи шинохт аст ва то кунун башар, махсусан, дар 
заминаи улуми инсонї – фаќат ќодир ба таърифи андаке аз умур 
шудааст, аз ќабили таърифи инсон ба «њайвони нотиќ» ва адабиёт ба 
«каломи мухайял». 

2. From Linguistics to Liteturature, Mansur Ekhtiar, Tehran 
University, 1971, P.8. 

3.Чанд сол пеш дастнависи китобе ба дастам расид, мавсум ба 
«Сабки шеъри форсї дар садаи чањоруми њиљрї»-и Муњаммаднурї 
Усмонов, идораи интишороти «Наука», шуъбаи Адабиёти Ховар, 
Москва, 1974, Тарљумаи Муњаммадсодиќи Њумоюнфард. 

Ин љумла аз сањифаи 16-и он дастнавис аст. Аз он љо бар хилофи 
осори ѓарбиён аз тањќиќоти сабкшиносони муосири рус, маъмулан 
иттилоои чандоне дуруст дар даст нест. Бархе аз осореро, ки дар 
китобномаи дастнависи мазбур омадааст, наќл мекунам: 

Виноградов В. В: Таъвири илми адабиёт, сабкшиносї ва 
забоншиносї, //Маљмўаи гузоришњо аз Конфронси байналмилалии 
рољеъ ба сабкшиносии адабиёт. Москва, 1961. 

Виноградов В. В: Сабкшиносии тасвири забони манзум,тасвири 
илмии адабиёт. Москва, 1963. 

Лормин У: Равиш, сабк ва шеваи фардї, //Маљмўаи «Равиши 
халлоќият». Москва, 1960. 

Усмонов М. Н: Равиш, навъ ва сабки назми форсии садаи 10-уми 
њиљрї, //Маљаллаи милаили «Осиё ва Африќо». № 1, 1970. 

Томошевский Б. В. Сабкшиносї ва шеър. Ленинград, 1959 
4. Асли ин табаќабандї Стефан Улман – устоди маъруфи 

маънишиносї ва сабкшиносї аст. Рок ба маќолаи ў тањти унвони 
«Стлистика ва семантика» дар китоби Literary Style (a symposium), 
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edited by seymoyr chatman, Oxford university, press, 1971, P. 133. Ин 
китоб аз ин ба баъд «Чотман» номида мешавад. 

5. Баргузидаи ашъори Фурўѓи Фаррухзод, ширкати сањњомии 
китоби љайбї, чопи 5, 1356. сањ. 4. 

6. Буфи кўр, Содиќ Њидоят, Амири Кабир, 1331, чопи чањорум, 
сањ. 17. 

7. Дар миёни шоирони куњан, Хоќонї беш аз њама ба хуршед 
нигоњњои мухталиф (истиорї) доштааст. Як љо то њудуде (аммо бар 
мабнои дигар) нигоњи ў ба Сипењрї наздик аст: 

Аз заргари чарх боз донам, 
То ман чї зар, аз кадом конам. 

«Тўњфат-ул-ироќайн» 
Ва муроди ў аз заргари чарх хуршед аст. 
Дар ин бора руљўъ шавад ба «Нигоње ба Сипењрї»-и Сируси 

Шамисо, Марворид, 1370, с. 294. 
8. Ба инглисї чунин тарљума шудааст: The style proclaims the man. 
Р.к: Style in fiction (a Lingustic introduction to English fictionfal 

prose), Geoffrey N. Leech /Michael. H. Short, Longman, 1981, P.17. 
Ин китоб аз ин ба баъд «Лич» номида мешавад. 
9. Бюфен ба сабаи хадамоте, ки ба улуми табиї карда буд, ба 

узвияти фарњангистон баргузида шуд. Хитобаи вуруди худро дар рўзи 
25 моњи августи соли 1853 дар љаласаи умумии фарњангистон эрод 
кард ва бар хилофи интизори њамагон, ки мепиндоштанд, дар 
мавриди илми табиї сухан хоњад гуфт, дар бораи сабк сухан гуфт. 

10. Р.к: Маќолаи Milik дар с. 77-и китоби Чотман. 
11. Маънишиносї, Мансури Ихтиёр, Донишгоњи Тењрон, 1348, сањ. 

218. 
12. Аз китоби маъруф: Le temps retrouvé, Voi II, Pais, 1944, P.43 
Наќл аз: Language and Style, Stephen Ullmann, Oxford, 1966 
Китоби охир аз ин ба баъд «Улман» номида мешавад. 
13. A short guide to English Style, Alan Warner, Oxford university 

press. 1961. 
14. Маъхази фавќ. 
15. Наќд адабї, доктор Зарринкуб, Амири Кабир, 1361, сањ. 724. 
16. Дар бораи шеъру шоирї, тадвини Сируси Тоњбоз, нтишороти 

Дафтари замона, 1368. 
17. Personal idiosyncrasy of expression by which we recognize a 

writter. 
Р.к: The problems of style, J. Middleton Murry, Oxford university 
press, 1922 
18. «Маноќиб-ул-орифин», Шамсиддин Ањмади Афлокї, мусањњењ 

Тањсини Ёзичї, Дунёи китоб, чопи дуввум 1362, сањ. 458. 
19. Барои намуна руљўъ шавад ба достони сила додани ў ба Њассоми 

Насафї соњиби ќасидаи «Нашканад» дар тазкираи Авфї «Лубоб-ул-
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албоб» ё «Сабкшиносї»-и М. Бањор. Њассом саранљом дар муќобили 
азамати Хоќонї сари таъзим фуруд овард ва дар мадњи ў гуфт: 

Кори Хоќонї дўлоби равонро монад, 
Ки зи як сў бистонад зи дигар сў бидињад. 

20. Кўњсори сиёњ, сари пўшида аз мўйњои сиёњ, лашкар азъои 
бадан ва шоњ сар аст. 

21. Theory of Literature, René Wellek /Austin Waren, 1944. 
22. Le prétendus connoisseurs en fait de style chercheront vainement à 

me dé chiffrer. 
23. Р.к: Улман, с 123. 
24. Дар бархе аз кутуби мазњабї фањми Ќуръони маљидро мусовии 

унс гирифтан бо он зикр кардаанд, яъне хатми Ќуръон мукаррар дар 
мукаррар. Мусовї будани унс бофањм дар бархўрд бо сабкњои љадид 
комилан мушаххас мешавад. 

25. Дар ин бора руљўъ кунед ба: достони «Як рўњ»-и Сируси 
Шамисо, Фирдавс, 1372. 

26. Љомеашиносии њунар, Ориёнпур, 1354. сањ. 90. 
27. Дар бархе аз маохиз ба ин сурат аст: «Ѓубба самоу-њомия» (дар 

њоле, ки дар осмони боронї ќарор гирифтааст). 
28. Ибни Муътаз (мутаваффо дар соли 297) баъд аз фавти 

Муктафии Аббосї даъвии хилофат кард ва бо лаќаби Муртазо 
Биллоњ як рўз њам халифа буд, аммо баъд аз ин рўз дастгир ва 
зиндониву кушта шуд ва Муќтадири Аббосї ба хилофат расид. Ин 
халифаи якрўза аввалин касе аст, ки китоби бадеъ навишт. Аммо ибни 
Румї (мутаваффо дар 284) бештар ба њаљв шўњрат дорад. 

29. «Усули фикњ», Муњаммад Рашшод, Иќбол, чопи дуввум, 1355, 
сањ. 9. 

30. Забон аз ду дидгоњ мењвари њамнишинї (Syntagmatic axiz) ва 
љонишинї (Paradigmatic axiz) ќобили мутолиа аст: 

Мењвари њамнишинї, мењвари уфуќии забон аст ва робитае аст, 
ки ба сурати уфуќї байни калимот барќарор аст: њар калима бо 
калимаи ќабл ва баъди худ ба лињози дастурї ва маънїї марбут аст: 
«Ман дирўз аз донишкада омадам», ки дар он байн так-таки аљзои 
љумла таносуби дастурї ва маънїї аст ва масалан, наметавон, ба љои 
феъли «омадам» исме гузошт. 

Аммо мењвари љонишинї мењвари амудии калом аст. Ба љои њар 
вожае метавон теъдоди вожањои дигар љойгузин кард, машрут бар ин 
ки ба мењвари њамнишинї осебе нарасад, масалан, ба љои исми 
«донишкада» исми «донишгоњ»-ро гузошт: «Ман дирўз аз донишгоњ 
омадам», аммо наметавон гуфт: «ман дирўз аз китоб омадам». 

31. Shade of meaning (ба фаронса: nuance). 
32. Усули фиќњ, Муњаммад Рашшод, сањ. 10. 
33. Зеро калом аз ќавли Исфандиёр аст. 
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34. Р.к: Ба маќолаи Mulis дар китоби Чотман. 
35. Р.к: Улман. сањ. 132. 
36. Бархе аз забоншиносон ва мунтаќидони адабии Ѓарб ахиран, 

ин бањсро матрањ кардаанд, ки истиора мафњуме (concept) аст, ки аз 
оѓоз дар зењн вуљуд дорад ва чї басо ташбењ аз он ношї шуда бошад. 

37. Байте аст аз боби панљуми «Бўстон», ки дар њамоса сурудааст 
ва ба ќавли худ ба љанги Фирдавсї рафтааст. Рок, «Бўстон», чопи 
Хазоилї. сањ. 291. 

38. Р.к: Лич. сањ. 62. 
39. Даромаде бар сабкшиносии сохторї, доктор Муњаммад Таќии 

Ѓиёсї, сањ. 23. 
40. Дар бораи шеър ва шоирї. сањ. 111. 
41. Р.к: Улман. сањ. 154. 
42. Р.к: Маќолаи ў On defining style дар китоби Linguistics and 

style, Nils Erik Enkvist, John spenser, Michael J. Gregory, Oxford 
university press, 1967. 

43. Соњиби китоби La stylistique. 
44. Р.к: Theory of Literature, René Wellek/Austin Warren, 1944, 

P.187. 
45. Масалан: Усули илми балоѓат дар забони форсї, 

Ѓуломњусайни Ризонажод, Интишороти Алзањро. 1367. сањ. 170. 
46. Маонї ва баён, Сируси Шамисо, Донишгоњи Паёми Нур, 1370. 

сањ. 147-150. 
47. Яъне бўи хуши дўстиро истишмом кардам ва озарахшу висолро 

дидем. 
48. Мурод аз халлоќият (Creativity) дар адабиётшиносї ё фанни 

шеъри љадид он аст, ки љамолот аз назари назму вожагон ва интиќоли 
маънии навин ва бесобиќа бошад, дар муќобили забони мутаориф ва 
аќиму хунсо ва бесабк, ки аз луѓот ва истилоњоти клишаї ва 
ќарордодї анбоштааст ва нањви калом дар он мутаориф ва табиї аст. 

49. Ин сухан аз R. Fernàndez Retamer аст. 
50. Дар бораи шеър ва шоирї. сањ. 111. 
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Тамринот 
1. Дар ин шеър аз Абушакури Балхї иртибот ва таносуби байни 

мавзўъ (диди шоир) ва забони шеърро мушаххас кунед: 
 
Ба душман барат устуворї мабод, 
Ки душман дарахтест талх аз нињод. 
Дарахте, ки талхаш бувад гавњаро, 
Агар чарбу ширин дињї мар варо, 
Њамон меваи талхат орад падид, 
Аз ў чарбу ширин нахоњї мазид. 
Зи душман гар эдун ки ёбї шакар, 
Гумон бар, ки зањрест, њаргиз мах(в)ар. 
 

2. Дар ду шеъри мутањидулмазмуни зер чї тафовутњои сабкї 
мебинед? Бештар дар мавриди тафовутњои бинишї тавзењ дињед: 

 
Боди наврўзї њаме дар бўстон бутгар шавад, 
Този сунъаш њар дарахте лўъбати дигар шавад. 
Боѓ њамчун кулбаи баззоз пурдебо шавад, 
Бод њамчун таблаи аттор пуранбар шавад. 
Савсанаш сими сапед аз боѓ бардорад њаме, 
Боз њамчун орази хубон замин ахзар шавад. 
Рўйбанди њар замине њуллаи чинї шавад, 
Гўшвори њар дарахте растаи гавњар шавад. 
Чун њиљоби лўъбатон хуршедро байни занон, 
Гањ бурун ояд зи меѓу гањ ба меѓ андар шавад. 
Дафтари наврўз бандад осмон кирдори шаб, 
То кавокиб нуќтаи авроќи он дафтар шавад. 
Афсари симин фурў гирад зи сар кўњи баланд, 
Боз мино чашму дебо рўю мушкин сар шавад. 
Рўз њар рўзе бияфзояд чу ќадри шањриёр, 
Бўстон чун бахти ў њар рўз барнотар шавад. 

Унсурї 
 
Бањор омад, бањор омад, бањори хушузор омад, 
Хушу сарсабз шуд олам, авони лолазор омад. 
Зи савсан бишнав эй райњон, ки савсан сад забон дорад, 
Ба дашти обу гул бингар, ки пурнаќшу нигор омад. 
Гул аз насрин њамепурсад, ки чун будї дар ин ѓурбат? 
Њамегўяд: Хушам зеро хушињо з-он диёр омад. 
Суман бо сарв мегўяд: Ки мастона њамераќсї, 
Ба гўшаш сарв мегўяд: Ки ёри бурдбор омад. 
Бунафша пеши нилуфар даромад, ки муборак бод, 



33 

Ки зардї рафту хушкї рафту умри пойдор омад. 
Њамезад чашмак он наргис, ба сўи гул ки хандонї, 
Бад- ў гуфто, ки хандонам, ки ёр андар канор омад. 
Санавбар гуфт: Роњи сахт осон шуд ба фазли Њаќ, 
Ки њар барге ба рањбуррї чу теѓи обдор омад. 
Зи Туркистони он дунё бун(а)и туркони зеборў, 
Ба Њиндустон обу гул ба амри шањриёр омад. 
Бубин к-он лаклаки гўё баромад бар сари минбар, 
Ки эй ёрони онкора сало, ки ваќти кор омад. 

Мавлоно 
 

3.Дар навиштаи зер мавроиди удул аз њинљорњоро мушаххас 
кунед: «Барои ман ў дар айни њол як зане буд ва як чизе моварои башарї 
бо худаш дошт. Сураташ як фаромўшии гичкунандаи њамаи суратњои 
одамњои дигарро бароям меовард – ба тавре ки аз тамошои ў ларза ба 
андомам афтод ва зонуњоям суст шуд – дар ин лањза тамоми 
саргузашти дардноки зиндаги худамро пушти чашмњои дурушт, 
чашмњои беандоза дурушти ў дидам, чашмхои тар ва барроќ, мисли гўй 
алмоси сиёње, ки дар ашк андохта бошанд – дар чашмњояш –дар 
чашмњои сиёњаш шаб абадї ва торикии мутарокимеро, ки љустуљў 
мекардам, пайдо кардам ва дар сиёњии мањиби афсунгари он ѓўтавар 
шудам, мисли ин буд, ки ќувваеро аз даруни вуљудам берун мекашанд, 
замин зери поям меларзид ва агар замин хўрда будам, як кайфе 
ногуфтанї карда будам. 

                                                                        «Буфи кўр» 
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ФАСЛИ ДУЮМ 
 

ТАВЗЕЊОТЕ ДАР БОРАИ ТАЪРИФИ СЕГОНА 
 

Иттињоди се таъриф 
Таърифи аввал, яъне нигориши хос бештар мутаносиб бо њавзаи 

равоншиносї ва (дар адабиёт) наќди адабї аст. Ва таърифи дуввум, 
(гузиниш) ва махсусан, саввум (инњироф аз хинљор) бештар дар њавзаи 
забоншиносї ќарор мегирад. Албатта, таърифи дуввум аз он љо, ки бо 
таърифи илми баён њаммонандї дорад, метавонад, матмуњи назари 
муњаќќиќони адабиёт њам бошад. Бояд таваљљуњ дошт, ки таорифи 
сегона (махсусан таърифи аввал ва дуввум) мукаммали якдигаранд, на 
ин ки ин се таърифи комилан мутафовит аз сабк бошанд. Шеваи хоси 
дидан, яъне рафторњои зењнии хос манљар ба рафторњои хоси забонї 
мешавад (таърифи аввал) ва лољарам, њунарманд даст ба гузинишњои 
хосе дар забон мезанад (таърифи дуввум) ва чї басо дар масири ин 
гузиниш маљбур ба аъмоли салиќањое дар забон ё хуруљ аз њинљорњои 
мутаориф (таърифи саввум) шавад. 

 
Рафъи шубња 

1. Ишкол дар таърифи аввал: гоње аз тариќи наќди хориљї, 
масалан, торихи адабиёт мутаваљљењ мешавем, ки њунарманде дар 
зиндагии худ дуруст бар хилофорої, ки баён карда, ё мавзўоте, ки 
мавриди алоќааш буда ва дар бораи онњо навишта, зиндагї кардааст. 
Масалан Низомї, ки он њама устодона маљолиси бодахўрї ва базмро 
тавсиф кардааст ва сарояндаи нахустин соќинома дар адабиёти форсї 
аст, то буда ба май домани лабро наёлудааст,1 балки ањли ташреъ ва 
зуњд њам будааст. Ё Њакими Саврї ки он њама аз атъима ва ашриба 
сухан рондааст, марде зоњид ва соим будааст. Пас чї гуна метавон аз 
садо ба соњиби садо расид? Љавоби ин ишкол содда аст: аз садо, яъне 
аз сабк метавон ба соњиби садо расид ва сабк ба маънии мафњум ва 
маънии сухан нест, балки равиши баён аст. Усулан, бояд таваљљуњ 
дошт, ки адабиёт гузориши мустаќими воќеият нест ва чї басо бо 
«наъли воруна» мувољењ бошем. Њунарманд беш аз он чї худро дар 
ибороти равшану возењ ифшо кунад, худро дар паси пардаи алфоз 
пинњон мекунад. Мегўянд шоњ Тањмосб баъд аз ин ки аз шурби май ва 
тадхини њашиш ё сабзак тавба кард, рубоии зерро суруд: 

Якчанд ба ёќути тар олуда шудем, 
Якчанд пайи зумурради суда шудем. 
Олудагие буд ба њар шакл, ки буд, 
Шустем ба оби тавба, осуда шудем 

Аммо гўё аз пушти фањво ва танини зоњирии ибороти ин шеър 
овои афсўс ва таъсир шунида мешавад ва пиндори гўянда аз ин, ки 
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тавба кардааст, пушаймон ва мутаасиф аст. Истиорањои «ёќути тар» 
барои шароб ва «зумурради суда» барои њашиш љанбаи тарѓибї 
дорад на тарњибї. 

Дар ин љо бад нест ба фарќи tone (лањн) ва Mood (њол, эњсос) дар 
бањсњои љадиди наќди адабї ишорае шава:2 tone нуќтаи назар ва 
эњсоси гўянда ё нависанда аст, ки ба василаи забони асар њунарї 
мунтаќил мешавад (масалан, танз, тафаккур, таъна, тундї, мутоиба). 
Бад-ин тартиб, лањни нишонгари нуќтаи назари ровї ё ниќоби 
(Persona) асари адабї аст. Њол он ки Mood таассури хонанда аз асар 
аст. Њарчанд, ин ду ѓолибан шабењ ба њаманд, аммо лузуман яке 
нестанд. Метавон гуфт, ки дар рубоии шоњ Тањмосб лањни таълимї ва 
изњори башошат аст. Њол он ки эњсоси хонанда андуњ ва таъсиру 
надомат аст. Гоње низ дар асари адабї мувољењ ба сунан ва 
ќарордодњои адабї њастем, ки василаи эљоди маънї њастанд, на худи 
маънї. Байти зер аз Њољї Мирзо Њабиби Хуросонї яке аз марољеи 
таќлиди шиа дар ќарни гузошта аст. 

Њар шаб ману дил то сањар, дар гўшаи майхонањо, 
Дорем аз шўридагї бо якдигар афсонањо. 

Кўтоњи сухан ин ки сабк ба маънии мафњум ва маънии ошкори 
асар нест, балки ироаи њунари маънї аст ва њунарї будан анњо ва 
анвои мухталиф дорад. 

2. Дар мавриди таърифи дуввум мумкин аст, касе ишкол кунад, ки 
фард аз рўи омўзиш ё бино ба таќлид ё ѓарази хосе даст ба 
гузинишињое мезанад. Дар ин маврид бояд аввал ба масъалаи басомад 
таваљљуњ дошт. Ин гузинишњои нохудогоњ аст, ки муттакаррар ва 
њамешагї аст ва дар гузинишњои огоњона маъмулан, љойе барои хато 
боќї аст, чунонки дар ашъори устодтарини шоирони нањзати бозгашт 
њам ки мекўшанд, гузинишњои шабењ ба шоирони куњан дошта 
бошанд, мавориди мутаадї аст, ки боиси шиносої ва ифтироќ 
мешавад. Бисёре аз шоирони мо аз истилоњоти ирфонї ба унвони 
обзори шеърї истифода кардаанд ва ё хостаанд шеъри ирфонї 
бигўянд, аммо аз даќоиќи зарифе маълум мешавад, ки тафаккури 
онон ирфонї набудааст. 

3. Дар таърифи саввум ишкол ин аст, ки оё њар инњироф арзиши 
сабкї дорад? Масалан, адами тасаллут бар забон ва аѓлоти иншої 
мунљар ба сабк мешавад? Њарчанд ин масъала дар мутуни адабї ва 
ѓайриадабї фарќ мекунад, вале ба њар њол љавоби мусбат нест. 
Имрўза форсии мардуми Тољикистон барои мо сабкдор аст, њарчанд 
сабки адабї талаќќї намешавад. Агар дар як навиштаи адабї 
инњироф аз ќавонини мутаорифи забон ба њадде бошад, ки љалби 
назар кунад, чї љанбаи њунарї дошта бошад ва чї надошта бошад 
(яъне бештар дар маќулаи ѓалатњои дастурї ва иншої љо бигирад) ба 
њар њол, бояд онњоро аз мухтассоти сабкї талаќї кард. Анвои њазфњои 
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бемаврид дар «Буфи кўр» ба њадде њаст, ки баночор бояд онро аз 
мухтассоти сабки ин асар мањсуб дорем. Дар намунањои зер ба њазфи 
«ро» баъд аз мафъул таваљљуњ кунед. 

Мехостам мањалле, ки рўзи сездањбадар ўро дар он љо дида будам, 
пайдо бикунам (сањ. 21) ва бўи намноке, ки аз гесувони сангини 
сиёњаш мутасоид мешавад бибўям (сањ. 26). Боястї як шаби баланди 
торики сард ва беинтињо дар љавори мурда ба сар бибарам (сањ. 28). 
Мехостам ин чашмњое, ки барои њамеша бо њам баста шуда буд, рўи 
коѓаз бикашам (сањ. 29). Мехостам ин шакле, ки... сари фориѓ аз рўяш 
бикашам (сањ. 29). Корди дастаустухонї, ки дар пустуи утоќам 
доштам, овардам… либоси сиёњи нозуке, ки мисли тори анкабут… 
буд… пора кардам (сањ. 33). Дардњое, ки маро… хўрдааст, рўи коѓаз 
биёварам (сањ. 51). 

Аммо бояд таваљљуњ дошт, ки сабкшиносии адабї мутолиаи 
осори адабї аст ва осори адабї маъмулан, аз аѓлоти фоњиш ба сурати 
мутакаррар холї аст. Масалан, дар ѓолиби намунањои фавќ њазфи 
«ро» љињати риояти сабки муњовара аст, то ба самимияти калом осеб 
нарасад. Бад-ин тартиб, дар мутуни адабї инњироф бар мабнои 
ангезањои њунарї аст, аз ќабили овардани анвои сифот, ки инњироф ё 
тозагии онњо љињати тавсифи мавсуфи мубњам ва душворе аст ва ё 
анвои ташбењот ва истиороти ѓариб, ки мубаййини эњсоси навин ва 
мафњуманд. 

 
Логос-робитаи андеша ва забон 

Агар касе сухан нагўяд розе њаст сар ба муњр ва њамин ки оѓоз ба 
гуфтан кунад, андеша ва бинишу маниши худро хурдак-хурдак ошкор 
мекунад. Сухан тазоњури берунї ва мањсуси андеша аст, ба ибороти 
дигар, раванди андешидан дарунї аст ва сухан гуфтан муодили 
берунии он аст. Аз ин љост, ки дар таърифи инсон гуфта шудааст, 
«њайвони нотиќ» яъне инсон танњо њайвонест, ки метавонад, муодили 
андешаи худро ба забон оварад.3 Мурод аз нутќ андешидан ва дар 
айни њол он андешаро бар забон овардан аст. 

Нутќ тарљумаи «логос»-и юнонї (аз феъли «логан») ба маънии 
«гуфтан» аст ва Logic (илми мантиќ) маъхуз аз он аст. Логос аз он 
калимоте аст, ки аз он њам андешидан ва њам сухан гуфтан истинбот 
мешавад.4 Аз ќадим касоне лафз ва маъниро чун он ду рўи як сикка 
медонистанд, ки ба њељ ваљњ аз якдигар ќобили тафаккик нестанд. Ин 
байти Соибро дар сафањоти пеш хондаед: 

Лафзу маъниро ба теѓ аз якдигар натвон бурид, 
Кист, Соиб, то кунад љонону љон аз њам људо. 

Соссюр мегўяд: «Забон ва маънї ба манзалаи ду тарафи як вараќи 
коѓаз аст, ки ба њељ ваљњ наметавон, як тарафи коѓазро тавре пора 
кард, ки тарафи дигари он осеб набинад ва пора нашавад».5 
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Бад-ин тартиб, бояд илми мантиќ (метадологияи тафаккур, 
мантиќи андешидан) ва дастури забон (методологияи забон, мантиќи 
забон)-ро ду равияи дарунї ва берунии як матлаб донист. 

Мантиќи назарї се боби умдаи ба номњои тасаввуру тасдиќ ва 
истидлол дорад, ки муодили онњо дар дастур исм ва љумла аст. Бањси 
мантиќ, ки асолатан аз маонии зењнї аст, амалан, дар ќолаби алфоз 
сурат мегирад. Лафз ба ниёбат аз маънї амал мекунад ва фарз бар ин 
аст, ки лафз ба маънии зењнї далолати даќиќ дорад. Аз ин рўст, ки яке 
аз ин мабоњиси мантиќ далолат аст, њол он ки ин бањс зотан марбут ба 
илми мантиќ нест. 

Пас, њарчанд сухани мантиќї аз алфоз аст, аммо ин биларз аст на 
билзот ва дар њаќиќати лафз воситае аст барои маънї: 

Мантиќе дар банди бањси лафз нест, 
Лек бањси лафз ўро оризест. 

Умдаи душвории мантиќ дар ин љост, ки бояд њамвора ду номро 
дар мадди назар дошт. Нахуст номе, ки бар нуфси амалиёти зењнї ва 
ќавонини он, ки аз умури интизої њастанд, мегузорем. Дуввум, ваќте 
аст, ки он амалиёти зењнї ва умури таљридиро дар забон мутањаќќиќ 
мекунем ва ба талаффуз дармеоварем ва он гоњ бо он номи дигаре 
медињем, то бо равандњои зењнї иштибоњ нашавад: ба мавриде ишора 
мешавад: 

Тасаввур: Сурате аст аз чизе, ки дар зењн њосил мешавад, ќатъи 
назар аз масъалаи салб ва эљоб монанди дарахт ва њайвон.Исми наќш 
ё амали зењнии тасаввур ё consept (консепт) ё idée (идея) аст, аммо 
муодили он дар забон, яъне лафзи муаббир ба он terme ном дорад. Ба 
ин муодили забонї дар дастури забон «исм» мегўянд. 

 
Тасвир ба эътибори камият ё мисдоќ се гуна аст: 
Љузъи њаќиќї: Ки як фард (individual = particulier)-ро мерасонад 

монанди Рустам, Албурз. Дар дастури забон ба он исми алам мегўянд. 
Љузъи изофї: Ки беш аз як фардро баён мекунад, монандї: бархе 

аз донишљўён, мардуми сиёњпўст. Муодили он дар дастури бањс ќайд 
ва сифату изофа аст. 

Куллї (universal): Гурўњи номањдуде аз афродро дар бар мегирад: 
њамаи донишљўён, тамоми устодон. Дар дастур тањти ановини ќайдк 
љамъ мавриди бањс ќарор мегирад. 

Ба эътибори дигар, метавон гуфт, тасвир ё љузъї аст (Њасан, 
Ањмад) ё куллї (инсон, шањр). Дар дастур ба аввалї исми хос ва ба 
дуввуми исми ом мегўем. 

Дар њамин боб тасаввур бањсе аст бо номи «таъриф». Гуфтаанд, 
таъриф ѓайр аз тавсиф аст. Умуреро метавон таъриф кард, ки 
мураккаб бошанд ва битавон ба таљзияи сифоти онњо пардохт, чунон 
ки дар таърифи инсон мегўянд, њайвони (љинси ќариб) нотиќ (фасли 
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мумайиз). Ин умури таљзияпазир дар дастури забон исми зот њастанд. 
Умури басит мисли вуљуд ё вањдатро наметавон таъриф кард ва 
маъмулан, ба тавсифи онњо ќаноат мешавад. Ин умури басит дар 
дастур исми маънї њастанд. 

Тасдиќ: Боби дуввуми мантиќ ба боби тасдиќот мавсум (jugement) 
аст, ки исм раванди зењнї аст. Лафз муаббир аз он (яъне ваќте ки дар 
забон мутањаќќиќ мешавад), ќазия proposition аст. Ба тасдик ё ќазия 
дар дастури забон, љумла мегўянд. Тасдиќ дар њаќиќат, эљоди робитаи 
байни ду тасаввур аст ва аз ин рў ё мўљиба аст, ё солиба, яъне ба 
истилоњи дастури забон ё феъли он мусбат аст ё манфї. Ќазоё ё њамале 
њастанд, яъне фарз ва шарте надоранд, мисли Њасан донишљў аст. Ё 
шарти мисли: Агар имтињон бидињам, ќабул мешавам. Дар ќазоёи 
њамлї ба муњкумунилайњи мавзўъ (subject) ва ба мањкумун ба мањмул 
(prédicat ё attribur) мегўянд, ки муодили онњо дар дастур фоил ё 
маснадунилайњ ва мафъул ё маснад ас. Робита (couple) дар дастур 
феъл аст. Љумлаи шартї дар мантиќ мураккаб аз муќаддам ва толї 
аст, ки дар дастур бад-онњо шарт ва љавоби шарт гуфта мешавад. 

 
Њуљљат ё истидлол: ба тасаввури маълуме, ки зењнро ба тасаввури 

маљњул савќ дињад, муарриф ва ќавли шорењ ва ба тасдиќи маълуме, 
ки зењнро ба тасдиќи маљњулї бирасонад, истидлол ё њуљљат 
(Raisonnement ё Argument) мегўянд. Њуљљат бар се ќисм аст: ќиёс, 
истиќро, тамсил. Муодили ин се навъ дар дастур бањси таволї ва 
тародифи љумлаот ё калом аст, масалан, ќиёс мураккаб аз се ќазия аст: 
саѓирї, кабирї, натиља. Яъне ба истилоњи дастур каломест, мураккаб 
аз се љумла. 

Хулосаи сухан ин ки камтар мавриди забонї аст, ки муодиле дар 
андеша надошта бошад ва баръакс,6 мунтањо гуфта шудааст, ки гоње 
забон дар баёни фикр ќосир аст: 

Лафз дар маънї њамеша норасон, 
З-он паямбар гуфт ќад куллу лисон. 

Мавлоно 
Бад-ин тартиб забони неруманд мубаййини фарњанг ва андешаи 

неруманд аст ва њар чї забон заифтар шавад, дар ироаи андеша 
ќосиртар хоњад буд. Дар забоншиносї назарияе аст, мавсум ба 
нисбияти забонї (Linguistic relativity), ки мансуб ба Бенљамин Ле Ворф 
– забоншиноси Амрикої аст ва аз ин рў фарзияи (Whorfian hypothesis) 
њам мегўянд.7 Ворф аз шогирдони Сопер8 буд ва аќида дошт, ки њар 
забон сохти махсусе ба худ дорад ва сохтмони фикрии њар ќавме 
мубтанї бар сохтмони забони он ќавм аст ва аз ин рў, афроди њар 
љомеаи забонї нисбат ба љањон диди хосе доранд. Хулоса ин ки 
аксуламали фикрии мардум дар муќоибили воќеият то андозаи зиёде 
бинобар ќолиби забонї аст. Яке аз корњои ў мутолиа дар истилоњоти 
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замон ва макон дар забони сурхпўстони Амрико буд. Ў бархе аз 
забонњои њиндуаврупоиро бо забони эшон санљид ва ба ин натиља 
расид, ки сурхпўстон дар мавриди мафњоњими замонї ва маконї 
нигариши мутавофут бо аврупоиён доранд ва тафаккури онон дар ин 
маврид бар хилофи аврупоиён, мубтанї бар њандасаи Уќлидус ва 
мантиќи арастуї нест. Китоби ў бо номи «Забон, андеша ва воќеият» 
(Language, thought and reality) дар ин замина маъруф аст. 

 Бар тибќи назарияи љабарияти забонї Linguistic determinism низ 
байни фикр ва забон иртиботи мустаќим аст ва њар касе мутобиќи 
сохти забони худ меандешад ва хориљ аз он маќула, наметавонад 
бинише дошта бошад. Вилгелм Фан Гумболдт (1767-1835) файласуф 
ва забоншиноси олмонї муътаќид ба љабарияти замонї буд ва лизо 
аќида дошт, ки «Одамї дар дунёе зиндагї мекунад, ки дар асл… ва 
дар воќеъ мунњасаран, сохта ва пардохтаи забони ўст»9 ва хулоса ин 
ки забон неруи фаъоли зењн аст. Дигарон10 низ дар ин замина бањсњои 
љолибе доранд, ки тарњи аќволи онон дар њавсалаи ин бањс 
намегунљад. Ба маљмуи ин назариёт, ки аз робитаи сохтмони забон бо 
мафоњим ва маонї бањс мекунад, назарияи майдони забонї (Linguistic 
field theory) мегўянд. 

Дар афсонањо омадааст, ки суќути тамаддуни бобулї мусодиф бо 
замоне будааст, ки мардуми он љо дигар забони якдигарро 
намефањмидаанд ва аз ин рў babbling ва babblе (бобулї дар арабї) дар 
забонњои аврупої ба маънии ёвагўї ва варрољї ба њараљумараљ ва 
иѓтишош аст. 

Чунонки ќаблан ишора шуд, файласуфоне, ки фикри тоза 
доштанд, баночор, забони тозаи махсус ба худ сохтанд. Ављи 
тамаддуни эронї дар давраи ќабл аз муѓул њамроњ бо ављи забон 
будааст ва суќути забон дар осори маснавинависоне аз ќабили Вассоф 
талиаи суќути тафаккур ва тамаддун аст. Забони содда ва шоди 
давраи Сомонї ва Ѓазнавї хабаре аз зиндагии бепироя ва шоди он 
давра медињад, бо хонањои содда ва бузург, ба сабки бузурги 
маъмурии Бухоро ва Самарќанд ва Мовароуннањр дар рўњияи шоду 
силањшўр… 

Њангоме ки дар яке аз донишгоњњои хориљ ин байти Фаррухии 
Систониро: 

Дил пеши ман нињодиву бифрефтї маро, 
Огањ набудаам, ки њаме дона афкандї. 

Барои дўстони донишљўи англисизабони худ маънї мекардам, 
мутаваљљењ шудам, ки онон дар фањми «дона афкандан» ба маънии 
«фиреб додан» дучори ишкол шуданд. Лобуд, дар тасаввури онон 
«дона афшондан» далолат ба фиреб ва шикор намекард. Бо таваљљуњ 
ба ин мубоњис аст, ки имрўза риштањое дар забоншиносї бо номи 
равон-забоншиносї Psycholinguitics (равоншиносии забон) ва љомеа-
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забоншиносї Sociolinguitics (љомеашиносии забон) падид омадааст. 
Дар равон-забоншиносї аз робитаи забону зењн бањс мешавад ва 
махсусан, аз ин ки чї гуна забоне омўхта мешавад ва онро ба хотир 
меоваранд ва ба кор мебаранд, сухан меравад. Дар љомеа-
забоншиносї, забонро дар заминаи масоили иљтимої баррасї 
мекунанд ва махсусан, диќќат доранд, ки гўянда ва шунаванда аз чї 
табаќа ва нажоде њастанд ва фарњанги онон то чї мизон аст. 

Он чї аз назари равоншинос ва мунтаќќиди адабї ва то њадде 
сабкшинос муњим њаст, ин аст, ки гўянда мумкин аст, дар пушти забон 
пинњон бошад: Ал маръу махбуун тањата лисонињи: одамї махфї аст 
дар зери забон (Мавлавї). 

Фрейд нахуст бо Бруер (пизишки австриягї) аз гипнотизм 
истифода мекард. Аммо баъд аз ў људо шуд ва равиши таддоии маонї 
ё таддоии озодро љонишини хоби маснуї кард. Ў ба беморонаш 
мегуфт: «Озодона сухан бигўед ва сипас дар сухани эшон ба дунболи 
нишонањои ќобили таъбир мегашт. Он љо, ки Фрейд барои нахустин 
бор мутавваљљењ мешуд, ки бемораш, (он зани љавон) ки худро дар 
паси њиљоби дурўѓ пинњон кардааст, дучори лаѓзишњои забонї аст, 
баногоњ кашф мекунад, ки аз њамин дарича бояд ба равони ў роњ ёбад. 
Ба ў мегўяд, ки њамчунон ба сухан гуфтан идома дињад ва дар он сухан 
гуфтанињои тулонї аст, ки бемор андак-андак худро аз пасу пушти 
лояњои забонї нишон медињад ва Фрейд шўрангезтарин лањазоти 
зиндагии илмии худро таљриба мекунад. 

Ин бањсро бо наќли суханони фиребои Флубер ба поён мебарам. 
L’auteur, dans son oeuvre, doit étre comme Dieu dans L’univers, 

prѐsent partout et visible nullepart. 
Тарљума ва тафсири ќавли ў (Улман, сањ. 135) чунин аст: 

Нависанда дар асари худ бояд монанди Худованд дар љањон бошад, 
њозир дар њама љо ва маръї дар њељ љо. Аз он љо, ки њунар дар њукми 
табиати Сонавї аст, Офаридгори ин табиат њам бояд амали мушобењи 
Офаридгори аслї дошта бошад. Дар њар зарра, дар њар љанба бояд 
хунсардї ва матонати лоятаноњї ва пинњон эњсос шавад. Таъсир бар 
нозир навъе њайрат ва шигифтї бошад. Чї гуна ин аљоиб рухдодаву 
ин њама ѓароиб ба вуљуд омадааст? Бояд пурсид ва бидуни ин, ки 
фањмид чаро, дар эњсос аз хўрдашудагї ва куфтагї фурў рафт. 

 
Назари Мавлоно дар бораи логос 

Мавлоно аз нутќ ё логос ба «андеша» таъбир мекунад, ки музмар 
ва пинњон аст, аммо ќавоми инсон бад-ўст, логос бо такаллум ва 
иборот ошкор мешавад ва аз ин рў, андеша ва калом яке њастанд ба ду 
эътибор музмар будан ва музњар буданд. Бад-ин тартиб, бо таваљљуњ 
бар фарќе, ки Соссюр байни Langue (забон, сухан) ва Parole (гуфтор) 
нињодааст, ба назари Мавлоно Langue њамон логос ё андеша аст, ки 
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дар такаллуми инсон ба сурати гуфтор Parole тазоњур мекунад ва 
тањаќќуќ меёбад. Дар «Фињї мо фињї»11 омадааст: Пурсиданд 
[муридон] маънии ин байт: 

Эй бародар, ту њамон андешаї, 
Мобаќї ту устухону решаї. 

Фармуд (Мавлоно) ки: …андеша ишорат ба он андешаи махсус 
аст ва онро ба андеша иборат кардем, чињати тавсеъ, аммо филњаќиќа 
он андеша нест ва агар њаст ин љинс андеша нест, ки мардум фањм 
кардаанд. Моро ѓараз ин маънї буд аз лафзи андеша ва агар касе ин 
маъниро хоњад, ки нозилтар таъвил кунад, љињати фањми авом бигўяд, 
ки ал инсону њайвонун нотиќун. Ва нутќ андеша бошад, хоњї музмар 
хоњї музањњир… Калом [La Langue = Logos] њамчун офтоб аст, њамаи 
одамиён гарм ва зинда аз ваянд ва доиман офтоб њаст ва мављуд аст ва 
њозир аст ва њама аз ў доиман гарманд, илло офтоб дар назар намеояд 
ва намедонанд, ки аз ў зиндаанд ва гарманд; аммо чун ба воситаи 
лафзе ва ибороте [La parole] хоњї шукр, хоњї шикоят, хоњї хайр, хоњї 
шар гуфта ояд, офтоб дар назар ояд. Њамчунон ки офтоб фалаке, ки 
доиман тобон аст, аммо дар назар намеояд, шуояш то бар деворе 
натобад, њамчунон ки то воситаи њарф ва савт набошад, шуои офтоби 
сухан пайдо нашавад, агарчи доиман њаст, зеро ки офтоб латиф аст ва 
њувал латифу (сураи 6, ояти 103) кашофате мебояд, то ба воситаи он 
кашофат дар назар ояд ва зоњир шавад. 

Чунонки мулоњиза мешавад, суханони Мавлоно ба эътибори 
фарќи забон ва гуфтор, љанбаи забоншиносї дорад ва ба лињози 
мусовї ангоштани забон ва логос (нутќ ва андеша) љанбаи фалсафї ва 
аз он љо, ки забон ва нутќро мусовї бо Худо медонад, (њуваллатиф) 
љанбаи ирфонї меёбад. 

 
Илми баён, навъе сабкшиносї 

Њангоме ки њанўз бархе аз куффор ва навмусулмонон дар эљози 
Ќуръони маљид (ки њам дар лафз аст њам дар маънї) тардид доштаанд, 
мусалмонон њис карданд, ки вуљуди илме барои табайини љанбањои 
њунарии Ќуръони карим лозим аст. Аз ин рў, бо таваљљуњ ба китоби 
хитобаи (Риторика)-и Арасту илме ба номи маъонї ва баён таъсис 
кардаанд. Ин илм дар оѓоз мекўшид сабки њунарии Ќуръони маљидро 
тавзењ дињад ва махсусан ташбењоту маљозу истиораро, ки онњо баёни 
њунарї њастанд, равшан намояд. Масалан, тавзењ дињад, ки чаро ба 
љои ин ки ба таври мутаориф бигўяд, њангоме ки рўзи ќиёмат фаро 
расид мефармояд: «фиазо нуќира фи-н-ноќури» (Сураи Ал-
Муддассир, ояи 8). Яъне пас њангоме ки дамида шуд дар шайпур. 
Њамчунин мекўшид бартарии њунари мавридеро, ки аз сиёќи оддии 
калом ва дастури араб удул доранд, равшан кунад. Чунончи дар бањси 
ояи «Иё каннаъбуду ва иё канастаъин» баён мекунад, ки далели 
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таќдими замир бар феъл, њасру ќаср аст. Дар ин рањгузар илми 
маъонї ва баён аз ашъори араб низ љињати истишњод истифода 
мекард. Баъдњо, ки масъалаи эъљози Ќуръон бар њамагон ошкор шуд 
ва тардидњо зоил гардид. 

Дар таърифи илми баён гуфта шудааст, ки баррасии адои маънии 
воњид ба тариќи мухталиф аст, ба шарте ки сувари мухталифи калом 
ба лињози вузўъ ва хафо дар маънї(ва ба таъбири ман ба лињози 
тахайюл) аз якдигар мутамоиз бошанд. Чунонки дар мавриди касе, ки 
бахшанда аст метавон гуфт: «Њува ќасир-ул-римод» (хокистари 
иљоќаш зиёд аст). «Њува љабон-ул-калб» (сагаш тарсу аст) њува 
мањзул-ул-фасил (бачаи шутураш лоѓар аст) ва њар кадом аз ин иборат 
ба лињози вуљуњ ва хафо ё тахайюл аз якдигар мутамоизанд12. 

Дар сабкшиносї метавон навиштањои мутањидулмазмунро 
баргузид ва диќќат кард, ки нависандагони мухталиф як матлабро чї 
тавр парварондаанд. Муќоисаи «Калила ва Димна» бо «Анвори 
Суњайлї», «Лайлї ва Маљнун»-и Низомї бо Мактабї, бархе аз 
ќитъаоти «Хамса»-и Низомї бо «Њафт авранг»-и Љомї ва осори Амир 
Хусрав муќоисаи достонњои Ќуръони маљид (масалан, «Юсуф ва 
Зулайхо») дар тафсири мухталиф, муќоисаи «Гулистон» бо 
«Парешон» ва амсоли инњо тафовутњои сабкиро, яъне баёнњои 
мухталиф аз як матлабро нишон медињад. 

Марги Дороро њам Фирдавсї сохтааст ва њам Низомї ва њар ду 
устодона ва пурэњсос ба шарњи мољаро пардохтаанд. Аммо сабк, яъне 
нањваи баён ва гузинишу таъкиди њар кадом аз дигаре мутамоиз аст. 
Сухани Фирдавсї бепироятар ва њамоситар аз Низомї аст. Таъсире, 
ки дар он аст бештар марбут ба нафси достон ва мољарост (ки 
асолатан муассир ва такондињандааст) то шеваи баён. Банои 
Фирдавсї таќрибан мунњасир бар ривояти мољарост. Аммо Низомї, 
ки медониста ривояти комили мољаро дар дасти мардум аст, эњтиёље 
ба ривояти хушку холии муљаддад надида, балки достонро дар забон 
бозсозї кардааст, яъне такяро бар забони шеърї гузоштааст. Забони ў 
комилан истиорї аст ва ин забони њунарї бар сўзу гудоз ва таъсири 
достон афзудааст. Агар Фирдавсї дар баёни ин ки Искандар сари 
Дорои ханљархўрдаро ба рўи пои худ гузошт, содда ва бепироя 
мегўяд: 

Сикандар зи асп андар омада чу бод, 
Сари марди хаста ба рон барнињод. 

 
Баёни Низомї ташбењї ва истиорї аст: 

Сари хастаро бар сари рон нињод, 
Шаби тира бар рўзи рахшон нињод. 

Фирдавсї мегўяд: «Бикуштем мо душманат ногањон» ва Низомї 
ин маъниро чунин мегўяд: «Ки оташ зи душман барангехтем». 
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Ба таври куллї баёни Низомї нисбат ба Фирдавсї мубтанї бар 
тафсил ва итноб аст13. Масалан, дар баёни дашна хўрдани Доро 
Фирдавсї мегўяд: 

Чу наздик шуд, рўи Доро бидид, 
Пур аз хун бару рўй чун шанбалид 

Њол он ки Низомї бо забони истиорї чунин доди сухан медињад: 
Тани марзбон дид дар хоку хун, 
Кулоњи каёнї шуда сарнагун. 
Сулаймоне афтода дар пои мўр, 
Њамон пашшае карда бо пил зўр. 
Ба бозўи Бањман-бар омода мор, 
Зи руин диз афтода Исфандиёр. 
Насабномаи давлати Кайќубод, 
Вараќ бар вараќ њар сўйе бурда бод. 

Эњсосоти ватанпарастона ва миллигароёнаи Низомї дар сар то 
сари абёти ин достон мунъакис аст. 

Дар адабиёти форсї таъбироти мухталифе дар баёни рафтани шаб 
ва омадани рўз, тулўи хуршед, пирї ва амсоли инњост, ки дар њар 
маврид адои ин маонии воњид бар тариќи мухталиф мубаййини 
тафовути сабкї њам њаст. Низомї дар фурў рехтани ситорањо дар шаб 
ва баромадани хуршед дар субњ мегўяд: 

Њазорон наргис аз чархи љањонгард. 
Фурў шуд то баромад як гули зард. 

Нимо Юшич дар нопадид шудани ситорањо чунин мегўяд: 
Дар тамоми тўли шаб,  
Коини сиёњ солхўрди анбўњи дандонњояш мерезад  

«Подшоњи фатњ» 
Дар пушти ин ду баёни таќрибан мутањидулмазмун (ќатъи назар 

аз ифтироќ дар шакл) ду навъи љањонбинї ва нигариши мустатар аст. 
Љањони Низомї шодмона аст. Чархи љањонгард боѓе аст пур аз наргис 
ва як гули бузурги зарди тамошої дорад. Љањони Нимо торик аст. 
Чарх аљузаест сиёњу пир бо дандонњои рехта. Ў шоире баъд аз Њофиз 
аст: ки «ин аљуза арўси њазор домод аст». 

Гоње худ як гўянда барои як маънї бо таваљљуњ ба заминаи бањс 
луѓоти мухталифе бармегузинад. Саъдї дар боби њафтуми «Бўстон» 
дар њикояти шашум мегўяд: 

Зи лоњавлам он девњайкал биљаст, 
Парипайкар андар ман овехт даст. 

Барои ѓуломи сиёњ њайкал ва барои духтари зеборўй пайкар 
овардааст. 

Ба њар њол дар адабиёт масъалаи асосї тарзи баён аст ва ањамияти 
нањваи баён ё сабк ба њадде аст, ки комилан мавзўъро тањтушшуои худ 
ќарор медињад. Роберт Фрост шоири пуровозаи амрикої мегўяд all the 
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funs in how you a thing, яъне њамаи мољаро ё лутфи сухан дар ин аст, ки 
чї тавр матлабро адо мекунед. 

Намунањое аз баёни шабу рўз шудан дар «Гаршоспнома» ва  
«Шоњнома»: 

а) Рўз шудан дар «Гаршоспнома»14: 
Дигар рўз чун чарх шуд лољвард, 
Баромад зи тал кони ёќути зард.  
                                                (сањ.37). 
 
Хур аз кўњ чу бифрохт заррин кулоњ, 
Шаб аз сар биандохт шаъри сиёњ.  
                                           (сањ.58) 
 
Чу хур баркашад теѓи заррин ба гоњ, 
Ба хум дар шавад тољи симини моњ. 
                                              (сањ.100) 
 
Зи Шабдиз чун шаб биафтод паст, 
Бурун шуд-ш чавгони симин зи даст. 
Бизад рўз бар чармаи тезпўй, 
Ба майдони пирўза зарринагўй.  
                                       (сањ. 101) 
 
Чу бози сапеда бизад парри боз, 
Аз ў зоѓи шаб шуд гурезанда боз.  
                                         (сањ. 240) 
 
Чу сими равон барзад аз чарх сар, 
Бар он сими хуршед баррехт зар. 
                                       (сањ.251) 
 
 
Дирафши шаби тира чун шуд нагун, 
Дамид оташ аз гунбади обгун. 
                                        (сањ.302) 
 
Чу зад оташ аз кўраи сабзтоб, 
Шуд он тозагулњои гардун гулоб. 
                                          (сањ.373) 
 
Чу хур теѓи рахшон зи тори ниём, 
Кашад, гардад аз хуни шаб лаълфом.  
                                                 (сањ.444) 
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б) Шаб шудан дар «Гаршоспнома»: 
Чу шаб хайма зад аз паранди сиёњ, 
Дар ў фарши симин бигустурд моњ 
                                              (сањ.241). 
 
Чу шаб ќатра-ќатра хўи сандарус, 
Пароканд бар гумбади обнус. 
                                         (сањ. 254) 
 
Чу чархи шаб ороиш аз сар гирифт, 
Зи моњи тамом оина баргирифт. 
Фурў њишт зулфайни мушкинагун, 
Зари хол зад бар рухи нилгин. 
                                          (сањ.442) 
 
Шаби тира чун шаъри бофанда гашт, 
Кабуду сияњ бофт бар кўњу дашт. 
Мар инро ба зар пуд дар тор зад, 
Мар онро ба мушк оби оњор зад. 
                                       (сањ. 443) 
 
Чу бифканд зарринсипар осмон, 
Мањи нав ба зењ кард симин камон.  
                                             (сањ. 450) 
 
а) Рўз шудан дар «Шоњнома»15: 
Чу хуршед бар чарх бинмуд тољ, 
Замин шуд ба кирдори тобанда ољ. 
                                        ( љилди 1 сањ. 25) 
 

Љањон аз шаби тира чун парри зоѓ, 
Њамон гањ сар аз кўњ бар зад чароѓ. 
Ту гуфтї, ки бар гунбади лољвард, 
Бигустурд хуршед ёќути зард.  
                                           (љилди 1 сањ. 55) 
 

Чу хуршед зад акс бар осмон, 
Пароканда бар лољвард арѓувон.  
                                           (љилди 1 с. 77) 
 

Чу зад бар сари кўњ-бар теѓи шед, 
Чу ёќут шуд рўи гетї сапед.  
                                     (љилди 1 с. 157) 
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Чу хуршеди тобон баровард пар, 
Сияњзоѓи паррон фурў бурд сар.  
                                     (љилди 1 с. 231) 
 
Чу хуршед барзад сар аз кўњсор, 
Бигуструд ёќут бар љўйбор.  
                               (љилди 3 с. 190) 
 
Чу хуршед пайдо шуд аз пушти зоѓ, 
Баромад ба кирдори зарринчароѓ.  
                                       (љилди 3 с. 199) 
 
б) Шаб шудан дар «Шоњнома»: 
 
Чу андар њаво шаб алам баркушод, 
Шуд он рўи румиш зангинажод. 
                                     (љилди 1 с. 146) 
 
Чу хуршед гашт аз љањон нопадид, 
Шаби тира бар дашт лашкар кашид. 
                                            (љ. 2. с.207) 

 
Норма ва инњироф аз он 

Бадењист, ки табаќоти мухталифи љомеа тарзи сухани мутафовите 
доранд. (social dialects). Забони љоњилона (дошмашдињо), забони бозор 
(туљљору касаба), забони ањли фазл (донишгоњї), забони њавза забони 
низомї, забони романтикї ва эњсосотї (духтари мадрасаї)... Ба њар 
кадоме аз ин тарзи суханњо ба истилоњи сабкшиносї як (register) ё 
шиноснома ва сиљли забонї мегўянд. 

Дар сармаќолањои рўзномањо ва низ дар ахбори радио ва 
телевизион саъй мешавад, ки забонро роиљ ва оддии расмї, ки ѓолиби 
гурўњњоро дар бар мегирад, мавриди истифода воќеъ шавад. 

Дар Инглистон ахбори BBC аз назари талаффуз ва вожагон 
норми забони мутаориф ва фасењи инглисї аст. Ба истилоњ, забон 
стандарт аст ва мардум сайъ мекунанд онро таќлид кунанд. 

Дар адабиёт њам бино ба анвои адабї нормањои мутафовите аст: 
забони ирфонї, забони њамосї, забони ѓазал, забони ќасида...  

Масъалаи дигар ин аст, ки оё норма фаќат дар забон аст, ё 
нормањои фикрї њам дорем? Дар сабки адабї ба таври куллї як норма 
ин аст, ки байни ашё бар асари муљовират (маљоз) ё шабоњат 
(истиора) онњо иштибоњ кунанд, масалан ба љои мўи сар - сар ва ба 
љои шуљоъ- шер бигўянд. Чун нормањои фикрї дар нормањои забонї 
мутаљаллї мешаванд, ба љои вуруд дар масоили фикрї маъмулан 



47 

масоили забониро матрањ мекунанд ва масалан мегўянд, яке аз 
нормањои сабки адабї истифода аз маљоз ва истиора аст. Аммо ман 
тарљењ медињам, ки дар сабкшиносї нормањои фикриро њам дар назар 
дошта бошем. Гоње шоирон дар сунуни адабї ё талмењот тасрифоте 
мекунанд. Маъшуќ дар таѓаззули ќасоид маќоми пасте дорад. Ифони 
аввалия дар осор амсоли Саної ва Низомї ва Хоќонї бо шаръ ва 
ахлоќ даромехтааст. Дар шеъри сабки хуросонї сухангуфтан аз 
машъуќи музаккар амри табиї аст. Нормаи шеъри мактаби вуќўъ 
аслан сухангуфтан аз маъшуќи музаккар аст ва гоње таваљљуњ ба ин 
нормањо љињати ташхиси сабки давра осонтар аз таваљљуњ ба масоили 
забонї аст. Барои ташхиси сабки фардї бояд љанбањои мухталифи 
нормаи давраи мушаххас шавад. Њамон тавр ки гуфтем, норма фаќат 
нормањои забонї нест, аммо маъмулан дар сабкшиносї нормањои 
забонї ањамияти бештар доранд. Њауф (Hough) мегўяд: «сабки фардии 
нависандаро бояд бо муќоисаи навиштаи ў бо забони оддї ва роиљи 
даврааш ба даст овард16. Њадди аќал ин аст, ки бояд ба фарќњои матн 
бо нормањои мактаб (масалан мактаби хуросонї, ки мусомањатан 
сабки хуросонї мегўем), таваљљуњ дошт. 

Саъдї мегўяд: «Мушк он аст, ки худ бибўяд, на он, ки аттор 
бигўяд». Бибўяд дар ин љо ба маънии атр (бидињад), яъне феъл лозим 
аст, ки нисбат ба нормаи форсии имрўз инњироф дорад, аммо оё ин 
мухтаси насри Саъдї аст? 

Мусалламан хайр, ин яке аз мухтасоти забони ќадими форсї аст. 
Пас њамон тавр ки ќабалан ишора шуд, санљиши мутун бо забони 
имрўзи форсї ѓолибан моро ба мухтасоти сабкии як давра мерасонад, 
на сабки фардї. Албатта баъид нест, ки бархе аз он мухтасот марбут 
ба сабки фардї њам бошанд. Њамон тавр ки гуфтем, мутолеаи сабки 
фардї марбут ба ваќт аст, ки сабкњои давраро шинохта бошем. 

Лео Спетзер - сабкшиноси олмонї ва Гюранд (Guiraud) -
сабкшиноси франсавї њам нормаро забони роиљи асри худ (Current 
Language) мегирифтанд. Аммо бархе аз сабкшиносон, масалан Жон 
Куњен (Jean Cohen) нормаро ба муносибати матн мавриди мутолеа 
интихоб мекарданд. Ў дар мутолеаи ашъори сfмбулистњои ќарни 
нуздањум насри нависандагони ќарни нуздањро норма ќарор дод17. 

Мо дар сабкшиносии адабї њарчанд нормаро забони адабии 
имрўза ќарор медињем, аммо ба њар њол ба таври таќрибї аз нормањои 
забонї ва фикрї ва адабии даврањои мухталиф ѓофил нестем. 

Омадам дар Карбало, то бењтарин барномаро иљро кунам, 
Омадам бо хуни сурхи худ шањодатномаро имзо кунам. 

Иљро кардан ва имзо кардан, бо нормаи забони имрўзаи форсї 
мунофот надорад, аммо бо таваљљуњ ба забони суннатии ѓазали форсї 
инњироф аз норма дорад. 
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Сарнавишти љангро дар љабња таъйин мекунем, 
Мо набарди беамон бо хасми бедин мекунем. 

Забони ин шеър љадид аст. Таъйин кардани сарнавишт ва вожаи 
љабња дар забони адабии куњан маъмул набудааст. 

Ба њар њол дар баррасии њар матн (text) бояд замина ва ќароин ва 
иморот (context)-ро њам дар назар дошт. Як вожа ё таъбир мумкин аст 
љоt ваљњи сабкї дошта бошад ва дар љои дигар беранг ва хунсо бошад. 

Дар сафањоти пеш дар заминаи бањс аз удулњои њунарї сухан аз 
форгроундинг пеш омад. Асли ин истилоњ аз мактаби забоншиносии 
Прага аст. Онон дар ин мафњум вожаи aktualisace-ро ба кор 
мебурданд. Гарвин (Garvin) онро дар англисї ба foregrounding 
тарљума кард, лобуд ба ќиёс background (замина ва дурнамо). 
«Бокгроунд» тарњ ва улгўи оддии забон аст. Фореграундинг ташхис ва 
барљастагї ва беруномадагиву тазоњур ва намуди забон дар ин улгўи 
мутаориф аст. Яке аз аввалин руасои мактаби Прага, ки сабкро 
инњироф аз њинљор эълом кард, Љон Макуровский (Jon Mukarovsky) 
буд. Ў дар њудуди соли 1930 сабкро ба фурегрондинг таъриф кард. Ба 
назари ў забони рўзмарра ва оддї равон (automatize) ва урфї 
(conventionalize) аст, ба тавре ки корбаранда аз зебоињои он ѓофил аст. 
Дар шеър (адабиёт) забон de automatize мешавад, яъне дар равони он 
макс ва ваќфа эљод мешавад ва ин ба сабаби он аст, ки дар забон 
фореграунд, яъне барљастагї ва берунзадагї пеш меояд. Ба ибороти 
дигар забони адабї аз забони оддии рўзмарра инњироф пайдо 
мекунад. Пас куниш ва наќши(function) забони адабї дар мактаби 
забоншиносии Прага дар эљоди фореграундинг ва макс дар равонии 
de-automatizаtion калом аст. Луѓот ва ибороти ѓариб ва ѓайримутазар 
аз равонии калом, ки хоси забони оддї аст, мекоњанд ва ќудрати 
пешбинии калима ё калимоти баъдиро кам мекунанд ва хонанда 
маљбур ба макс ва таамул дар забон ва дар натиља воќиф ба љанбањои 
њунарии он мешавад. 

(Ин масъала дар як таъбири куллї фаќат хоси адабиёт нест ва ба 
њамаи њунарњо ќобили таъмим аст. Мумкин аст солњо дар бушќобе 
ѓизо хўрда бошем ва мутаваљљењи наќши њунарии матни он нашуда 
бошем. Он лањза, ки ќошуќ ва чангол дар дасти мо саргардон мемонд 
ва њољу вољ дар наќшњои њунарии бушќоб хира мешавем, он лањзаи 
макс, лањзаи вуќуф ба њунар аст. Солњо аз канори иморате рад 
мешавем, аммо ба наќши њунарии сардари он таваљљуњ надорем. Он 
лањзаи макс ва тамошо лањзаи шурўъи дарки њунарї аст). 

Дар неоформализм њам ки ба сабаби орои афроде чун Руман 
Якобсон дар наќди адабї ва забоншиносї шўњрате дорад, ба чунин 
нуќтаи назарњое мувољењем. Онон мегўянд адабиёт арсаи зиндагии 
воќеї ва њаќоиќи мутаоруф нест. Он чи шеърї ва балоѓї ва ба истилоњ 
poetic аст, аввалан инњироф аз забони маъмули пеш по афтода 
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(мутабазил) ва сониян истифода аз озодињои њунарї аст. Бад ин 
тартиб ба эътиќоди онон шеър сохтан аст, на сурудан ё навиштан. 

Шкловский њам дар ин заминаи бањсе мавсун ба ѓарибсозї ё 
мушкилсозї дорад. Making difficult, making strange ба ин маънї, ки 
хуруљ аз њинљор, забони шеърро ѓариб месозад. 

Абзорњои мављуди макс дар равонї ва барљастагии 
забонї(Foregrounding devices) дар њар шоире каму беш фарќ мекунад. 
Дар Элиот иборат аст аз вазн, такрор, луѓоти ќадимї ва ноошно, ки 
њарчанд мумкин аст дар забони шеър оддї ба назар расанд, аммо 
забони мутаорифро de-automatize мекунанд18. Дар Манучењрї ин 
авомил иборатанд аз луѓоти мањљури арабї, махсусан дар мањалли 
ќофия, асомии мутааддиди гулњо ва пардањои мусиќї, ки дигар 
имрўза барои мо ошно нестанд,асомии шоирони ќадими Эрон ва 
Араб (ки илќокунандаи навъи бадавияти суњњорї) аст. 

Бадин тартиб хонандагон бешак тављењ ёфтанд, ки мо дар 
сабкшиносї бо ду навъ удул ва инњироф сару кор дорем. Яке 
инњирофоти соддаи забонї, ки љанбаи њунарї надоранд ва сирфан аз 
диди забоншиносї мавриди таваљљуњанд: 

Саворони туркон тане њафт- њашт, 
Бар он дашти нахчиргањ баргузашт 

Фирдавсї 
Байни сифат ва мавсуф мутобиќа оварда аст (саворони туркон) 

маъдудро бар адад муќаддам доштааст (тани њафт- њашт) барои 
фоили љамъ феъл муфрад овардааст (баргузашт). Њол он ки дар байти 
баъд (тани Рахш диданд дар марѓзор…) феъл љамъ аст.  

Дигар инњирофот ва удулњои њунарї, ки сирфан аз диди балоѓї 
мавриди таваљљуњанд ва ањамияти онњо ба маротиб аз он навъи аввал 
бештар аст ва навъан аз ќабили маљоз ва истиора њастанд, ки бањси 
онњо дар шарњи фореграундинг гузашт ва дар сабкшиносии адабї 
наќши аввалро доранд. 

Сабкшиносони англисизабон дар ин замина маъмулан аз ашъори 
Е.Е.Кумингз (E.E.Cummings) шоири муосири амрикої мисол 
мезананд, зеро яке аз мухтасоти аслии сабки ў касрати ин гуна 
барљастасозињои балоѓї аст. 
I am going to utter a tree 
Бар онам, ки дарахтеро адо кунам. 

Њол он ки адо кардан фаќат барои Word ё Sentence мутаориф аст. 
Ин пора аз яке аз мисрањои ў дар ѓолиби кутуби љадиди сабкшиносї 
наќл шудааст:  

Ў кардашро19 раќсид  
he danced his did 
 Улгин менависад, ки њарчанд зоњири ин љумла бо љумлањое 

назири he lauhched his boat (ќоиќашро ба об андохт) ё he cooked his lunch 
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(нањорашро пухт) њамсохт аст, аммо њељ тањлиле ба мо иљозат 
намедињад, ки чунин љумла дар англисї бисозем 20. 

Дигар аз шоирони маъруфи Ѓарб дар ин замина Дюлен Томас аст. 
Љое мегўяд:  

Ба њамаи дарозои хуршед  
all the sun long 
Як андўњ ќабл 
 a grief ago 
Ва киштзорњо дур 
and barmyards away. 
Дар њар мисраи он як барљастагии забони аст. Забоншиносони 

бисёре дар мавриди он бањс кардаанд. Аз љумла Левин ин шеър (ва 
шеъри Кумингз (he danced)-ро таљзия ва тањлил кард ва эълом дошт, 
ки граматикаи англисї иљозаи сохти чунин љумалотеро намедињад. 

Албатта, сатри дуюми ин шеър аз сатри аввал камтар ѓайри 
дастурї21 аст ва метавон барои он мушобењоте ёфт22. Таќрибан назири 
он дар шеърњои сабки њиндї дида мешавад, ки шоир дар determiner 
(сифат дар маънии куллї: ќайди макон, замон, миќдор...) тасарруф 
мекунад: 

То чанд дар сафина тавон буд тахтабанд, 
Чун мављ як саросарї уммонам орзуст. 
То ханда бар бисоти фиреби љањон кунем, 
Чун субњ як дањан лаби хандонам орзуст.  
                                                                  Соиб 

Бо ин њама бояд таваљљуњ дошт, ки чи басо каломњои адабї, ки 
дар онњо њељ гуна инњирофе (махсусан забонї) аз норма мушоњида 
намешавад. Дар адабиёти англисї дар ин замина метавон аз Роберт 
Фрост ва дар адабиёти мо аз Саъдї намуна овард. Њолидей (Halliday) 
забоншиноси маъруф нишон додаст, ки бисёре аз навиштањои бидуни 
инњироф дорои арзиши сабкї ва дар ивази бисёре аз навиштањои 
инњирофдор аз назари сабкї фоќиди арзишанд23. 

 
Назари Рифотер (Riffater) дар бораи норма 

Касоне чун Шорл Боли ва пайравони мактаби сабкшиносии 
тавсифї(ки баъдан хоњед хонд) ќабл аз Марузу (Marouzeau) ва Кресу 
(Cressot) инњирофро аз дастури забони расмї ва забони оддии мардум 
(забони меъёр) андоза мегиранд. Аммо чунон ки ќаблан ишора шуд, 
њамаи сабкшиносон инро ќабул надоранд ва њатто дар њамин асри мо 
Теодоруф боз ин масъалаи ќадимиро матрањ кардааст, ки инњироф 
нисбат ба чи чизе инњироф аст? 

Яке аз ин муътаризон Рифотер сохтгарої маъруф аст, ки мегўяд, 
набояд ба меъёрњои хориљ аз матн мутавассил шавем, балки бояд 
меъёрро аз даруни худи матн истихрољ кард. Меъёр ба назари ў бофти 
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худи матн аст. Ва њарчи бо ин бофт ноњамхон бошад ва аз риволи он 
удулу хурўљ дошта бошад, падида ва мухтассаи сабкї аст. Ва ё ба 
истилоњ ангезаи сабкї дорад. Ба истилоњи ў «хилофи интизор» -њо ё 
интизороти барнаёмада-defeated expectancy-ангезаи сабкї дорад ё 
мухтассаи сабкї аст. Масалан дар мутуни ќадими мо, ки дар овардани 
«ро» сарфаљўї мекарданд ва бофти калом баёнгари иќтисод дар 
масраф «ро» аст. Истеъмоли беш аз њадди интизори он бояд ангезаи 
сабкї дошта бошад, аммо ин норма аз худи матн бояд истихрољ 
шавад. Масалан наметавон гуфт, ки имрўза, ки овардани «ро» баъд аз 
мафъул амре роиљ аст, яке аз мухтасоти сабкии «Буфи кўр» 
наёвардани он аст, чун ин меъёр аз берун аз матни «Буфи кўр» ахз 
шудааст (ва ин равиши Шарл Боле аст).  

Албатта ин ду равиш гоње ба њам мунтабиќ мешавад. Масалан 
овардани «њаме» дар як навиштаи имрўза њам аз дидгоњи Боле ва 
пайравони ў хурўљ аз норма аст ва њам аз назари Рифотер хилофи 
интизор мањсуб мешавад. Њарчанд кашфи меъёр ба шеваи Рифотер 
мушкилтар аз шеваи Боле (меъёр ќарор додани забони оддї ва 
мутаориф) аст. Аммо ин имтиёзро дорад, ки бо худи матн њамроњ аст, бо 
њар матне фарќ мекунад ва њамеша таносуби кофї бо матнро дорост. 

«Хилофи интизор» Рифотер бо эљоди тааљљуб ва шигифтї њамроњ 
аст ва пешбинї хонандаро ѓалат аз об дармеоварад. Ваќте дар 
Суњроби Сипењрї мехонем «Чойро хўрдем рўи сабзазори миз» бо як 
падидаи сабки мувољењем. «Миз» хилофи интизор аст ва баъд аз 
«сабзазор» ќобили пешбинї нест. Дар мењвари њамнишинии забони 
оддии форсї «миз» баъд аз «сабзазор» ѓайритабиист. Аммо дар ин љо 
ишколе ба назар мерасад. Дар шеъри «Мо њељ, мо нигоњ», ки пур аз 
ингуна инњирофњост (дакиќањои мушаљљар, гунљишки мањз...) меъёри 
даруни матн интизори ин гуна инњирофњост ва агар љое бо чунин 
мавориде бархўрд накунем, хилофи интизорї аст. Оё дар ин сурат 
бояд такяи сабкиро бар ин хилофи интизорњо (ки дар забони оддї 
табиї аст) бигузорем ё бар он инњирофњо, ки ба лињози худи матн 
оддї (меъёр) аст, аз назари Рифотер њаргуна инќитое дар якнавохтии 
матн падидаи сабкї аст. Ба назар намерасад, ки ин сухан дуруст 
бошад, магар он ки бигўем роње њаст, ки аз он тариќ мутаваљљењи 
яканавохтии матн (ки сабк он љост) бишавем. 

Ишколи дигар ин аст, ки њамеша ин хилофи интизорњо наметавон 
мухтассаи сабке мањсуб дошт. Сўњроби Сипењрї дар чопи аввали 
шеъри «Дўст» мегўяд: 

Ва мењрубониро 
Ба самти мо њул дод. 
Њул додан, ки истилоњи омиёна аст дар забони фасењ ва балеѓи 

Сипењрї хилофи интизор аст ва рабте њам ба сабки ў надорад ва ба 
њамин далел баъдњо онро ба «кўчонд» таѓйир дод. 
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Њамин тавр дар тарзи ифшор ба њисоби Рифотер меъёре, ки аз 
даруни матн бармеояд басомади болои масодири љаълї ва музњик 
(палангидан, макидан...) аст ва он љо ки чунин масодире дида 
нашавад, инќитоъ аз якнавохтї аст ва падидаи сабкї аст (ќатъи назар 
аз масъалаи арзиш). Њол он ки дуруст баръакс сабкро бояд дар он 
якнавохтї љуст ва ба инњирофњо ё инќитоъњо ваќъае нанињод. 

Ба назари ман инњироф хуруљ аз раволњои мутаорифи (аммо 
мутааъдид) гуфтор parole аст. Ва дар маќоми тамсил сараккашидани 
огоњона (амдї) рањгузар ба кучапаскўчањои печ дар печ ва торики 
забон (Langue) аст ва њатто мумкин аст ноогоњона( масалан аз рўи 
мастї ё саргичии рањгузар) бошад, аммо ба њар њол њамин мунњариф 
шудан аз сироти мустаќим мутаориф аст, ки љалби назар мекунад. Аз 
сўи дигар дар роњи оддї љуз дидањои мукаррар нест ва агар тозагие 
бошад дар он завоё ва ављњо ва инњирофњое рознок аст. 

 
Пайнавиштњо: 

1. Чунонки дар «Иќболнома» ќабл аз оѓози «Соќинома» гўяд: 
Вагарна ба Яздон, ки то будаам, 
Ба май домани лаб наёлудаам. 
Гар аз май шудам њаргиз олудаком, 
Њалоли худой аст бар ман њаром. 
2. Р.к. A handbook of critical approaches to literature, Guerin 

/Labоr/Morgan/ Willingham, p.328. 
3. Бадењист, ки инсон метавонад лол њам бошад, њол он ки дар ин 

таъриф халале ворид намешавад. Бањс бар сари шаъният аст. Ба ќавли 
фалосифа шаъни инсон андешидан ва сухангуфтан аст. 

4. Мисли дидан дар форсї ё to see дар англисї, ки њам ба маънии 
фањмидан ва њам дидан аст, ё to speak дар англисї, ки сухан гуфтан 
њамроњ бо фањмидан аст, њол он ки масалан prounance фаќат ба 
маънии адо кардан аст. 

5. Маънишиносї. Мансури Ихтиёр. Донишгоњи Тењрон, 1348, сањ. 
221. 

6. Албатта дар забон воњидњое аст, ки на танњо мобозои хориљї, 
балки мобозои зењнї њам надоранд, монанди њарфи изофаи «аз». Дар 
илми усул, ки дар мањбаси алфоз ва далолат мўшикофињо дорад, аз ин 
нукта ёд шудааст ва гуфтаанд, ки бархе аз њуруфи изофа («маънии 
њарфї» доранд дар муќобили «маънии исмї»), яъне дар олами зењн 
вуљуди мустаќил надоранд. 

7. Linguistics for students of literature, Elizabeth Cleoss Tragott /Mary 
Louse. Pratt Harcourt Brace Javanovich, inc, 1980. 

8. Edward Sapir (1886-1936) забоншиноси сохтгарои амрикої 
муътаќид буд, ки њатто фуним (вок)-ро њам метавон аз назари 
равоншиносї мутолеа кард. Ба эътиќоди ў сохти забон мубтанї бар 
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сохту тарњњои равонї аст. Китоби ў мавсум ба «Language», ки дар 
соли 1921 мунташир шуд, боиси сарусадои бисёр шуд. Бар тибќи 
назарияи Сапир андешаи мардум бар мабнои ўлгўии забони эшон аст 
ва берун аз он улгў идроке сурат намегирад. 

9. Сайре дар забоншиносї. Љонте Вотерман, тарљумаи Фаридуни 
Бадраї. Ширкати сањњомии китобњои љайбї. 1347, сањ. 104. 

10. Масалан Вилям Лобов (W.Labov) муњаќќиќи љомеашиносии 
забон мегўяд, «вазъи иљтимої» нерўмандтарин омили таинкунандаи 
рафтори каломист. Р.к.: «Забоншиносї чист», Сузан Њайдан Олгин. 
Тарљумаи доктор Зиё Њусайнї сањ.80. Ё.А.Тренделенберг, файласуфи 
олмонии ќарни нуздањум мегўяд: агар забони Арасту чинї буд, на 
юнонї, бешак илми мантиќро ба нањви дигаре тадвин мекард. 
Блумфилд њам таъкид дорад, ки байни забону мантиќ ва равоншиносї 
иртибот аст. 

11.  Фињї мо фињї. Мавлавї, мусањењ Бадеуззамони Фурузонфар. 
Амири Кабир. Чопи дуввум, 1348, сањ.196. 

12.  Касе, ки хокистари уљоќаш зиёд аст, зиёд ошпазї мекунад ва 
ин нишонаи рафтуомади зиёд дар хонаи ўст. Касе, ки сагаш тарсуст ба 
ин маънист, ки саг ояндагон ва равандагони бисёреро мебинад ва лизо 
омўхта шудааст ва порс намекунад. Касе, ки бачаи шутури ў лоѓар 
аст, ишора ба ин аст, ки ў шири шутурмодарро ба масрафи мењмонон 
мерасонад ва аз ин рў барои таѓзияи бачаи шутур шири кофї 
намегузорад. 

13. Ин ќисмат дар «Шоњнома» чопи Жул Мул. Љ.5, сањ. 45. 
Њудуди 119 байт ва дар «Шарафнома»-и чопи Вањид њудуди 222 байт, 
яъне таќрибан ду баробар аст. 

14.  Гаршоспнома. Асадии Тусї. Мусањењ Њабиби Яѓмої. 
Тањурї,чопи дуввум, 1354. 

15. Шоњнома. Чопи Мускув, 1966. 
16. Stele and stylistics,Graham Hough, London, Routledge & Kegan 

,Paul 1969,p.44. 
17. Р.к.: Чотман, сањ. 31.(маќолаи Тёдуров) 
18.  Linguistics for students of literature. P. 31. 
19. Дар китобе,ки акнун ба ёд надорам did-ро ба гузашта тафсир 

карда буданд: Ў гузаштаашро раќсид. 
20. Забоншиносї чист, Сузан Њайдан Олгин, сањ.89. 
21. Grammaticalness андозаи дастурї будан. Ин истилоњро барои 

тарњи ин мабоњис љаъл кардаанд. 
22. From Linguistics to literature. P. 23, 25. 
23. Р.к.: Тафсири Сеймур Чотман(Seymour Chatman) аз 

суханронии Теёдуруф дар сањ. 41, китоби Чотман. 
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Тамринот 
1. Ду марсияи зер аз Фирдавсї ва Хоќониро, ки дар марги писар 

сурудаанд бо њам муќоиса кунед: 
Маро сол бигзашт бар шасту панљ, 
На некў бувад гар биёзам ба ганљ. 
Магар бањра бар гирам аз панди хеш, 
Барандешам аз марги фарзанди хеш. 
Маро буд навбат бирафт он љавон, 
Зи дардаш манам чун тани бе равон. 

*** 
Шитобам њаме то магар ёбамаш, 
Чу ёбам, ба беѓора биштобашам. 
Ки навбат маро буд бекоми ман, 
Чаро рафтию бурдї ороми ман. 
Зї бадњо ту будї маро дастгир, 
Чаро чора љустї зи њамроњи пир. 
Магар њамрањони љавон ёфтї, 
Ки аз пеши ман тез биштофтї. 

*** 
Љавонро чу шуд сол бар сиву њафт, 
На бар орзу ёфт, гетї бирафт. 
Њаме буд њамвора бо ман дурушт, 
Барошуфту якбора бинмуд пушт. 
Бирафту ѓаму ранљаш эдар бимонд. 
Дилу дидаи ман ба хун дарнишонд. 
Кунун ў сўи рўшної расид, 
Падарро њаме љой хоњад гузид. 
Баромад чунин рўзгори дароз, 
К-аз он њамрањон кас нагаштанд боз. 
Њамоно маро чашм дорад њаме, 
Зи дер омадан хашм дорад њаме. 

*** 
Варо сол сї буд маро шасту њафт, 
Напурсид з-ин пиру танњо бирафт. 
Вай андар шитобу ман андар диранг, 
Зи кирдорњо то чї ояд ба чанг  
                            (љилди 9, чопи Москва, сањ. 137). 

*** 
Субњгоњи сари хуноби љигар бикшоед, 
Жолаи субњдам аз наргиси тар бикшоед. 
Дона- дона гуњари ашк биборед чунон-к, 
Гирењи риштаи тасбењ зи сар бикшоед. 
Сели хун аз љигар оред сўи боми димоѓ, 
Новдони мижаро роњи гузар бикшоед. 



55 

Чун сиёњии инаб к-об дињад сурх, шумо 
Сурхии хун зи сиёњии басар бикшоед. 
Барќи хун, к-аз мижа бар лаб заду лаб обила кард, 
Замњарире зи лаби обилавар бикшоед. 
Ба вафои дили ман нола бароред чунон-к, 
Чанбари ин фалаки шуъвазагар бикшоед. 
Чун ду шаш љамъ бароед чу ёрони Масењ, 
Бар ман ин шашдари айём магар бикшоед. 
Дил кабуд аст чу нили фалак, ар битвонед, 
Боми хамхонаи нилї ба табар бикшоед. 
Ба љањон пушт мабандеду ба як садмаи оњ, 
Муњраи пушти љањон як зи дигар бикшоед. 
Гиря гар сўи мижа роњ надорад, мижаро 
Рањ сўи гиря, к-аз ў нест гузар, бикшоед. 
Ба ѓами тоза шумоед маро ёри куњан, 
Сари ин бори ѓами умр шакар бикшоед. 
Огањед аз раги љонам, ки чи хун мерезад, 
Хун зи рагњои дили васвасагар бикшоед. 
Хоби бад дидаму аз бўи хатарнокии хоб 
Нек бадранг шудам, банди хатар бигшоед. 
Оташе дидам к-ў боѓи маро сўхт ба хоб, 
Сари он оташу он боѓ ба бар бикшоед. 
Гар надонед, ки таъбир кунед оташу боѓ, 
Рамзи таъбир зи оёту сувар бикшоед. 
Оре, оташ аљалу боѓи бабар фарзанд аст, 
Рафт фарзанд, шумо зевару фар бикшоед. 
Нозанинони мано, мурд чароѓи дили ман, 
Њамчу шамъ аз мижа хуноби љигар бикшоед. 
Хабари марги љигаргўшаи ман гўш кунед, 
Шуд љигар чашмаи хун, чашми ибар бикшоед. 
Гулшан оташ бизанеду зи сари гулбуну шох, 
Норасида гулу нопухта самар бикшоед. 
Булбули наѓмагар аз боѓи тараб шуд ба сафар, 
Гўш бар нањваи зоѓон ба њазар бикшоед. 
Дари дорулкутубу боми дабистон биканед, 
Бар назора зи дару бом маќар бикшоед. 
Сари ангушти ќаламзан чу ќалам бикшофед, 
Буни аљзои маќомоту самар бикшоед. 
Модар ар шуд ќаламу лавњу давоташ бишкаст, 
Хун бигирйед чу бар њар се назар бикшоед. 
Ман рисолоту давовину кутуб сўхтаам, 
Дидаи биниши ин њоли зарар бикшоед. 
                                   (Аз ќасидаи «Тараннум- ал-мусоб») 
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ФАСЛИ САВВУМ 
 

Мафоњими сабк 
 

Муќаддима 
Дар сабкшиносї ваќте вожаи «сабк» ба кор меравад маќсуд аз он 

мумкин аст, яке аз се мафњуми зер бошад: 
1. Сабки давра – яъне сабки каму беш муштараку шабењи осори як 

давраи хос. Масалан дар ќуруни саввум ва чањорум ва панљум сабки 
осори адабї аз љињати мутаъддидї ба њам шабењ аст. Ба сабки роиљ 
дар ин давра сабки хуросонї мегўянд. Ба иборати дигар дар осори як 
давраи мушаххаси таърихї навъе вањдат ва заминаи муштараки лафзї 
ва маънавї дида мешавад, ки дар осори даврањои дигар ё камрангтар 
аст ва ё аслан нест. Масалан дар забони ќадими адабиёти форсї (то 
њудуди ќарни њафтум) њар љо сўњбат аз шарт аст, дар охир феъли шарт 
ва феъли љавоби шарт ёе омадааст. 

Гурбаи мискин агар пар доштї, 
Тухми гунљишк аз замин бардоштї.  
 Саъдї 

2. Сабки шахсї- яъне сабки хоси як шоир ё нависанда, ки асари 
ўро аз њар асари дигаре мутамойиз мекунад.  
 Лозим ба тавзењ нест, ки дар олами њунар, њама соњиби сабки фардї 
нестанд, яъне басомади мухтасот ва вижагињои сабкофарин дар осори 
онон он ќадар нест, ки боиси ташаххуси фардї шавад. 

3. Сабки адабї- њар илм ва низом ва њунаре сабки хоси худро 
дорад, масалан сабки осори илмї (яъне биниш ва забони он) аз сабки 
осори адабї мутамоиз аст ва њамин тавр байни сабки таърихї ва 
мазњабї тафовут аст. Яке аз сабкњо сабки адабї аст. Дар бањси сабки 
адабї аз сабки махсуси осори адабї дар миќёси љањонї сухан меравад. 

Ба иборати дигар, сабки адабї дар муќобили сабкњои дигар 
масалан сабки илмї ё мазњабї ё њуќуќї ё таърихї ќарор дорад. Бањс 
ин аст, ки чи мухтассоте асарро адабї мекунад. Маъмулан дар тамизи 
фусули мумаизи асари адабї онро бо гуфтори оддї месанљанд. 
Шоирон ба љои он ки бигўянд, субњ хуршед даромад аз алфози дигаре 
истифода мекунанд ва љумлае меофаринанд, ки дар забони гуфтор 
марсум нест:  

Сањар чун хусрави ховар алам бар кўњсорон зад 
 Њофиз 
Бад ин тартиб метавон гуфт, ки ањдофи сабкшиносї иборат аст аз: 
1. Ташхиси сабки даврањои мухталифи адабиёт ва таини 

мухтассоти сабкии њар давра. Ин ќисмат бештар љанбаи таърихи 
адабиёт дорад ва маъмулан дар сутуњи муќадамотии сабкшиносї 
мавриди баррасї ќарор мегирад. 
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2. Тайини сабки фардии нависандагон ва шоирони бузург, ки 
марбут ба мароњили олии сабкшиносї аст. 

3. Ташхиси сабки адабї ва тайини мухтассоти он дар муќоиса бо 
сабкњои дигар, махсусан сабки гуфтори оддї ва рўзмарра. 

Ин бањс илова бар сабкшиносї дар наќди адабї ва назарияи 
адабиёт њам матрањ аст. Ба иборати дигар, ваќте аз сабкшиносии 
адабї сухан мегўем, аввалан бояд бидонем, ба кадом осор осори 
адабї итлоќ мешавад? Ва сониян ин осори адабї дар њар давра чї 
вазъе доранд? Ва солисан дар як давраи хос, ки осори адабї каму беш 
шабењ ба њам њастанд, асари кадом њунарманд бо њунармандони дигар 
тафовутњои барљастаи њунарї дорад? Инак дар мавриди њар яке аз се 
мафњуми фавќ, људогона бањс мекунем: 

Сабки давра (Peroid style) 
Њангоме ки осори як давраи замони хосро баррасї мекунем, њам 

ба лињози маънї ва њам ба лињози забону њам аз лињози масоили 
балоѓї мутаваљљењи вуљуњи муштараке байни онњо мешавем, ки 
маљмуан осори он давраро аз осори даврањои дигар мутамойиз 
мекунад. Ин вуљуњи муштарак ва ё ба ибороти дигар авомили 
мутамойизкунанда, мухтасоти (features) нормаи (norm) он давра ва ё 
бо истилоњ сабки он давраро мушаххас мекунад. Бад ин тартиб 
мутуни адабї дар даврањои муайяне дорои вуљуњи муштараке њастанд. 
Дар даврањои баъд басомади он вуљуњ дучори таѓйир мешавад ва 
мухтасоти мукарари дигаре намоён мешавад. 

Масалан, агар шеъри форсиро аз оѓоз мутолиа кунем мутаваљљењ 
мешавем, ки дар осори ќуруни саввум ва чањоруму панљум вуљуњи 
шабоњат бисёр аст. Ба лињози забон ба љои «дар» бештар «андар» ба кор 
меравад ё ба љои «ме» аз «њаме» истифода мешавад. Дар љумлаи шартї 
ба охири феъл « ё» изофа мекунанд. Бар сари феъли мозї гоње «би» 
меоваранд ва бар сари феъли амр намеоваранд. Аз назари фикрї 
ѓолибан бо беруни падидањо ва сатњи ашё ва умур сарукор доранд ва 
вориди авомили дарунї ва ботинї намешаванд. Ба иборати дигар, диди 
онон уфуќї ва айнї (objective) аст, то анфусї ва зењнї(sybjective). Аз 
назари адабї басомади саноеъи бадеї боло нест, ќаволиб бештари 
ќасида ва ќитъа аст. 

Њамин тавр, дар шеъри ќарни њафтум ва њаштуму нуњум вуљуњи 
муштараки хосе аст. Ба сабки ин давра, сабки ироќї мегўянд. Дар 
сабки ироќї ѓазал ба љои ќасида роиљ аст. Шеър дарунгаро мешавад 
ва боризтарин намуди ин дарунгарої ё мухтассаи фикрї дар ин давра 
ирфон аст. Саноеъи бадеї ривољ меёбад ва бар нуфўзи луѓоти арабї 
афзуда мегардад. Ишора ба маорифи исломї густурдатар мешавад. 

Дар ќуруни ёздањ ва дувоздањ сабки дигаре падид меояд, ки онро 
сабки њиндї мегўянд. Дар сабки њиндї такя бар такбайтњост, ки бо 
нахе аз ќофия ва радиф зоњиран ба њам марбут шудаанд. Байни ду 
мисраъ мувозинаи маънавї аст ва маъќуле ба мањсусе ташбењ 
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шудааст. Забони ин давра куллан бо забони адабии ќадим мутафовут 
аст ва дар он аносири мутаъадиде аз забони мардуми аср роњ ёфтааст. 

Шеъри ќарни сездањум, дар ќасида њамон мухтасоти сабки 
хуросонї ва дар ѓазал њамон мухтасоти сабки ироќиро дорад ба ин 
давра, давраи сабки бозгашт мегўянд. 

Дар даврони љадид мухтасоти лафзї ва маънавию адабии шеър 
дубора таѓйир кардааст. Ба сабки ин давра сабки нав мегўянд. 
Афкору эњсосоти тозае матрањ шудааст ва дар ќолаби шеърї 
таѓйироте рух додааст. 

Умдатарин омили таѓйири сабк, таѓйир ва тањаввулоти иљтимої 
аст, ки боиси таѓйири зиндагї ва биниш ва дар натиља адабиёт 
мешавад. Масалан, њангоме, ки Ѓазнавиён ва Салљуќиён шикаст 
хўрданд ва фарњанги машриќи Эрон (Хуросон) ба навоњии марказии 
Эрон расид, сабки назм ва насри форсї иваз шуд. Марњум 
Маликушуаро Бањор дар китоби арзандаи худ «Сабкшиносї» кўшиш 
кардааст, авомили иљтимоии (сиёсї) муассир дар таѓйири сабкњоро 
њадалмаќдур тавзењ дињад. Дар китобњои таърихи адабиёт њам маводи 
кофї барои дарёфти таъсири таѓйироти иљтимої дар тањаввули 
сабкњои давра вуљуд дорад. 

Аз ин рў, бояд таваљљуњ дошт, ки њамвора байни сабки ду давра 
як давраи сабкии байнобайн ё њади васат вуљуд дорад. Зеро бояд 
наслњои ќаблї комилан аз байн бираванд ва насли љадид парварда 
шавад ва ин њадди аќал њудуди ним ќарн тўл мекашад. Дар осори 
охирин гўяндагони насли ќаблї нишонањои мутаъадиде аз мухтасоти 
сабки баъдї аст. Масалан, ќарни шашум чунин вазъ дорад. Дар ин 
ќарн њам шоироне њастанд, ки бо сабки хуросонї шеър мегўянд ва њам 
шоироне, ки шеърњояшон ба сабки ироќї наздик аст. Дар ин ќарн як 
мактаби шеърии дигар дар шимоли ѓарбии Эрон доир аст, ки ба он 
сабки озарбойљонї мегўянд. Сабки озарбойљонї илова бар мухтасоти 
хоси худ, мухтасоте аз сабки хуросонї ва ироќиро њам дорад. 

Ба њар њол дар осори даврањои байнобайн њам мухтасоти умдаи 
сабки ќаблї ва њам талеаи мухтасоти сабки баъдї њувайдост. Масалан 
дар ќарни шашум шоирон њам ќасида доранд ва њам ѓазал. 

Њамчунин ќарни дањуми давраи байнобайни сабки ироќї ва 
њиндї аст. Ѓазали ин давра ѓазали њадди восит аст (ѓазали Бобо 
Фиѓонї). Мактаби вуќуъ ва восухт дар ин давра кўшишњое аст, барои 
канор нињодани сабки ќаблї ва расидан ба сабки љадид. 

Дар наср њам сабки куллии њар давра бо сабки куллии даврањои 
баъд мутафовит аст. Дар ќуруни оѓозин (саввум, чањорум, панљум) 
наср мурсал, яъне содда аст ва дар ќарни шашуму њафтум маснуї ва 
фаннї мешавад. Байни ин ду сабк (охири ќарни панљум ва аввали 
шашум) сабки байнобайнї аст, мисли насри Байњаќї, ки на комилан 
марсал аст ва на комилан фаннї. 
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Барои ба даст овардани нормаи як давра мутуни мухталиферо бо 
нормањои давраи худ месанљем. Масалан, дар сатњи забонї дар ин 
байти Рўдакї чунин тафовутњое мебинем: 

Шаб зимистон буду каппї сард ёфт, 
Кирмаки шабтоб ногоњон битофт. 

Шаби зимистон ба факки изофа ба љои шаби зимистон аз забони 
имрўзи форсї удул дорад. Каппї ба љои маймуни имрўза ба кор 
намеравад (архаизм ё кўњнагарої). Сард ёфтан ба љои эњсоси сармо 
кардани имрўза мустаъмал нест. Кофи тасѓир ё тањбиб дар кирмаки 
шабтоби имрўза басомади каме дорад. Ногоњон (истифода аз луѓот ба 
сурати аслї ва ѓайримухафаф) ба љои ногањон ва тофтан ба љои 
тобидан љалби назар мекунанд. 

Агар мутуни дигаре аз њамин давраро низ мавриди баррасї ќарор 
дињем, мебинем, ки ин мухтассот дар онњо њам дида мешавад. Аммо 
дар даврањои дигар аз басомади онњо коста мешавад ва дар ивази 
мухтассоти дигаре пайдо мешавад. Масалан, ин байт аз луѓоти арабї 
холї буд, њол он ки дар даврањои баъд камтар байте метавон ёфт, ки 
ба форсии сара бошад. 

Илова ба нормањои забонї нормањои фикрї ва адабї њам муњим 
аст. Дар китоби «Сабкшиносї» фаќат бар рўи мухтассоти сабки 
хуросонї, яъне осори давраи Сомонї, Ѓазнавиву Салљуќї тањќиќ 
шудааст, он њам фаќат мухтасоти забонї. Бисёре аз ин мухтассотро 
устод Бањор ва доктор Мањљуб ва доктор Хонларї љамъоварї 
кардаанд ва дар муќаддимаи бархе аз кутуб њам мухтассоти забонии 
мутуни онњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Дар ин љо таваљљуњ ба чанд нукта зарурист: бисёре аз ин маворид 
ихтилоф дар њаќиќат deviation нестанд, яъне дар асри худ мутобиќи 
њинљор будаанд. Инњирофи воќеї ваќте маълум мешавад, ки асареро 
бо нормаи давраи худ бисанљем. Тоза дар ин сурат њам бояд донист, 
ки тамоми инњирофоти забонї ё ба таври куллї мухтасот, арзиши 
сабкї ва адабї надоранд. Ба ќавли Рифотер бояд рўи он мухтассоте 
такя кард, ки чашмгир њастанд ва таваљљуњро љалб мекунанд мисли 
фурграндингњо ва масоили балоѓї. Аммо инњо дар баррасии сабки 
шахсї муњим аст, вагарна дар баррасии сабки давра њар ифтироќе 
ќобили тављењ аст. 

Агар мутолиаи мо micro-context (заминаи кўчак) бошад, яъне 
фаќат шеър ё достони кўтоњро баррасї кунем, ё агар баррасии мо 
micro-stylistic (хурдасабкшинохтї) бошад, яъне сабкро дар љумла ё 
воњидњои кўчактар аз љумла баррасї кунем ба натоиљи ќобили 
таваљљуњи сабкї нахоњем расид, зеро фаќат мутаваљљењи теъдоди 
маъдуде ифтироќ мешавем. Баррасии сабкшинохтї ваќте комилан 
муфид аст, ки ба сурати macro-context (заминаи бузург) бошад, яъне 
тамом ё ѓолиби осори як њунарманд ё давра ё навъи адабиёт баррасї 
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кунем ва мухтасоти онњоро ба даст оварем ва ё њади аќал macro-
stylistic (калонсабкшинохтї) бошад, яъне баррассии таволии ќобили 
мулоњизае аз љумалот бошад. 

Агар нормаи давраро дар мадди назар надошта бошем, њади 
аќќал ба ду навъ иштибоњ мувољењем: 

1. Хатари коњиш. Ба ин маънї, ки бисёре аз арзишњои сабкиро 
мутавваљљењ нахоњем шуд. Мумкин аст тозагии ташбењот ва 
истиоротеро, ки имрўза барои мо оддї ва килишесоз шудааст 
дарнаёбем ва ба таври куллї мутаваљљењи тозагии (ниулужисм) луѓот 
ва таъбирот нашавем. Ин хатар ба ќавли Улман каму беш 
иљтинобнопазир аст1. 

2. Хатари афзоиш. Мумкин аст аз худамон маъоние бар луѓот 
њамл кунем, ки марсуми он давра набудааст. Маслан «шўх»дар ќадим 
ба маънии имрўзи он ба кор намерафтааст. Ё «бењифоз» бамаънии 
бевафо ва намакношинос будааст. 

Дар чини турраи ту дили бењифози ман, 
Њаргиз нагуфт мискини маълуф ёд бод.  
                                                               Њофиз 
Мо иљолатан дар «Дарси сабкшиносї» (љилдњои дуввум ва сеюм) 

ъамдан ба њамин мафњуми сабки давра мепардозем, яъне дар бораи 
сабкњои хуросонї, ироќї ва њиндї… дар шеър ва мурсал ва маснуъ… 
дар наср сухан мегўем ва чунон ки ќаблан ишора кардем, мутолиаи 
сабки шахсї душвор ва марбут ба марњилаи олитари сабкшиносї аст. 
Сабкњои давра бештар мубайини завќу салиќа ва мутаорифоти як 
давра аст ва барои пай бурдан ба вижагињои зењнї ва забонии гўяндаи 
махсусе бояд ба баррасии сабки шахсї пардохт. 

Њамон тавр, ки таќлид аз сабкњои фардї мавсум аст, гоње мумкин 
аст сабки давра њам мавриди таќлид ќарор гирад, чунонки шоирони 
асри Ќољор ба таќлиди сабки даврањои Ѓазнавї ва Салљуќї (сабки 
хуросонї) пардохтанд. 

 
Сабки шахсї ё фардї (private style, individual style) 

Дар зимни мутолиаи осори як давра (сабки давра) мумкин аст ба 
шоир ё нависандае бархўрд кунем, ки осори ў нисбат ба њамасрони 
худ, яъне осори дигари он давра мутамойиз бошад. Дар ин гуна осор 
маъмулан илова бар он мухтасоти куллии муштараки фикрї ва 
забониву адабии аср, мухтасоти вижае њам ба чашм мехўрад, ки фаќат 
марбут ба шоир ё нависандаи хос аст ва нињоятан он асари адабиро аз 
њар асари адабии дигаре мушаххас мекунад. Ба истилоњ асари бархе 
имзодор ё чењрадор аст, танини махсус ба худ дорад, мегўем сабки 
хоси худро дорад, сабки шахсї дорад. 

Маънии њаќиќии сабк дар њаќиќат њамин сабки шахсї аст. Сабки 
шахси мисли ранг, дар тамоми завоёи тору пуди осори як њунарманд 
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мунташир аст. Дар маќоми ташбењ метавон фарзандони як падару 
модарро мисол зад, ки ба таври куллї аз назари шаклу ќиёфа ва 
рафторњои зењниву рўњия камубеш ба њам шабењ њастанд. Гоње 
шабоњат бисёр аст, гоње мумкин аст аз назари ќиёфа ба њам чандон 
шабењ набошанд, аммо аз назари рўњиёт муштаракоте дошта бошанд 
ва гоње баръакс. Аммо ба њар нањв, ки њисоб кунед ин бародарон ва 
хоњарон нињоятан аз як аслу решаанд ва шабоњату муштаракоте 
доранд ва бинанда ба нањве гоњ ба осонї ва гоњо бо диќќат 
мутаваљљењи шабоњат ва вуљуњи муштараки онон мешавад. «Њољї-
оќо» њарчанд ба зоњир шабењи осори дигари Њидоят нест, аммо 
сабкшинос њамон мояњои танзи осори дигари Њидоятро дар он њам 
мебинад. Сабки мисли насиме аст, ки ба тамоми шоху баргњои як 
дарахт мевазад ва онњоро ба нањви хосе бо як нерўи каму беш яксон ба 
њаракат дармеоварад. Сабки мисли рўњ аст, ки дар тамоми аъзо ва 
завоёи бадан мунташир аст. 

Албатта, сабки шахсї маќули битташкик аст, яъне муротибе 
дорад. Дар бархе аз осор пуррангтар ва дар бархе камрангтар аст. 
Њар касе каму беш барои худ сабки шахсї дорад. Ин ки мегўем, осори 
касире аз шоирон ва нависандагон дар як давра шабењ ба њам аст 
(сабки давра) суханест мубтанї бар мусомиња. Оре, ба ќавли Лич њар 
нависанда асари ангуштзабоние дорад2. Мегўем сабки Рўдакї ва 
Унсурї њар ду сабки хуросонї аст, аммо оё байни Рўдакї ва Унсурї 
тамойизи сабкї нест? Ин густурдатарин маънии сабки шахсї аст, ки 
аслан мавриди назари мо нест. Њамчунин мумкин аст асари касе фаќат 
дар як давраи хос нисбат ба соири осори адабї мутамойиз бошад, 
аммо дар кули адабиёти форсї тамойизи умдае надошта бошад. 
Масалан ашъори Манучењрї дар маќоми муќоиса бо ашъори 
њамасрони худ аз ќабили Фаррухї ва Лабибї ва Асљадиву Унсурї, 
махсусан ба лињози иштимол бар луѓоти арабии ѓариб чењрадор аст, 
аммо баъдњо, ки нуфўзи луѓоти арабї ба форсї сайри физоянда 
меёбад аз ин ташхис коста мешавад. Ин маънї аз сабки шахсї њам дар 
ин марњила аз сабкшиносї, мавриди назари мо нест. Балки муроди мо 
аз сабки шахсї сабки шоирон ва нависандагоне аст, ки осори онон 
дар кули таърихи адабиёти форсї ба ваљњи хиракунандае њамвора 
мутамойиз ва муташаххис будааст. Ба ин эътибор фаќат иддаи 
маъдуде дорои сабки шахсї њастанд ва шоирону нависандагони дигар 
дар маќоми foil3 ва сиёњии лашкар фаќат барои онанд, ки ташахуси ин 
њунармандони соњибсабк шинохта ояд. Шоироне монанди Фирдавсї, 
Хоќонї, Низомї, Саъдї, Мавлоно, Њофиз, Соиб, Нимо ва 
нависандагоне чун Балъамї, Байњаќї, Насруллоњи Муншї, Саъдї, 
Ќоиммаќоми Фароњонї, Содиќи Њидоят дорои сабки шахсї њастанд. 

Яке аз фарќњои таърихи адабиёт ва сабкшиносї ин аст, ки дар 
таърихи адабиёт аз њамаи касоне, ки дар навиштан ва сурурдан дасте 
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доранд сухан меравад, аммо дар сабкшиносї фаќат сухан аз соњибсаб-
кон аст, дар он сухан аз сиёњии лашкарњо њам њаст ва дар ин фаќат 
сухан аз соњибмансабон аст. 

Дар асре, ки њамаи шоирон машѓули мадњу санои шоњи турк – 
Мањмуди Ѓазнавї њастанд, касе пайдо мешавад, ки ба замми туркон 
ва ситоиши шоњони Аљам ва нажоди эронї мепардозад. Ва замоне, ки 
њамаи онон мазбуњона барои андак дињишу бахшише гардани худро 
каљ кардаанд, ў гардан афрошта ба њамоситарин алњони шеърї аз 
љањони хуши гузашта сухан мегўяд. Ин рўњи волои Фирдавсї ба 
забони ў фахомате бахшидааст, ки дар забони дигарон нест. Бад ин 
тартиб дар Фирдавсї мухтасоти вижае њаст, ки билкул шеъри ўро аз 
шеъри амсоли Унсурї ва Фаррухї ва баъдњо аз шеъри њар шоири 
дигаре људо мекунад.Аммо ин мухтасоти вижа чист? Њамосї аст, 
маснавї ба бањри мутаќориб аст, луѓоти форсии асил дорад, таърихи 
Эрони пеш аз ислом аст, аммо магар дигарон маснавї ба бањри 
мутаќориб ва њамосї нагуфтаанд? Каси дигаре нест, ки аз луѓоти 
арабї кам истифода карда бошад? Як љавоб шояд ин бошад, ки 
маљмўаи ин авомил дар касеи дигаре нест. Љавоби дигар ин аст, ки ба 
коргири Фирдавсї аз ин мавод хос аст, яъне нањваи баёни ў нањваи 
ироаи ин мавод ва ба таври куллї равиши кор (яъне њамон сабк) фарќ 
мекунад, аммо чи гуна? Оре, њамаи бањс дар ин «аммо чї гуна?» аст. 
Ба ќавли соњибони китоби «Рўйкардањои наќди адабї» сабкшиносї 
мутолеаи вожагон ва дастури забони як матн нест, балки мутолиаи 
тариќа ва равиши ба коргирии вожагон ва дастури забон ё аносиру 
маводи дигар аст4. Мисли ин мемонад, ки мевафурўше харрозе васоил 
ва маводи худро ба нањви хосае чида бошад. Ин васоил ва мавод 
мумкин аст дар назди њар мевафурўш ё харрози дигаре њам бошад, 
аммо нањваи ироа ва ороиш фарќ мекунад. Маќсуд ин аст, ки таљзия 
ва тањлили сабки шахсї душвор аст. Оё метавон гуфт, ки мухтассаи 
вижаи шеъри Њофиз истифода аз равиши ињом (ињоми таносуб,ињоми 
тазод, истихдом, табодур, ињоми тарљума…) аст? Дар ин сурат оё 
магар Салмон ба Имод ва Хољў њам ињом надоранд? Мегўем ињоми 
Њофиз ба нањви хосе аст, ў байни њамаи маонии луѓот бо луѓоти дигар 
таносубу робита эљод мекунад. Аммо ин мухтасса њам каму беш дар 
ињоми дигарон њаст. Мегўем ињомро бо танз ва тављењ ба масоили 
сиёсиву иљтимої ба њам омехта аст, яъне ињоми ў дар хидмати танз ва 
таъриз ё масоили дигаре аст. Аз истилоњоти ирфонї ба унвони маводи 
хом истифода мекунад, шеъри ў талфиќї аст, аммо дар њар маврид аз 
ин маворид бањсњои пурдоманае аст. 

Њаќиќат ин аст, ки кашфи мухтасоти сабки фардї ва махсусан он 
вижагии бунёди сабки шахсї аст, ѓибтаи њар сабкшиносе аст. Ин 
душвортарин марњилаи сабкшиносї ва аз сўи дигар муфидтарин ва 
ширинтарин бахши он аст. Аммо фаќат сабкшиносони ботаљрибае, ки 
умри дароз бо осори шоирон ва нависандагони хосе машњур ва 
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маънус буданд, метавонанд аз ўњдаи табин мухтасса ё мухтасоти сабки 
вижа бароянд. Дар ин ќисмат њар чи бањси даќиќтар бошад аз теъдоди 
мухтассот коста мешавад ва нињоят сабкшинос ба як мухтасаи вижаи 
бунёди даст мебояд. Суол осон ва љавоби мушкил аст: њама медонем, 
ки Фирдавсї сабки хосе дорад, ки дар њар замон, ки шеъри ўро дар 
љое бубинем, бидуни ин ки номи ўро бихонем, соњиби асарро ба ёд 
меоварем. Аммо ин чист, ки дар шеъри ў њаст ва дар шеъри Асадии 
Тусї ва Фатњалихони Сабо нест? Љавобњое аз ќабили алоќаи шадид ба 
Эрон ва натсионализми ростин фаќат миќдоре аз њаќиќат аст. Масоил 
ин аст, ки ба ќавли Сорт «дуруст аст, ки мазмун (sujet) илќокунандаи 
сабк аст, аммо њоким бар он нест»5. 

Бањс дар сабки шахсии имрўза мавриди таваљљуњи равоншиносон 
њам ќарор гирифтааст ва ба истилоњ як шўъбае аз сабкшиносї 
рўйкарди равоншиносона (psychological) аст, зеро чунон ки дар 
таърифи аввали сабк гузашт, яке аз мубоњиси (appoach) сабкшиносї, 
робитаи байни забон ва шахсияти нависанда аст. Њатто вожаи 
(idiolect)-ро љаъл кардаанд, ки ба маънии забони махсус аст, ки фарди 
хосе ба кор мебарад ва метавон онро ба «забони шахсї» тарљума 
кард. Hocкet мегўяд: идиолекти кулл одоти гуфтори шахси муайяне 
дар замони хос аст. Аз ин рў идиолект мафњуме аст байни гуфтор 
(speech ё parol) ва забон (language) ва ба њар њол хостар аз гуфтор аст. 
Идиолект чандон мавриди таваљљуњи забоншиносї нест, аммо 
равоншинос ба он таваљљуњи бисёр дорад, зеро мехоњад аз он ба 
равони гўянда роњ ёбад. Таваљљуњи сабкшинос њам дар њаќиќат ба 
идиолект аст6. 

Сабкшиносе, ки ба таври љиддї ва методик ба ин љанба аз 
сабкшиносї яъне мутолиа дар сабки фардї пардохта бошанд, 
нодиранд ва аз он љумлаанд Лео Спетзер (ки ќаблан ба ў ишорањое 
кардам ва баъдан низ аз ў сухан хоњам гуфт) ва Дамасо Алонсо 
(Damaso Alonso) сабкшиноси испанї. Алонсо дар сабкшиносї ва 
табаќабандї анвои сабк (stylistic typology) бањсњои муфиде дорад (ба 
шаш навъи сабк муътаќид буд), аммо корњои ў шўњрати корњои 
Спетзарро надорад. 

Барои љустуљўи сабки шахсї бояд ба дунболи он «ранг» дунболи 
он «насим» ба дунболи он «рўњи мунташир» рафт: як мухтассаи 
пинњон, аммо фарогир, ки мумкин аст, чандин мухтассаи дигарро ба 
хидмат гирифта бошад. Барои љустуљўи сабки шахсї бояд беш аз њадди 
маъмул бо осори њунарманд маънус буд, то ногањон, он пардаи пинњон 
дар як лањза худро нишон дињад ва сипас, бояд дар љустуљўи ў якбори 
дигар аз тамоми завоя ва хафоёи асар убур кард. Ба ќавли Спензер он 
мухтассаи аслии сабки шахсї ногањон дар зењн љарќа мезанад ва дар 
шуои он тамоми рамзу рози асар бар сабкшинос ошкор мегардад. 
Аммо сабкшинос бояд, баъдан, бо мурољиоти даќиќи муљаддад ба асар 
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аз ин ёфтаи худ итминон њосил кунад. Ин аст, ки мегўяд, сабкшиносе 
дар гарави истеъдод ва имон ва пуштикор аст. 

Дар ин љо ман мехоњам љасорати варзида, мухтассаи аслии сабки 
шахсии Њофизро ба равиши Спензер ба иљмол баён кунам: 

Шеъри Њофиз дар тањлили нињоии як сохтор мутазоду 
мутаноќизнамо (породоксї) аст. Мафоњими мутазод дар љомаи луѓоту 
таркибот ва ибороти мутазод рух менамоянд. Стратегияи ў барои 
баёни ин рафтори зењнї ва забонї, амдан, танз ва ињом аст. Тасовири 
породоксї анвоъ ва аќсоме дорад, гоње баёни як маънии хуб (мусбат) 
ва як маънии бад (манфї) аст. Гоње баёни як маънї рост ва табиї ва 
баёни як маънї иѓроќомез ва ѓайритабиї аст. Гоње бо таваљљуњ ба 
зоњири алфоз як маънии њаќиќиву рост ва мусаллам баён мешавад, 
њол он ки бо таваљљуњ ба сатњи истиорї ва киної, маънии дурўѓ, яъне 
адабї аст ва ба њамин ќисм мумкин аст, анвоъ ва аќсоми дигаре њам 
бошад: як сў мадњ, як сў њаљв, аќлпазир ва хилофи аќл, заминї ва 
осмонї, мадњї ва ѓайримадњї… 

Ва инак, чанд мисол аз анвои ин тазодњои сохторї: 
Чун сабо маљмўаи гулро ба оби лутф шуст, 
Каљдилам хон, гар назар бар сафњаи дафтар кунам. 

Маънии аввалия ин аст, ки ваќте ки боди сабо боѓро орост, (бањор 
шуд) агар ба китобу дафтар нигоњ кунам, безавќ ва ќаљсалиќа њастам. 
Аммо нукта ин аст, ки агар маљмуае ба об шуста шавад, мусаллам аст, 
ки дигар наметавон ба он нигоњ кард, зеро навиштаи он пок шудааст.7 

Бишўй авроќ, агар њамдарси мої, 
Ки илми ишќ дар дафтар набошад. 

 Аввалан, илми ишќ як таркиби породоксї аст ва сониян барои 
дарс хондан, бояд бар авроќ навишт, на ин ки онњоро шуст агар 
авроќро бишўем, дарс хондан масир нест. 

Ман, ки аз ёќуту лаъли ашк дорам ганљњо, 
Кай назар дар файзи хуршеди баландахтар кунам. 

Касе, ки ашк меборад, фаќир аст ва ганљи ёќуту лаъл надорад. 
Касе, ки ганљи ёќуту лаъл дорад, сарватманд аст ва ашк намерезад. 
Касе, ки ёќут ва лаъл дорад, дигар ба хуршед (ки дар назари ќудамо 
падидоварандаи ёќуту лаъл аст) таваљљуњ надорад, аммо агар касе 
ашк бирезад ва ёќуту лаъл надошта бошад, бояд ба файзи хуршед 
назар дошта бошад. 

Ба азми тавба сањар гуфтам истихора кунам, 
Бањори тавбашикан мерасад, чї чора кунам. 

Тавба, ки амри хайр аст, эњтиёљ ба истихора (талаби хайр) 
надорад ва усулан, тазод байни азм ва истихора мављуди танз 
шудааст. Бифарз њам, ки истихора хуб омад ва азм бар тавба ќарор 
гирифт, боз наметавон тавба кард, зеро бањори тавбашикан дар роњ 
аст. 
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Зи бодахурдани пинњон малул шуд Њофиз, 
Ба бонги барбату най розаш ошкора кунам. 

Бода шод мекунад, на малул. Агар бихоњад малул набошад, 
набояд пинњон бода бинўшид, балки бояд, ба бонги барбату най 
бодахорї кунад, аммо дар ин сурат, рози боданўшии ў ошкор 
мешавад ва ин мусталзами гирифторї ва маолани малул шудан аст. Ба 
ибораи дигар, розе, ки ба бонги барбату ной, ки аз муќаддамоти шодї 
аст, ошкоро хоњад шуд. Ин аст, ки Њофиз аз бода хўрдани пинњон 
малул аст. Пас ин шодї худ мављуди малул шудан хоњад буд. 

Ману инкори шароб? ин чї њикоят бошад, 
Ѓолибан ин ќадарам аќл кифоят бошад. 

Њол он ки муќтазои аќл ва кифоят инкори шароб аст. 
Намоз дар хами он абрўвони мењробї, 
Касе кунад, ки ба хуни љигар тањорат кард. 

Аммо ба хун, ки наљас аст, наметавон тањорат кард. 
Магар занљири мўе гирадам даст, 
Вагарна сар ба шайдої барорам. 

Њол он ки агар гирифтори занљир шавад, шайдо аст. 
Ин сохторњои породоксї маќули битташкик аст, яъне шиддату 

заъф дорад, масалан дар ин абёт шояд чандон ќавї набошад: 
Ѓами замона, ки њељаш карон намебинам, 
Давош љуз майи чун арѓувон намебинам. 

Агар ѓами замона карон надошта бошад, даво њам надорад. 
Фурсат шумар тариќаи риндї, ки ин нишон  
Чун роњи ганљ бар њама кас ошкора нест. 

Агар ин роњ ошкор набошад, чї тавр метавон ба он расид? 
Нишон ба маънии нишонї ва адрес аст, ки далолат бар ошкор будани 
он дорад. 

Ва гоње породукс бо таваљљуњ ба мафоњими ќабл аз Њофиз аст ва 
дар шеъри худи Њофиз породуксї даркор нест. Аз ин ќабил аст 
таѓйироте, ки дар маънии риндї додааст ё муносиботе, ки бо пири 
муѓон дорад: 

Ба тарки суњбати пири муѓон нахоњам гуфт, 
Чаро ки маслињати худ дар он намебинам. 

Њоло он ки маслињат ба таври куллї (на дар низоми Њофиз) дар 
тарки суњбати пири муѓон аст. 

Мумкин аст, ки ин мухтассотро дар девони дигарон њам биёбем, 
аммо фаромўш накунем, ки сабкшиносї њамвора бо басомад њамроњ 
аст. Басомади ин мухтасса дар Њофиз беш аз њар каси дигаре аст ва ба 
нањвест, ки дар њамаи ѓазалиёти ў ба нањве њузур дорад. Агар бихоњем 
ба шеваи Спетзар аз маркази асар, ки вуљуди њамин мухтасса, яъне 
сохторњои мутазод ва породуксї бошад, ба сатњи асар баргардем, то 
барои тайиди ёфтаи худ шоњид ва мадорике љамъоварї кунем, ба 
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абёти муътадиде аз Њофиз бармехурем, ки ба тазодњои шахсият ва 
таноќузњои зиндагонии худ ишора кардааст: 

Хирќаи зуњду љоми май гарчи на дархури њаманд, 
Ин њама наќш мезанам дар љињати ризои ту. 
                                      *** 
Сароњї мекашам пинњону мардум дафтар ангоранд, 
Аљаб, гар оташи ин зарќ дар дафтар намегирад. 
                                     *** 
Њофизам дар маљлисе, дурдикашам дар мањфиле, 
Бингар ин шўхї, ки чун бо халќ санъат мекунам. 

Њофиз борњо алоќаи худро ба тазод ва породукс бо вижаи 
«муаммо» нишон додааст: 

Њар шабнаме дар ин роњ сад бањри оташин аст, 
Дардо, ки ин муаммо шарњу баён надорад. 

Муаммои ин породуксест, ки аввалан, чї гуна шабнам бањр аст ва 
сониян чї гуна бањр оташин аст?! 

Чист ин саќфи баланди содаи бисёрнаќш, 
З-ин муаммо њељ доно дар љањон огоњ нест 

ки муаммао (породукс) ин аст, ки чї тавр њам ин саќф сода (бенаќш) 
аст ва њампурнаќш?8 Дар бархе аз абёт њам алоќаи худро ба ин гуна 
тазодњо бо истилоњоти дигаре нишон додаст: 

Аз хилофомади одат биталаб ком, ки ман 
Касби љамъият аз он зулфи парешон кардам. 

Њоло агар бихоњем ин мухтассаро бо асру иљтимоъ ва равону 
маншаи шоир марбут кунем, бояд авзои иљтимоии ќарни њаштуми 
Эронро мавриди мутолиа ќарор дињем. Давраи риёву тазоњур ва 
нифоќу беназмї, њар аз чанд гоње шоње аз дарвозае мерафта ва шоње аз 
дарвозаи дигар меомадааст. Дар чунин асри тазодњост, ки шоир 
мебояд дар ибњом зиндагї кунад ва бо ињом (чандмаънїї) сухан гўяд. 
Ў дар асрест, ки подшоње, ки «нидои њотурроњ медод, гўш ба мунодии 
њайа алал фалоњ»9 кардааст. Ў дар љомеае зиндагї мекунад, ки 
«гурбаи обид» намоз мехонад, 

Шеъри Њофиз оинаи тамомнамои ин тазодњои њамаљонибаи 
рўзгори ўст. «Риндї»-и Њофиз ба саломат зистан дар чунин љомеа аст 
ва ринди ў гоње дар аъмол њамин мухтассаи сабки ўст. 

 
Тамаъи хом бин, ки ќиссаи фош 
Аз раќибон нуњуфтаном њавас аст. 
Њам чу Њофиз ба раѓми муддаиён, 
Шеъри риндона10 гуфтанам њавас аст. 

Яъне баёни мафоњими мутазод, дар лояњои мутаддади калом: дар 
як сатњ рост ва дар як сатњ дурўѓ, дар як сатњ мадњ ва дар як сатњ њаљв, 
дар як сатњ эњтиром ва дар як сатњ сухраву танз: 
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Зоњид ар «риндї»-и Њофиз накунад фањм, чї шуд, 
Дев бигрезад аз он ќавм, ки Ќуръон хонанд. 

Ба ин маънї, ки шайтон аз касоне, ки Ќуръон мехонанд, фирор 
мекунад, аммо риндии ў ин аст, ки мегўяд: зоњид деву Њофиз 
Ќуръонхон аст. Ва боз риндии ў ин аст, ки мехоњад бигўяд кор ба љое 
расидааст, ки њатто шайтон њам аз ин ќавми Ќуръонхон (зоњир) 
фирорї њаст ва боз риндии ў ин аст, ки Њофиз чунин њарфе назадааст, 
балки ба унвони як шоир бидуни ќасди хосе мисрое аз Саъдиро 
тазмин кардааст: 

Дев бигрезад аз он ќавм, ки Ќуръон хонанд, 
В-одамизода нигањ дор, ки Ќуръон бибарад.  
                                                                  Саъдї 

Пас ињом, ки бархе онро услуби хоси Њофиз шумурдаанд, ваќте 
дар Њофиз ањамияти сабкї дорад, ки дар хидмоти эљод ин гуна 
сохтњои мутазод бошад. Ба ибораи дигар муњимтарин шева ва ба 
ќавли фарњангиён стротегияи Њофиз барои баёни мафоњим ва 
тасовири породуксї ињом аст: ињом дар калима, ињом дар иборот, 
ињом дар љумла, ињом дар байт, ињом дар кулли шеър. Њамин 
мафоњими породуксї ва мутазод аст, ки дар он шеъри ў ба танз (яки 
дигар аз мухтассоти шеъри ў) мунљар мешавад. 

Бад-ин тартиб дигар мухтассоти шеъри Њофиз аз ќабили 
иртиботњои мутааддид байни њамаи аљзои калом, њузури калима бо 
тамоми маъонї дар шеър (ињом ва љиноси том), танз ва ѓайра њама 
ѓолибан дар љињати тањќиќи њамин сохторњои чандгуна ва маъмулан 
мутазод аст (њол он абзори, масалан, ињом дар дигарон њадафманд 
нест ва дар љињати тањќиќи амри дигаре ба кор нарафта аст). Ба 
намунањое аз ињом ва љиноси том ишора мешавад: 

Тариќи комбахшї чист, тарки коми худ кардан, 
Кулоњи сарварї он аст, к-аз ин тарк бардўзї. 

«Тарк» њам ба маънии тарк кардан аст ва њам ќатаоте аз порча ё 
намад, ки бо он кулоњи дарвешонро месохтанд. 

Бикун муомилае в-ин дили шикаста бихар, 
                      Ки бо шикастагї арзад ба сад њазор дуруст 

«Дуруст» њам зидди шикастааст ва њам ба маънии зари маскук. 
Дї гилае зи туррааш кардаму аз сари фусус, 

                       Гуфт, ки ин сиёњи каљ гўш ба ман намекунад. 
«Сиёњ» њам ѓуломи зангї аст ва њам ранги зулф. 
Фузалои ќадим ба сабаби муморисат дар мутун ба шеъри бархе аз 

шоирони маъруф сифоте доданд, ки њамин тавр дањон ба дањон гашта 
ва имрўз гўяндаи нахустини онњо маълум нест. Њамаи ин сифот дуруст 
ва њосили таљрибањои сабкшиносона аст. Масалан Њофизро 
лисонулѓайб хондаанд, бо девони ў метавон фол гирифт ва аз оянда 
бохабар шуд. Ин хосият дар девони ў ба сабаби њамон сохтњои 
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чандгонаи њосил аз ињом аст. Хонанда маънии мавриди интизори 
худро истинбот мекунад. Шеъри Саъдиро сањл ва мумтанеъ хондаанд. 
Хоќониро шоири субњ ва Манучењриро шоири шаб лаќаб додаанд. Яке 
аз шоирони бисёр маъруф назди удабои Араб ва Аљам Мубтаннабї 
буд, ки ўро холиќалмаъонї мехонанд. Ман мекўшам ба иљмол ин 
лаќабро ба лињози сабк ташрењ кунам: Мутаннабї аз умури оддї ва 
пеши по афтода, маъонї баланд меофаранд, маъоние, ки ба њељ ваљњ 
хонанда интизор надорад ва дар боди амр наметавонад њадс бизанад. 
Аз ин маъонии ѓариб, ки маъмулан бо иѓроќ њамроњ аст ва дар љињати 
истидлол истифода мекунад. 

Ин масоил боис шудааст, ки касире аз абёти ў ба сурати амсоли 
соира дарояд, чунон ки Соњиб бинни Ибод дар њамон замон 
Мутаннабї абёте аз ўро, ки њовии ин сифат буд дар рисолае гирд 
овард. Ин ки чанд байти ў, ки ин мухтассаи сабки ( маъниофари)-ро 
нишон медињад, наќл мешавад: 

Фаина тафуќил анома ва анта минњум, 
Фаиннал миска баъзу дам ал-ѓазолї. 

«Девон»11, Љвз-ал-солис, сањ. 151. 
Агар ту аз мардум бартарї ва њол он ки љузви ононї (тааљљўбе 

надорад) њамоно мушк њам аз хуни ѓиззол аст (аммо аз хун волотар 
аст). 

Мин кули манзоќал фазоу биљайшињї, 
Њатто саво фања воњу лањадун зайиќу. 

«Девон», Љузв-ал-солис, сањ. 25. 
(Куљо њастанд хусравон неруманде, ки андўхтаанд ганљњоро на 

онон монданд ва на ганљњо), аз ин ќабил аст, касе ки вусъати биёбон 
бар лашкари ў танг омад, пас фаро гирифт ўро ќабри танге. 

Изо раайта нуюбул лиси боризатан, 
Фало тазуннанна анал лиса ябтасиму. 
 «Амсол»,12 сањ. 50. 

Њангоме ки мебинї дандонњои шер ошкор аст, гумон мабар, ки 
шер механдад. 

Мо кулла мо ятаманн ал-мараъу юдрикуњу, 
Таљри ал-риёњу бимо лоташтањи асуфуну. 

 «Амсол», сањ. 82. 
Ин тавр нест, ки њар чиро ки инсон орзу кунад бад-он даст ёбад, 

чунон ки гоње бодњо дар љињате мевазанд, ки дилхоњи киштињо нест. 
 

Сабки адабї (Literary style) 
Чунон ки ќабалан ишора шуд, њамин ки аз сабкшиносии адабї 

(literary stylistics)13 сухан ба миён меоварем, хоњу нохоњ ин бањс пеш 
меояд, ки адабиёт чист ва ба чи осоре осори адибї итлоќ мешавад? 
Саволи мушкилест. Бањс дар боби моњияти адабиёт ва мушаххасоти 
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он мавзўе аст, ки дар чанд низом аз низомњои адабї матрањ аст ва 
илова ба сабкшиносї дар наќди адабї ва назарияи адабиёт ё 
адабиётшиносї њам мавриди бањс ва фањс ќарор мегирад. 

Гроњом Њуф яке аз назарияпардозони адабиёт мегўяд: бояд 
бањсро аз ин љо шурўъ кунем, ки адабиёт чист? Аммо ба хубї медонем, 
ки адабиёт чист, адабиёт «Илиод,» «Њамлет»,»Љанг ва сулњ» ва 
амсоли инњост14. 

Аммо ин зоњирї савол аст. Саволи аслї ин аст, ки дар ин осор чи 
мухтасоте аст, ки боис мешавад, то ба онњо осори адабї итлоќ кунем. 
Имрўза бархе аз сабкшиносон вазифаи сабкшиносиро фаќат то ин 
њадд медонанд, ки таъин кунад, оё фалон асар аслан асари адабї аст ё 
хайр? Масалан, оё метавон «Ахлоќи Носирї» ё «Таърихи Балъамї»-
ро асари комилан адабї мањсуб кард. Бадин тартиб шинохти моњият 
ва мухтасоти асосии адабиёт дар сабкшиносї амри зарурї аст ва бояд 
дар ин маврид њаддиаќал шинохти куллї дошт. Мо дар ин бахш бархе 
аз вуљўњи муштарак ва хосањои осори адабиро ба иљмол зикр мекунем. 
Ин вуљуњ мумкин аст дар бархе аз осори адабї ќавитар ва дар бархе 
заифтар бошад, аммо асари адабї бояд ба њар њол муштамил бар 
бархе аз ин мушаххасот бошад. Дар ин баррасї, сабки адабиро дар 
муќобили сабки гуфтори оддї (ва сурати мактуби он, яъне насри 
оддї) ќарор додааем. Бадин тартиб байни насри адабї ва шеър 
тафовуте ќоил нашудаем. Тавзењ ин ки дар мубоњиси љадиди балоѓї, 
яъне бутиќо ё фанни адабиёти љадид (poetics) байни шеър ва наср 
халлоќи адабї фарќе нест ва њар ду аз як маќула мањсуб мешаванд. 
Њар ду дорои низом ва шаклу бофти мунсаљиме њастанд,мунтањо 
дараљаи инсиљом ва назму бофт ё созмонёфтагиву (organization) ва 
мусиќиёї будан дар шеър ќавитар аз насри адабї аст. 

Бо ин њама бояд таваљљуњ дошт, ки ба ќавли нависандагони 
китоби «Назарияи адабиёт» (theory of literature) кўшиш барои ёфтани 
ќавонини куллї дар адабиёт њамвора ќарин шикаст будааст. Дар 
масоил њам, ки мо дар инљо зикр мекунем (ва гоње чанд матлаб дар 
њаќиќат чанд баён аз як матлаби воњид ё мукаммил њаманд). Гоње бояд 
адабиёти ормонї ё мањз (poetry pure)-ро дар муќобили насри басити 
бањт (содда) дар назар гирифт. Дар ин фарќњо агар маъмулан аз шеър 
сухан гуфтаем муроди мо фаќат шеър нест, ки кулли адабиёт аст. 
Иттилоќи шеър ба адабиёт дар ин гуна маврид аз маќулаи маљоз ба 
алоќаи љузъ ва кулл аст, ки маъмулан љузъ бояд муњимтарин бахши 
кулл бошад. Нуртуруп Фрой адабиётшиноси номбардори муосир 
мегўяд, шеър олами саѓири адабиёт (mirocosm of all literature) аст ва ба 
ин маънї, ки «ва фињи антави ал-олам ал-кабир». 

1.Вазифаи аслии забони оддї ва рўзмарра тафњим ва тафоњим аст, 
њол он ки вазифаи аслї ва аввалияи забони адабї тафњим ва тафоњим 
нест. Аз ин рў интиќоли паём дар забони адабї маъмулан ѓайриоддї 
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ва ѓайримустаќим аст ва дарёфти паём ба осонї сурат намегирад. 
Шоир ба љои он ки бигўяд сањар ваќте ки офтоб баромад мегўяд:  

«Сањар чун хусрави ховар алам бар кўњсорон зад» 
                                      Њофиз  

Ё ба љои он, ки бигўяд «мўйњои худро бар чењра парешон карду 
гирист» мегўяд: 

Зи сумбул кард бар гул мушкбезї, 
Зи наргис бар суман симобрезї.  

 Низомї 
Пас дар љараёни интиќоли паёме, ки ќоидатан бояд мустаќиман аз 

шоир ё фиристанда (encoder) ба хонанда ва гиранда (decoder) 
бирасанд маъмулан порозит (масалан истиора ва ташбењ ва киноя ва 
саноеъи адабї..) вуљуд дорад. 

Ба иборати дигар метавон гуфт, ки забони адабї љуз зоњир алфози 
шабоњате ба забони оддї надоранд. 

2.Њамон тавр, ки дар китоби «Маъонї»15 тавзењ додем ба назари 
Ё. О. Ричардз, мо ду навъ забон дорем: забони эњсосї ё дарунї ё 
иншої ё отифї(emotive language) ва забони ишораї ё иттилооти 
(хабарї) ё берунї ё ирљоъї(referential language) . 

Забони отифї забони адабиёт аст ва бо он эњсосот ва авотифро 
мунтаќил мекунанд ё баён медоранд. Забони илм забони ирљої аст, ки 
ба амре ва Маъние дар љањони берун ишора мекунад ва ирљоъ 
медињад. Ин забони хабарї аст ва ќобили сидќу козиб аст, њол он ки 
забони отифї иншої аст ва ќобили сидќу кизб нест. Забони отифї 
муассир аст ва дар дилњо нуфўз мекунад, њол он ки забони ирљої, 
донише аст ва бо аќли мо сару кор дорад. 

3.Дар забони оддї ва низ илмї ба љињати ин ки тафњим ва 
тафоњум ба рўшанї ва дурустї сурат гирад, њар дол фаќат бо як 
мадлул далолат мекунад16. Њол он ки дар забони адабї њама ё теъдоде 
аз мадлулоти як дол њузур дорад.Дар илми бадеъ аз ин мухтасот тањти 
унвони ињом (ба вањм афкандани вожа хонандаро, ки кадом як аз 
маонии он мавриди назар аст) сухан рафтааст. Масалан, дар ин 
мисраи Њофиз: 

 Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо.  
Мудом ба маънии њамвора аст ва њам ба маънии шароб. Њамин 

хосияти чандгунагии маъниии вожагон аст, ки ба сабки адабї ваљњае 
медињад, ки дар њунарњои дигар, масалан наќќошї нест.Пикасо 
мегўяд: Орзу дорам шайъе наќш кунам, ки њам хафош бошад ва њам 
дар айни њол ќутии кибрит17. Аммо ин орзуе аст, ки дар наќќошї 
мутањаќиќ намешавад. Њол он ки ин дугона ё чандгонапардозї, яке аз 
оддитарин шевањои марсум дар адабиёт аст. Чунон ки «лола» дар ин 
байти Њофиз: 

Њар к-ў нигошт мењру зи хубї гуле начид, 
Дар рањгузори бод нигањбони лола буд.  
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њам гул аст ва њам чароѓ! 
4.Дар забони оддї бештаре аз маонии ќомусї ва аввалияи 

луѓот(denotation) истифода мешавад, њол он ки дар забони адабї, 
мадор бар маъонии маљозии луѓот аст. Яъне бештар аз маъонии 
сонавї ва отифї ва фароќомусии луѓот(connotation) истифода 
мешавад ва њатто гоње нависанда маънии комилан шахсї ва 
хусусї(evocation) аз луѓати хос дар зењн дорад, ки хонандаро ба осонї 
бадон роњ нест. 

 Љон Пол Сартр дар ин бора дар китоби «Адабиёт чист» вожаи 
флуронсро(Florence) мисол мезанад, ки дар маънии маъруфи худ номи 
шањрест аст, аммо метавон гулро низ ба зењн мутабодир кунад (зеро 
решаи он «флуро» номи илоњаи гулњост ва «флур» дар забонњои 
аврупої ба маънии гул аст) ва низ метавон «шат»-ро фароёд орад 
(зеро њиљои аввали он фулур шабењ ба флув (fleuve) ба маънии шат 
аст) ва низ метавонад тиллоро ба зењн мутадої кунад ( зеро њиљои 
васати он or ба маънии тиллост) ва низ ёдовари шармгинї ва оростагї 
аст. (Зеро њиљои охири он ронс бо дисонс (Decence)ба маънии ифату 
озарм шабоњати суварї дорад ва ба он ќофия мешавад). Њамчунин 
флуронс дар забонњои аврупої исми занона аст. Аммо аз њамаи инњо 
гузашта флуронс мумкин аст дар иртибот бо хотира ва воќеъае барои 
касе маънии комилан шахсї дошта бошад, чунон ки файласуфи 
мазбур дар ин боб менависад: «Барои ман флуронс илова бар инњо 
зане аст, як зани бозингари амрикої, ки дар филмњои сомити даврони 
туфулияти ман бозї мекард ман аз ў њељ ба ёд надорам, љуз ин ки 
баланд буд, монанди дасткашњои баланди сафеде, ки дар баъзе раќсњо 
ба даст мекунанд ва њамеша каме хаста буд ва њамеша афиф ва 
покдоман буд ва њамеша шавњардор ва њамеша ќадрношинохта буд ва 
ман ўро дўст медоштам ва номи ў Флуронс буд».18 

Дар форсї метавон шаќоиќро мисол зад, ки исми гул аст ва 
хашхош ва доѓ ва дард ва доманаи кўњу сањро ва авоили бањорро ба 
зењн мутабодир мекунад ва њам метавонад исми зане бошад ва низ дар 
иртибот бо лола ёдовари шањид ва шањодату хун аст ва низ метавон 
барои касе мутадоии хотираи хосе бошад. 

Аммо ин ки Сортр Маъниеро зикр мекунад, ки аз аљзое аз 
Флуронс ба зењн мутабодир мешавад, дар адабиёти мо њам намунањои 
мутададиде дорад: 
                       Бад-он камар нарасад дасти њар гадо Њофиз, 

Хизонае ба каф овар зи ганљи Ќорун беш.  
                                                             Њофиз 

Байни «кам»-и камар ва «беш» ињоми тазод аст. 
Мазраи сабзи фалак дидаму доси мањи нав, 
Ёдам аз киштаи х(в)еш омаду њангоми дарав  
                                                                 Њофиз 
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Хвеш «хеш»-ро њам ба зењн мутабодир мекунад. 
Дасти тамаъ чу пеши касон мекунї дароз, 
Пул бастаї, ки бигзарї аз обрўи хеш.  
                                                          Соиб 

Обрў «об»- ро ба зењн меоварад, ки бо пул таносуб дорад. 
5.Дар забони оддї дол ањамияте надорад. Балки мадлули он 

муњим аст. Аз ин рў, ваќте ки мехоњем суханони касеро барои дигаре 
наќл кунем, мафоди онро бо луѓат ва ибороти худ баён мекунем. Њол 
он ки дар сабки адабї дол, яъне лафз њоизи камоли ањамият аст ва 
њатто гоње (махсусан ваќте ки дар баргирандаи санъате бошад) 
ањамияти он аз мадлул (маънї) њам бештар аст. Аз ин рў, бар хилофи 
сабкњои дигар «наќл ба маънї» дар адабиёт марсум нест, балки наќл 
ба айни иборот матрањ аст. Суханони бузургонро «њифз» мекунем ва 
нохудогоњ мекўшем айни навишта ё шеърро ривоят кунем, чун бадин 
тартиб ба дол, яъне лафз, ки камоли ањамиятро дорад, осеб намезанем 
ва њам чизе аз маънїро (ки дар адабиёт фаќат маънии вожањо нест , 
балки мусиќї ва санъат ва лањн.. њам аст) аз даст нахоњем дод. Дар 
маќоми ташбењ метавон гуфт, ки алфоз дар забони оддї њукми 
шишаеро доранд, љињати интиќоли нур (маънї) аммо дар забони 
адабї худи ин шиша наќшунигордор ва њунарї ва ќобилї таамул аст 
ва таваљљуњро љалб мекунад. 

6.Дар адабиёт кайфият ва чигунагии баён(how it is said) аз худи 
матлаб(what is said) муњимтар аст. 

Тамоми достони «Хусрав ва Ширин» чизе нест љуз ишќи Хусрав 
ва Ширин ва мољарои ў бо раќибаш Фарњод ва саранљом издивољи 
Хусрав ва Ширин, аммо њар бор ки онро мехонем аз кайфияти волои 
баёни достон ѓарќ дар лаззат мешавем. Ѓазали форсї ба лињози 
матлаб чист? Достони фироќу љафо ва он чи боис мешавад, ки ин 
матлаб аз пеш донистаро њазорон бор аз њифз замзама кунем, 
чигунагии баён аст. Ба ќавли Њауф «адабиёт арзакунандаи њаќоиќ аст, 
ки каму беш аз ќабл дониста шудааст»19. 

Дар бањсњои формалистњои русї бањси (literariness) ё «адабиёт» 
каломи матрањ аст, яъне шеваи тарњи матлаб, ки матлабро адабї 
мекунад, на муњтавои он. Ба иборати дигар дар адабиёт ѓолибан 
таваљљуњи маътуф ва шеваи баён аст, на мавзўъ, ки мумкин аст њатто 
мубтазилу пешипоафтода бошад. Аз ин рў, формалистњо наќди 
љомеашиносї ё равоншиносиро ќабул надоранд. Ба назари онон 
мавзўъ дар адабиёт матрањ аст, аммо љузъи адабиёт нест. 

Ин сухан њарчанд то њудуди зиёде дуруст аст, аммо дар амал 
наметавон мавзўъро нодида гирифт. Байни мавзўъ ва нањваи баён 
иртибот аст ва мавзўъоти отифї ва адабї дар навњаи баён таъсир 
мегузоранд. 
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Ин нукта аз ќадим барои муњаќќиќони адабї шинохта буд. Яке аз 
ќадимтарини онон яъне Арасту мегўяд: «Азамати шоир дар ин аст, ки 
асли таќлид ва муњокотро устодона нишон дињад». Яъне мавзўъеро, 
ки мехоњад муњокот кунад хуб баён кунад, вале худи мавзўъ ањамият 
надорад20. Ва яке аз љадидтарини онон, яъне Якобсон мегўяд: «дар 
шеър куд (соde) муњимтар аз паём (message ) аст. 

Чуноне ки ишора кардам дар ин матлаб љои чуну чарост. Жан 
Пул Сортр ба танз менависад: «Моњосили калом он ки бояд донист 
дар бораи чи мавзўе мехоњем бинависем». Дар бораи парвонагон ё дар 
бораи вазъи яњуд ва чун онро донистем бояд тасмим бигирием, ки чи 
гуна бинависем. Ѓолиби авќот ин ду интихоб амри воњид аст, аммо 
дар мавриди нависандагони бузург њаргиз амри дуввум бар амри 
аввал муќаддам намешавад. Медонем, ки Жеруду (яке аз бузургтарин 
намоишноманависони нимаи авали ин ќарн) мегуфт: «Танњо масъала 
ёфтани сабк аст, андеша аз пас меояд. Аммо хато мегуфт, ў карду 
андеша наёмад!»21 

Формалистњо дар шевањое, ки баёнро адабї мекунад, бањсњое 
доранд, яке аз онњо истилоњи «ошноизудаї» аст, ки боис мешавад дар 
дарёфти утумотикї ва бетаамули хонанда аз матн ваќфа эљод шавад. 

7.Дар сабки адабї калимот ба лињози мусиќии лафзї ва мусиќии 
маънавї, яъне таносубот ва иртиботи маъниии гуногун, даќиќан ба 
њам марбутанд ва дар як шабакаи мунсаљими њунарї ќарор 
гирифтаанд. Забон ба сурати як бофтаи њунарї даромада аст ва 
калимот ба риштањои муътадад ба њам танидаву бофта шудаанд22. Ба 
тавре, ки ба зањмат метавон љои калима ё иборотеро таѓйир дод ва ё 
онро ба калима ё ибороти дигар таъвиз кард. 

8.Забони адабї тасвирї (figaratie language) аст, яъне маъмўлан ба 
љои гуфтан ва ривоят ба намоишу наќќошї мепардозад. Фирдавсї ба 
љои ин ки бигўяд: «Рустам камонро то интињо кашид» чунин пардањои 
бадеї наќш мезанад, ки бояд онњоро дар чашми зењн муљассам кард, 
то «маънї»-и шеърро дарёфт: 

Чу суффораш омад ба пањнои гўш, 
Зи чарми гавазнон баромад хурўш. 
 

Чу бўсид пайкон сарангушти ўй. 
Гузар карда аз муњраи пушти ўй.23 

Аз обзорњои муњими наќќошї ва намоиш дар шеър ташбењ ва 
истиора аст. Дар кутуби балоѓии куњани мо аз ќавли Љоњиз наќл 
кардаанд, ки «Инна мо шиъру сиёѓатун ва зарбун минаттасвир»24, 
яъне њамоно шеър рехтагарї ва навъе аз наќошї ё пайкарнигорї аст. 

9.Забони адабї дорои сохтњои ѓайримутаориф ва 
инњирофї(deviant structure) аст ва маъмулан дар он њинљорњои оддии 
забон риоят намешавад. Дар забони халлоќи адабї мукарраран ба 
љумлаоте бармехўрем, ки аз назари сохт ва маъниву истеъмоли 
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вожањои масбуќ ва собиќа нестанд ва таваљљуњро ба худ љалб 
мекунанд: 

Шеъри хунбори ман, эй дўст, бад-он ёр расон.  
                             Њофиз 
Гўшам шунид ќиссаи имону маст шуд.  

 Мавлавї 
Бадин сабаб забони адабї моро ба макс ва таомул ва тањсин ва 

шигифте вомедорад. Њол он ки дар гуфтор ва навиштори оддї ба 
забон таваљљуње надорем ва бар зоњири иборот ва вожањо макс 
намекунем. 

10.Дар сабки адабї фарќе байни љондор ва бељон нест. Бар тибќи 
тафаккури љодўї ва асотирии башари кўњан њама чиз дорои равони 
махсус ба худ аст ва гўи шоир њанўз меросхўри башари бадавї аст. Аз 
ин рў, дар адабиёт метавон бељониро мунодо ќарор дод ва ба ў сухан 
гуфт ва ё аз забони ѓайриљондоре суханњо шунид: 

Эй деви сафеди пой дар банд, 
Эй гунбади гетї, эй Дамованд. 

 Маликушшуаро Бањор 
Мабоњиси асноди маљозї, истиораи муканияи тахайюлия ва 

ташхис дар илми баён нозир ба ин бањс аст. 
11.Яке аз инњирофоти забони адабї аз забони оддї ин аст, ки 

мураљљаъи замир дар каломи оддї муќаддам бар замир аст, њол он ки 
дар забони адабї метавонад мутааххир аз он бошад ва ё аслан зикр 
нашавад ва ин аз авомили ибњоми шеърї аст: 

Мубтало гаштам дар ин банди бало, 
Кўшиши он њаќгузорон ёд бод. 

 Њофиз 
 

Эй дил, чї андешидаї дар узри он таќсирњо, 
Аз сўи ў чандин вафо, аз сўи ту чандон љафо. 

 Мавлавї 
12.Тарљумаи даќиќи забони адабї ѓайримумкин аст, зеро дар 

забони адабї њадаф фаќат маънї нест, балки худ калима низ муњим 
аст ва таѓйири калимот аз абъоди њунарии калом мекоњад. В-он гање 
ёфтани муодил барои сувари хаёл душвор ва гоње ѓайримумкин аст. 
Бад ин тартиб метавон гуфт, ки забони адабї бо сабк аљин аст. Ва дар 
тарљума сабк осеб мебинад. 

13.Адабиёт бо иѓроќ њамроњ аст. «Маънии хурдро бузург 
гардонад ва маънии бузургро хурд?»25 Усулан натиљаи табии њар 
ташбењ ва истиорае иѓроќ аст ва гуфтаанд: «ањсану шиъри акзабуњу».26 

14.Дар адабиёт тамоили шадиде аст, ки байни ду чиз шабењ ба њам 
иштибоњ кунанд ва исми якеро бар дигаре гузоранд (истиора, ки 
маљоз ба алоќаи шабоњат аст). 



75 

15.Шоирон мудом ба ашёву умур ва падидањо исмњои навин 
мегузоранд (монанди кўдаке, ки шурўъ ба шинохт мекунад ва бар ашё 
мутобиќи дарки худ исм менињад) ва бадин васила ба вусъати љањон ва 
забон меафзояд. Њар истиора як исми љадид аст27. Камтар шоири 
бузурге аст, ки аз исмњои марсум истифода кунад (зеро дар он сурат 
собит кардааст, ки соњиби нигоњи навин нест) аз шоирони кўњани мо 
Хоќонї ва Низомї дар ин замина маъруфанд: 

Ѓавѓои деву хайли парї чун ба њам расанд, 
Хайли парї шикаст ба ѓавѓо парафканад.  

 Хоќонї 
Мурод аз дев зуѓоли сиёњ ва мурод аз парї зуѓоли сурх аст. Пас ба 

ќавли Роберт Фурост шеър он аст, ки чизе бигўянд ва чизи дигар 
бифањмї. Исмгузорињои љадид бо абзори мутафовуте сурат мегирад. 
Марсумтарин навъи ин истиора аст. Њадди аќал кўшиш дар ин замина 
изофаи ташбење аст: 

 Фиѓон зи љуѓди љангу мурѓвои ў.  
                          Бањор 
16.Мантиќ ё методологияи забони оддї дастур аст, яъне забони 

оддиро бо дастуре андоза мегиранд, њол он ки мантиќ ё методологияи 
забони адабї улуми балоѓї (масалан баён) аст. Дар шеъри: 

Бунафша турраи мафтули худ гирењ мезад, 
Сабо њикояти зулфи ту дар миён андохт. 

Наметавон гуфт, бунавша фоил аст, зеро сар задани феъл аз он 
њаќиќат нест. Дар ин љо феъл ба сурати маљозї ба бунавша аснод дода 
шудааст (асноди маљозї). 

17.Яке аз мухтасоти забони адабї такрор аст, њам ба лињози забон 
(такрори вок, њиљо, калима, љумла) ва њам ба лињози маънї. Вазн ва 
ќофияву радиф ва саноеъи бадеи лафзї аз мазоњири ин такрор 
њастанд. Намунањои такрори як маънї ба сувари мухталиф дар «Буфи 
кўр»-и Њидоят фаровон аст. 

Аз он љо сабки мазњабї то њудуде ба сабки адабї наздик аст, дар 
Ќуръони маљид њам намунањои такрор фаровон аст. Масалан дар 
сураи 55- Ал-рањмон, Ояи «Фабиаййи олои раббикумо туказзабон» 
такрор шудааст. 

18.Забони адабї оњангин аст: вазни арўзї ва вазнњои ѓайриарўзї, 
мувозина, тарсеъ… 

19.Дар дунёи адабиёт сухан аз мављудоте аст вањмї ва хаёлї ва љаълї 
њастанд ва дар дунёи њаќиќї вуљуд надоранд. Мурѓи омин (Нимо), шаби 
љовидонї («Буфи кўр»), аспи болдор («Зу-ал-љиноњ»), симурѓ, ќаќнус, 
аспи якшох(unicorn), уљоќи шаќоиќ (Сипењрї), сарву моњи боло 
(Низомї). Симурѓ дар њељ сабке њаќиќат надорад, аммо дар адабиёт 
метавон дар бораи он китобе навишт. Аз ин рў, дар адабиёт њаќоиќе аст, 
ки фаќат дар адабиёт њаќиќат аст. Бисёре аз њаќоиќи љањони хориљ њам 



76 

дар адабиёт вазъи махсусе доранд. Масалан ќў дар адабиёт бо ќўи љањони 
хориљ мумкин аст мутафовут бошад, чунон ки булбул ва парвона 
мутафовутанд. Дар адабиёти суннатии љањон на фалак дорад ва 
ситорањое аз ќабили Нептун ва Уран вуљуд надорад ва наздиктарин 
сайёра ба Замин ба тартиби Ќамар ва Уторид ва Зўњра ва Шамс аст… 

Дар китоби назарияи адабиёт (theory of literature, p.7) омадааст, 
ки хати мушаххаси адабиёт тахайюл ва љаъл ва ихтироъ аст ва ин 
мушаххаса чун хатте номаръї Њомер ва Дантеву Шекспир ва 
Балзак…ро ба њам васл кардааст. 

20.Муњимтарин мухтассаи адабиётро аз ќадим тахайюл гуфтаанд: 
«Адабиёт каломи мухайял аст. Дар ин таърифи калом љинси ќариб ва 
мухайял будан, фасл мумаиз аст». Муллоњодї дар манзумае мегўяд: 

 Ало ал мухайялоти лишиъри ињтаво,  
 Биссаљъи вал ќофияти зода раво.  
Яъне муњтавои шеър бар аќволи мухайял аст ва вазну ќофия 

фаќат обуранги шеърро зиёд мекунанд. 
21.Забони адабї бинобар моњияти адабї буданаш наметавонад 

воќеиётро ба сурати оддї ё мустаќим гузориш кунад. Мољароњоро 
муфассалтар ё мухтассартар, зеботар ё зишттар баён мекунад ва ё ба 
њар њол њади аќал дар порае аз воќеият тасарруф мекунад. Сўњроби 
Сипењрї дар «Садои пои об» мегўяд: «Ањли Кошонам», ки њаќиќат 
аст, аммо фавран изофа мекунад 

Аммо шањри ман Кошон нест, 
Шањри ман гум шудааст. 

Љеймс Љуйс дар романи муфассали «Улис» фаќат 24 соат аз 
зиндагии худро шарњ додааст. Њидоят дар «Буфи кўр» асосан 
зиндагии ѓайримаъмулиеро гузориш медињад. 

Бархе аз мунаќидони аввалияи марксист мўътаќид буданд, ки 
реализми сотсиалистї воќеъияти иљтимоиро мустаќиман мунъакис 
мекунад. Дар ин замина дар наќди адабї бањсњои муфассале аст. Пйер 
Мочри яке аз мунаќќидони мутаахири ин мактаб мегўяд: «адабиёт 
оинае аст, ки бо зовияи хос дар баробари воќеият ќарор дорад, оинаи 
шикастае, ки тасвирро пора –пора ва бурида- бурида нишон медињад 
ва дар нишон надодани бархе чизњо њамон ќадар гўёст, ки дар нишон 
додани бархе чизњо»28. Лев Трутский њам монанди фармолистњо 
халлоќияти њунариро таѓйиру табдили воќеият медонист. 

Нуртуруп Фрой мегўяд29: касе барои касби басират дар мавриди 
умури љањон ба шоир мурољиат намекунад. Хонанда аз пеш медонад, 
ки гузориши адабї айни воќеият нест. Аз ин рў, касе барои њамсояи 
нависандааш, ки дар асараш мудаии ќатл шудааст, посбон хабар 
намекунад ва аслан дар муќобили он аксуламал нишон намедињад 
(Саъдї дар охири боби њаштуми «Бўстон» худро ќотили барањмоне 
муаррифї мекунад). Бо њамин иллат аст, ки сањнањои дањшатноке дар 
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адабиёт моро озурда намекунад ва наметарсонад, балки бештар 
наќши аслии худро, ки лаззат бахшидани њунарї аст ифо мекунад. Ба 
истилоњ њамвора байни асари адабї ва хонанда «фосила»-е аст. 

22.Дар забони оддї аз шунидани ѓаму ѓуссаи дигарон мутаасир 
мешавем (чун љанбаи хабарї дорад) аммо дар забони адабї аз он 
лаззат мебарем (чун љанбаи иншої дорад). 

Сина моломоли дард аст, эй дареѓо, марњаме, 
Дил зи танњої ба љон омад, худоро, њамдаме.  

 Њофиз 
23.Гузоришњои адабї лузуман мубтанї бар таљрибаи шахсї нест, 

балки ѓолибан мубтанї ба тахаюл ва тасавури амр аст. Аммо гуфторњои 
оддї мубтанї бар таљриба аст ва аз ин рў агар каломи касе бо 
иттилооте, ки мо аз таљриботи ў дорем мутобиќ набошад, ўро дурўѓгў 
мехонем. Дар дунёи адабиёт касе дар садади тањќиќ дар сињат ва саќми 
иддаоњои нависанда нест. Бархе мутобиќи сухан ботаљрибаро дар 
гуфтори оддї ба хато ба адабиёт њам тасаррї медињанд. 

Нуртуруп Фрой менависад: «Чаро ин њамаи одам худро 
мўътаќоид сохтанд, ки каси дигаре намоишномањои Шекспирро 
навиштааст? Ва њол он ки кўчактарин мадраке дол бар ин муддао 
вуљуд надорад. Зоњиран иллаташ ин аст, ки муътаќиданд шеър бояд 
мубтанї бар таљрибаи шахсї бошад ва Шекспир ба њадди кофї 
таљрибаи мавриди ниёзро надоштааст. Вале намоишномањои 
Шекспир мањсули таљрибаи ў набуданд: аз тахаюлаш нашъат гирифта 
буданд.»30 

24.Дар забони адабї аз иттилои калом ва итнобу такрор хаста 
намешавем, балки аз он лаззат мебарем. 

25.Дар забони адабї нависанда метавонад худро шахси мустаќиле 
њисоб кунад ва њатто худро мухотаб ќарор дињад (санъати таљрид дар 
бадеъ). 

Њиммати Њофизу анфоси сањархезон буд, 
Ки зи банди ѓами айём наљотам доданд. 
 
Зи мењрубонии љонон тамаъ мабур Њофиз, 
Ки наќши љавру нишони ситам нахоњад монд. 
                                                               Њофиз 

26. Дар забони оддї њар кас аз тарафи худ сухан мегўяд ва њатто 
ѓараз аз мо маъмулан ман аст. Дар адабиёт бештар тип матрањ аст ва 
њатто ѓараз аз «ман» маъмулан «мост»: 

Ман малак будаму фирдавси барин љоям буд, 
Одам оварад дар ин дайри харобободам. 

Њофиз 
27.Дар каломи оддї агар сухани касеро нафањмем ва маќсуди ўро 

дар наёбем озурда ва хаста мешавем, аммо дар каломи адабї аз ибњом 
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сархурда намешавем, онро арљ менињем ва дар љињати фањми он 
кўшиш мекунем. 

28.Дар каломи оддї истифода аз забони адабї ( истиснод ба шеър 
ва аќволи адабї) марсум аст, аммо дар забони адабї истифода аз 
забони оддї марсум нест. 

29.Дар забони оддї маъмулан љумлаоти хабарї ва пурсишї ва 
амрї дар маънии аввалияи худ ба кор мераванд, аммо дар сабки адабї 
ин љумалаот маъмулан дар маъонии сонавии худ ба кор мераванд, 
масалан, мурод аз «амр» дар адабиёт маъмулан иљрои кор нест: 

Сабо, ба лутф бигў он ѓизоли раъноро, 
Ки сар ба кўњу биёбон ту додаи моро.  
                                                Њофиз 

Ин бањс мавзўи илмї маъонї аст. 
30. Дар забони оддї байни шарт ва љавоби шарт робитаи мантиќї 

аст, аммо дар забони адабї ин робита маъмулан мубтанеъ бар иѓроќ 
аст: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро, 
Ба холи њиндуяш бахшам Самарќанду Бухороро.  
                                                                      Њофиз 

Ин фарќњо бисёр беш аз ин аст ва њадафи мо истиќро нест. Ба 
таври куллї метавон гуфт, ки ба ќавли Мукоровский (аз 
фурмолистњои русї) забони адабї бахше аз забони мутаориф оддї 
нест ва муњимтарин наќши адабиёт ин аст, ки забони мутаорифро 
хароб ва ошуфта месозад. Ба иборати дигар њар гоњ љумлаоти адабиро 
бо љумлаоти оддї бисанљем дар њамаи заминањо (забон, фикр) 
мутаваљљењи фарќњое мешавем: 

Сањар чун хусрави ховар алам бар кўњсорон зад.  
 Њофиз 

Яъне, сањар чун хуршед тулўъ кард. Ба љои хуршед аз исми дигар 
(истиора) ва љои феъл тулўъ кардан аз як тасвир (киноя) истифода 
кардааст. Илова бар ин, таѓйири вожагони оддї байни калимот њам аз 
назари мусиќии забонї ва њам фикрї таносуб (њормонї) аст: сањар- 
ховар, ки мусиќии лафзї доранд ва хусраву олам ва ховару кўњ, ки 
таносуби маънавї доранд.Такрори садои (с) ва (р) њам калимотро то 
њудуде ба њам васл кардааст. Ин каломи адабї оњангин њам њаст ва 
дар он як њиљои кутоњ ва се баланд пушти сари њам такрор шуда аст. 
V- - -ва баъд аз њар рукн максе такрор мешавад. 

Сањар чун хус/ рави ховар / алам бар куњ / сорон зад. 
Ба њамин навъ хонандагон метавонанд, љумлаоти (ва мисраъњои) 

адабиро бо забони оддї бисанљанд ва фарќњои онњоро ёддошт кунанд. 
Дар зимни кор ба љумалаоти мутаъдади адабї бармехўранд, ки 
ёфтани муодили даќиќаи онњо дар забони оддї душвор аст ва ин њам 
яке дигар аз фарќњои забони адабї бо оддї аст. 
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 Он рўз њам, ки дастњои ту вайрон шуданд, бод меомад  
 Фурўѓ 

Илова бар ин,ки даќиќан намедонем муодули вайрон шудан чист, 
таносуби аљзои љумларо дарнамеёбем: аввалан чи гуна дастњо вайрон 
мешаванд ва сониян чи рабте байни вайронии дастњо ва омадани бод 
аст? Бадин тартиб ибњом ва адами вузўи маънїї низ яке дигар аз 
фарќњои забони (тафаккур, сабк) адабї бо забони оддї аст. 

 
Пайнавиштњо: 

1. Language and style Stephen ullmann, Oxford, 1966, P. 161. 
2. Р.к.: Each writer has a Linguistic thumb print/ 
Style in fiction, Geoffrey N.Leech\Michael. H.Short, P.12. 
3. Foil дар мусталињоти наќди адабї ба ќањрамоне гуфта мешавад, ки 
вуљуди ў дар асари адабї фаќат барои он аст, ки азамати ќањрамони 
аслии достон- аз тариќи муќоиса шинохта шавад. Масалан аз баррасї 
дар руњиёт ва кирдори Бањман (ки нољавонмардона санге ба сўи 
Рустам партоб мекунад) дар достони «Рустам ва Исфандиёр» азамати 
ќањрамоне чун Рустам ва Исфандиёр фањмида мешавад. Foil -ро гоње 
метавон пањлавони пунба тарљума кард. 
4. A Handbook of critical approaches to literature, P.286. 
5. Адабиёт чист, сањ.46. 
6. Р.к:, Улман, сањ.116. 
7. Навъе аз ин сурат «тазоди адабї», «лафзї», аслан сохтори иѓроќ аст 
ва камубеш дар шоирони дигар, махсусан дар Саъдї њам дида 
мешавад ва он ваљње аст, ки дар таъбири оддї, ки мурод нест, калом 
рост бошад ва дар маънии маќсуд дуруѓ(иѓроќ). 

Дасти ман гир, ки бечорагї аз њад бигузашт, 
Сари ман гир, ки дар пои ту резам љонро.  

 Саъдї 
Ки дар маънии лафзе, ки мурод нест, њаќиќат аст, зеро агар сари 

касеро аз баданаш баргиранд љони ў «рехта» хоњад шуд. 
8. «Дар фалаки атлас ситора нест ва дар фалакњои дигар њаст». Атлас 
ба ду навъ аст: њариру сода, яъне бенаќш ва атласи гулгун, яъне 
гулдор. Аз тарафи дигар, наќши ињом дорад ва илова бар ситора 
бозии рўзгор њам њаст. 

Яке аз удабои муосир, ки ба луѓат «муаммо» надошта аст, 
эњтимол аст додааст, ки дар асл ба љои содда «истода» будааст: «чист 
ин саќфи баланди истодаи бисёрнаќш» ва таваљљуњ накардааст, ки дар 
ин сурат муаммое даркор нахоњад буд. 
9. Ин васф дар китоби «Мавоњиби илоњї» ( таълифи Муиниддини 
Яздї) дар бораи амир Муборизиддин омада аст. 
10. Њар соњибсабк ба таври иљмолї ба сабки худ вуќуф (гирем ба 

таври мубњам) дорад. Шеъри риндона як таъбири фикрї ва фалсафї 
дорад. Тарњи мазомин ва афкори риндон, аммо нањваи баёни он њам 
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масъалае аст ва ман ин таъбирро дар ин љињати ахир медонам, яъне 
сабки шеъре риндона. 

11. Девони Мутанаббї. Шарњи Абдурањмон –ал- Барќуќї, 4 љилд. 
Миср: Ал- Саодат, 1983. 

12. Амсоли соира аз шеъри Мутанаббї Соњиб ибни Ибод. /Тарљумаи 
доктор Фирўзи Њарирчї/. Интишороти Сањар, 1356. 

13. Дар муќобили сабкшиносии забоншиносона linguistics stylistics дар 
сабкишиносии забоншиносона матн мавриди баррасии мунњасиран 
асари адабї нест ва куллан масоили забон мутамењи назар аст: 
сабки забони рўзнома, сабки забони моњвора… 

14. Гроњом Њуф. Гуфтор дар бораи наќд (тарљумаи Насрини 
Парвинї). Тењрон: Амири Кабир, 1345, сањ.21. 

15. Сируси Шамисо. Маонї ва баён. љ. 1. Донишгоњи Паёми нур, 
1370, са.150. 

16. Дар бањси мо дол вожа ва мадлули маънї ва мисдоќи он аст. 
Робитаи байни дол ва мадлулро «далолат» мегўянд. Бањси далолат 
дар кутуби сунатї дар мантиќ ва усул ва дар кутуби љадид дар 
маънишиносї матрањ шудааст. 

17. Ба наќл аз Сортр аз китоби «Адабиёт чист»(тарљумаи 
Абдулњасани Наљафї ва Мустафо Рањимї) . Интишороти Замон, 
1356, сањ. 21. 

18. Адабиёт чист, сањ. 21. 
19. Гуфтор дар бораи наќд, сањ.144. 
20. Доктор Зарринкўб. Наќди адабї. сањ. 295. 
21. Адабиёт чист, сањ. 46. 
22. Фаррухии Систонї шеърро ба њулла ташбењ кардааст: 

Бо корвони њулла бирафтам ба Систон, 
Бо њуллаи танида зи дил, бофта зи љон. 

23. Ашкбуси Кошонї. Муњраи пушт. 
24. Мутаввил ба хати Абдурањим. Интишороти китобфурўшии 

илмияи исломия. 1374, сањ. 24. 
25. Чањор маќола / мусањењ доктор Муин/, сањ. 42. 
26. Ин ки Њассон бинни Собит муддаї буд, ки шеър бидуни иѓроќ 

мегўяд, мурод иѓроќи мустаъмал дар урф аст, на иѓроќи њунарї. 
27. Аљиб аст, ки Сортр менависад: «Шоирон дар ин андеша њам 

нестанд, ки љањонро «номгузорї» кунанд ва њол чун бар ин минвол 
аст, аслан аз њељ чиз ном намебаранд». Адабиёт чист. сањ. 61. 

28. Трай Игилтун. Марксизм ва наќди адабї ( тарљумаи М.Лоњиљї). 
Интишороти Кор, 1358, сањ.58. 

29. Нуртуруп Фрой. Тахайюли фарњехта.(тарљумаи Саид Арбоби 
Шеронї). Маркази нашри донишгоњї, 1363, сањ. 56. 

30. Њамон асар, сањ. 64. 
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Тамринот 
1. Вуљуњи «адабї будан»-и матни зерро баршуморед: «Дар ин лањза 

афкорам мунљамид шуда буд. Як зиндагии мунњасир ба фарди аљиб 
дар ман тавлид шуд. Чун зиндагиям марбут ба њамаи њастињое мешуд, 
ки даври ман буданд, ба њамаи сояњое, ки дар атрофам меларзиданд ва 
вобастагии амиќу људоинопазир бо дунё ва њаракати мављудоту 
табиат доштам ва ба василаи риштањои номаръї љараёни изтиробе 
байни ману њамаи аносири табиат барќарор шуда буд. Њељ гуна фикру 
хаёле ба назарам ѓайритабиї намеомад, ман ќодир будам ба осонї ба 
румузи наќќошињои ќадимї, ба асрори китобњои мушкили фалсафа, 
ба њамоќати азалии ишкол ва анвоъ пай бибарам. Зеро дар ин лањза 
ман дар гардиши замин ва афлок, дар нашъунамои растанињову 
љунбиши љонварон ширкат доштам, гузашта ва оянда, дурру наздик 
бо зиндагии эњсосотї ман шарику тавъам шуда буд». (Буфи кўр). 

2. Мухтасот ва давраи сабкии шеъри зеро мушаххас кунед: 
Зиндагонї чї кўтању чї дароз, 
На ба охир бимурд бояд боз. 
Њам ба чанбар гузор хоњад буд 
Ин расанро, агарчи њаст дароз. 
Хоњї андар анову шиддат зї, 
Хоњї андар амон ба неъмату ноз. 
Хоњї андактар аз љањон бипазир, 
Хоњї аз Рай бигир то ба Тароз. 
Ин њама боду буди ту хоб аст, 
Хобро њукм не, магар ба маљоз. 
Ин њама рўзи марг яксон аст, 
Нашиносї зи якдигаршон боз.  
                     Рўдакї 

3. Бикўшед њадди аќал 5 мухтасоти сабки фардии Саъдиро зикр 
кунед. 

4. Байти зер аз Хоќонї 
Рухсори субњ парда ба амдо барафканад, 
Рози дили замона ба сањро барафканад. 

Ба муодили он (тарљумаи он) дар забони оддї бисанљед ва 
фарќњои адабии онро тавзењ дињед. Бо таваљљуњ ба мантиќи забони 
оддї, аносири фаромантиќии (extra-logical) онро тавзењ дињед ва 
бикўшед тахаюли шоирро дар сохти ин каломи адабї тафсир кунед. 
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ФАСЛИ ЧАЊОРУМ 
 

БАРХЕ ДИГАР АЗ МАСОИЛИ МАРБУТ БА  
МАФОЊИМИ СЕГОНАИ САБК 

 

Мухтасоти сабк 
Аз миёни анвои мухтасоте (features), ки дар як матн дида 

мешавад, фаќат бархе арзиши сабкї доранд, яъне дар падид овардани 
сабк дахиланд, ки ба онњо мухтасоти сабксоз ё сабкофарин ё сабкї 
(style markers) гўянд. Ин мухтасот чи лафзї бошад ва чи фикрї ва чи 
адабї бояд мутаккарар бошад, яъне басомади болої дошта бошад. 
Масалан, њамла ба суфї дар тафаккури Њофиз ќоида аст ва ба анвои 
мухталиф баён мешавад.»Суфї нињод дому сари њуќќа боз кард»,»Суфї 
ар бода ба андоза хўрад нўшаш бод»,»Суфии шањр бин, ки чун луќмаи 
шубња мехўрад»...  

Дар сабки давра њам мисли сабки фардї мухтасоти 
такроршаванда њастанд. Масалан, дар забони осори давраи хуросонї 
овардан ё ба охири феъли шарт ва љавоби шарт амрї маъмул аст: 

Агар мамлакатро забон бошад, 
Саногўи шоњи љањон бошад.  
                     Анварї 

Њангоме, ки сабке дар њоли таѓйиру завол аст, мухтасоти сабкї 
љанбаи такрор ва суботи худро аз даст медињад. Њофиз гоње ба сабки 
ќадими хуросонї ё гузориши хоб овардааст: «Дидам ба хоб дўш, ки 
моње баромадї» ва гоње наёвардааст: «Дидам ба хоби хўш, ки ба 
дастам пиёла буд», ин мерасонад, ки истифода аз ин навъи «ё» дар 
асари ў нармзабонї набудааст ё мухтассое дар њоли завол будааст. 
Саъдї дар њикоёти «Муштзан» љое мегўяд: «Масалињат он бинам, ки 
мар ўро хуфта бимонем ва биронем». Монданро дар ин љо ба сабки 
ќадим дар маънии гузоштан ба кор бурдааст. Ин маънї ва корбурд, 
марсуми давраи Саъдї нест ва дар осори худи ў њам такрор надорад. 
Худи ў дар идомаи љумла мегўяд «рахт бардоштанд ва љавонро хуфта 
бигзоштанд». Ва ин «мерасонад», ки њамон «гузоштан»дар ин давраи 
марсум ё њоли марсум шуда буда аст. 

Ин ки Мирфандарский дар асри Сафавия «ё»-ро ѓалат ба кор 
мебарад ва мегўяд: «Чарх бо ин ахтарони наѓзу хуш ва зебостї» ба 
сабаби он аст, ки ин мухтасса аслан дар замони ў марсум набудааст ва 
лизо корбурди онро њам намедонистаанд. 

 

Изтироби сабк 
Истифода аз мухтасоти забонї (ва њатто фикрї ва адабї) 

даврањои мутафовут дар як матн, арзиши зидисабкї аст ва боиси 
изтироби сабк мешавад. Фариддуни Тавалулї дар он шеъри маъруфи 
худ мегўяд: 
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Балам ором чун ќўе сабукбор, 
Ба нармї бар сари Корун њамерафт 
 

Ба нахлистони соњил ќурси хуршед, 
Ба домони уфуќ берун њамерафт. 

Истеъмоли таквожаи «њаме» (дар як шеъри нав дар канори луѓоти 
љадиде чун ба алам ва ќў ва Корун…) камоли хомдастї аст ва њатто ба 
шеър љанбаи мазњакї дода аст. Истифода аз «њамерафт» ба љои 
«мерафт» мухтасеи забони кўхан аст. Аз ин ќабил аст овардани «би» 
бар сари феъли мозї (биншаст, бирафт), ки дар бархе аз ашъор ба 
истилоњи нав дида мешавад. Њол он ки дар забони форсии имрўза њељ 
кас ба љои рафт бирафт намегўянд. 

Нависандаи бузург чун Содиќ Њидоят дар «Буфи кўр» мувозиб 
аст, то њама љо мутобиќи меъёри забони имрўза бар сари феъли 
музореъ «би» биёварад, то љанбаи самимонаи асар, ки дар гурўњи 
ривоят ба забони мутаъориф аст осеб набинад: «Барои ўст, ки 
мехоњам озмоише бикунам» (сањ.11). Исми ўро набояд олуда ба чизњои 
заминї бикунам (сањ.12). 

Масъалаеро, ки тавзењ додам, људо аз масъалаи архаизм аст, ки 
истеъмоли вожањои кўњан бино ба маќосиди балоѓї ё сабкї бошад. 

Изтироби сабк фаќат мањдуд ба масоили забонї нест: агар касе 
имрўза дар шеъраш њанўз парвонаи бадбахтиро ба гирди шамъ 
бичархонад дучори изтироби сабк шудааст. 
 

Назм ва шеър 
Каломи оддї манзум назм ном дорад, њол он ки каломи адабии 

манзум шеър номида мешавад. Ба иборати дигари назм маъмўлан 
сабки адабї надорад: «Зи фарвардин чу бигзаштї моњи урдубињишт 
ояд». Ин мисраъ ба сабки адабї нест. Зеро фаќат яке аз мухтассоти 
сабки адабї, ки оњангин будан бошад, дар он дида мешавад. Сабки 
адабї дар тарљума осеб мебинад. Њол он ки ин мисраъро бидуни ин ки 
осеби муњиме бубинад, метавон ба анвои мухталифу баён кард: «Баъд 
аз фарвардин моњи урдубињишт аст». Касоне, ки бо арўзи забони худ 
ошноянд ва ё табъи мавзуне доранд метавонанд манзум сухан гўянд. 
(Бидуни ин ки шеър гуфта бошанд1. Ва масалан ба љои ин ки бигўянд: 
Худоро шукр, ки ба ман ишќи дарс хондан ато кард, бигўянд: 

Њамд парвардигори якторо,  
Ки маро завќи дарсхондан дод. 

Оре, ба ќавли Маликушшуаро Бањор: 
Шеър, донї чист? Марвориде аз дарёи аќл, 
Њаст шоир он касе, к-ин турфа марворид суфт. 
Санъату саљъу ќавофї њаст назму нест шеър, 
Эй басо нозим, ки назмаш нест илло њарфи муфт. 
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Шеър он бошад, ки хезад аз дилу љўшад зи лаб, 
Боз дар дилњо нишинад њар куљо гўше шунуфт. 
Эй басо шоир, ки ў дар умри худ назме насохт, 
В-эй басо нозим, ки ў дар умри худ шеъре нагуфт. 

Албатта маќулаи назму шеъри маъќулаи биташкик аст ва 
маротибе дорад: гоње мумкин аст, забон чандон њунарї набошад, 
аммо мавзўъ отифї ва эњсосї бошад ё бинобар муќтазои њоли мухотаб 
(масалан шеъри кўдакон) аз забони соддае истифода шавад: 

Гўянд маро чу зод модар, 
Пистон ба дањон гирифтан омўхт. 

Аммо маъмулан шеър ба забони тасвирї аст ва дар он аз бадеъ ва 
баён, ки аз лавозими мухайял кардани калом њастанд, истифода 
мешаванд ва худи забон ва нањваи баён ба андозаи мавзўъ, балки ба 
маротиб бештар аз он ањамият пайдо мекунад, ба нањве, ки наметавон 
забонро ба осонї ва бидуни осеб таѓйир дод ё тарљума кард. Ба 
унвони намуна ба шеъри зер аз «Лайлї ва Маљнунї»-и Низомї диќќат 
кунед: 

Дар сифати Маљнун 
Султони сарири субњхезон, 
Сархайли сипоњи ашкрезон. 
Матвории роњи дилнавозї, 
Занљирии кўи ишќбозї. 
Ќонуни муѓанниёни Баѓдод, 
Байёї муомилони фарёд. 
Табболи нафири оњанинкўс, 
Рањбони калисиёи афсўс. 
Љодўи нуњуфта девпайдо, 
Њорути мушаввашони шайдо. 
Кайхусрави бекулоњу бетахт, 
Дилхушкуни сад њазор берахт. 
Иќтъодењи сипоњи мўрон, 
Аврангнишини пушти гўрон. 
Дуррољаи ќалъањои васвос, 
Дорандаи поси дайри бе пос. 
Маљнуни ѓариби дилшикаста, 
Дарёи зи љўш нонишаста2. 

Њамин тавр, байни маротиби наср фарќ аст. Он чї дар њавзаи 
адабиёт матрањ аст, фарќи ќисса ва достон аст. Байни онњо њам 
фарќњои мутаъадиде аст. Яке аз фарќњои муњим илият Саusality аст, 
дар достон аз худ мепурсем: чаро фалон матлаб иттифоќ афтод? 
Иллати фалон њодиса чист? Чаро хонањо дар «Буфи кўр» њандасї: 
мураббаъ, мустатил, мукааб ва махрутианд? Чаро ду занбури асал 
даври ќањрамон мечарханд? Њол он ки дар ќисса маъмулан аз худ 
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савол мекунем, ки баъд чї шуд? (and then?) «Чињил тутї», «Њазору як 
шаб», «Амир Арслон» ва амсоли онњо ќиссаанд. Њарчанд аз имконоти 
забони адабї њам бањра бурда бошанд. 

 
Фарќи сабки адабї бо сабкњои дигар 

Дар сањифоти ќаблї аз фарќи сабки адабї ва сабкњои дигар ва 
махсусан аз фарќи забони адабї бо забони оддии мутаориф сухан 
рафт ва инак чанд нуктаи дигар: 

Сабки адабї ва сабки илмї: Забони сабки илмї даќиќу муљаз аст. 
Њар дол бояд даќиќан ба як мадлули равшан далолат кунад. Дар ин 
забон маъмулан аз истиора ва ташбењ хабаре нест. Байни фиристанда ва 
гиранда паразит вуљуд надорад. Аммо љараёнњои андеша ва тахайюл 
дар њунармандони бузург ва донишмандон гоње сахт њаммонанд аст: 
Њар ду зењн боз ва нарм ва хаёландешї (Loose association) доранд. Он љо 
ки Эйнштейн машѓули тасвири ќоб (frome)- њои фазої ва сурати нур аст, 
гўё шоире аст, ки дар умќи Кањкашон хайёл пар кушода аст. Аз ин љост, 
ки навъи адабиёт бо номи достонњои тахайюлии илмї Scienee-fiction 
бавуљуд омадааст, ки дар он њунарманд бо тахайюли худ вориди 
уфуќњои илмї мешавад. Аммо нањваи истидлол дар илми берунї ва 
айнї ва мубтанї бар таљрибот малмус аст, яъне тахайюл бояд дар амалу 
озмоиш ќобили сидќу кизб бошад, њол он ки тахайюли адабї ќобили 
таљрибаи айнї ва амалї нест. Нањваи истидлол шабењ ба тављењоти 
асотирии инсон бадавї аст ва поя дар хаёл дорад ва маъмулан аз навъи 
њусни таълил аст. Ин, ки булбул дар шаб менолад ба сабаби ошиќї аст 
ва ин ки дар субњ наѓма месарояд тасбењи Худоро мегўяд. Ба ин абёти 
Носири Хусрав диќќат кунед: 

Ба чењра шудан чун парї кай тавонї, 
Ба афъол монанда шав мар париро. 
Надидї ба Наврўз гашта ба сањро, 
Ба айюќ монанда лолаи тареро. 
Агар лола пурнур шуд чун ситора, 
Љуз аз вай напазруфт суратгариро. 
Сапедор мондаст бе њељ чизе. 
Азеро, ки бигзид мустакбариро. 

Мегўяд сабаб ин ки лола чун ситора пурнур ва сурх аст ба сабаби 
он аст, ки ба ситора ташбењ кардааст ва ин ки сапедор мева надорад 
ба сабаби он аст, ки маѓруру мутафир ин аст. Ва аз ин рў бекасу бечиз 
мондааст: 

Аз он марди доно дањон дўхтаст, 
Ки бинад, ки шамъ аз забон сўхтаст.  
                           Саъдї 

Иллати хомўшии марди доноро ибрати ў аз њоли шамъ зикр 
кардааст. 
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Сабки таърихї ва сабки адабї: Дар ривояти таърихї ќањрамонон 
чунон ки њастанд васф мешаванд, аз ин рў ќањрамонони таърихї 
алалќоида оддиву табиї ва ќобили тасаввуру дастёфтанї њастанд. 
(Чењра Portrait) њол он ки њамон ќањрамонон дар адабиёт табдил ба 
мављудоти беш аз њадди хуб ё бад, ќавї ё заиф ва ба таври куллї 
устура (Myth) мешаванд. Хонанда дўст дорад ё мисли онон бошад 
(Рустам, Алї (ъ)) ё њељ гоњ монанди онон набошад (Шаѓод, Язид). 

Албатта, дар таърих њам монанди адабиёт «таќлид» матрањ аст, 
аммо ба ќавли Њуф таќлиди онон аз навъи дигар аст. Таърихнависон ё 
нависандагони мутуни илмї аз умуре, ки вуљуди зотї доранд ё 
надоранд таќлид мекунанд ва умури мавриди таќлиди онон дар 
сурате, ки бо воќеият робитае надошта бошад, амали ононро 
беэътибор месозад. Аммо Њомер сипари Эсхилро мавриди таќлид 
ќарор медињад, гарчи чунин сипаре њаргиз вуљуд надошта аст3. 

Сабки адабї ва сабки мазњабї: Сабки адабї то њудуде ба сабки 
мазњабї наздик аст, аммо дар мазњабї панду андарз ва ахлоќиёту 
ќавонин њадафи аслї аст, њол он ки ин гуна матолиб метавонад яке аз 
мавзуоти адабї ќарор гирад. Аммо дар мазњабї њам монанди адабиёт 
бо аъмоли мањайярулуќул ва бо чењрањои асотирї мувољењем. Ривоёти 
мазњабї ќобили таѓйир ва тасриф нестанд, њол он ки ин ривоёт дар 
адабиёт мавриди љарњ ва таъдил ќарор мегиранд. Њофиз мегўяд: 

Дар айши наќд кўш, ки чун обхўр намонд, 
Одам бињишт равзаи Доруссаломро. 

ё: 
Падарам равзаи ризвон ба ду гандум бифрўхт. 
Нохалаф бошам агар ман ба љаве нафрўшам. 

Њол он ки мутобиќи ривоёти мазњабї Одам аз бињишт ихрољ шуд 
ва Њаво ба фиреби Иблис аз меваи мамнўъ хўрд. 

Сабки адабї, гуфтори равонпарешон: Гоње байни забони адабї ва 
забони беморони равонї махсусан касоне, ки дучори забонпарешї ё 
aphasia њастанд мушобењоте дида мешавад. Дар забонпарешонї њам бо 
иштибоњ дар корбурди луѓот мувољењем, ки шабењ ба маљозу истиора ва 
ташбењ дар адабиёт аст4. Њунармандон њам монанди беморони равонї 
дорои Lossе-association ё зењни шал ва боз њастанд. Албатта бемори 
равонї огоњ нест, ки ашёро бо иштибоњ мебинад ё вожагонро бо 
иштибоњ ба кор мебарад, њол он ки њунарманд то њудуди зиёде ба кори 
худ воќиф аст. Фарќи дигар ин аст, ки њунарманд њадаферо таъќиб 
мекунад ва ба истилоњ gool-oriented аст, њол он ки бемори равонї 
маъмулан аз тасаввуроти воњии худ њадафи мушаххас надоранд. 
Тасаввур ин ки осмон мазрае аст ва моњ дос аст ба лињози моњият ё 
сухан ва тахайюли як бемори равонї тафовуте надорад, аммо бемори 
равонї ба њамин тасаввур дил хуш мекунад ё бар мабнои тасвири худ 
феъле анљом медињад, њол он ки њунарманд аз ин тахайюл натиља 
мегирад, чунон ки Њофиз дар натиљаи ин тасаввур мегўяд: 
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Ёдам аз киштаи худ омаду њангоми дарав. 
 

Иншонависї ё оини нигориш 
Дар масъалаи иншо ду њадаф матрањ аст: гоње мехоњем 

донишомўзеро водорем, ки навиштан ба забони мутаорифро 
биёмўзад. Битавонад номае ба ин ва он бинависад, таљрибаеро шарњ 
дињад, њодисаеро тавсиф кунад. Дар ин сурат бояд ба ў биёмўзем, то 
њаталмаќдур аз имконоти сабки адабї бипарњезад. Аз иѓроќ ва 
ташбењу истиора љуз ба нудрат истифода накунад. Равшану муљазу 
даќиќ ва осон бинависад. Дар омўзиши иншо маъмулан ин љанба 
мутамеи назар аст. Аммо гоње касе дар садади он аст, ки навиштан ба 
сабки адабиро биёмўзад. Дар ин сурат бояд тављењ дошт, ки тањќиќи 
сабки адабї то њудуди зиёде дар гурунигариш ва тафаккури адабї аст. 
Истифода аз имконоти адабї ба таври тасаннуї насрро клишеї ва 
берўњ мекунад. Забони адабии асил халлоќ аст, халоќият creativity ба 
ин маънї аст, ки битавонем љумолоти балоѓии тозае биёфарем ва ин 
амр маъмулан дар гурунигоришњои навин аст. 

Намунањои бади иншоро дар аксар китобњое, ки фанни 
иншонависиро таълим медињанд метавон љўст ва аз њама бадтар 
намунањое аст, ки дар китобе аз Адибуссалтанаи Сомеї ба номи 
«Ойини нигориш» омадааст: 

 
Дар сифати дабир 

«Дабир бояд пеш аз њама кор ва беш аз њама чиз сайъ кунад, ки 
дорои малакоти фозила ва худованди ахлоќи сутуда гардад, љамоли 
суратро ба камоли маънї ороста кунад ва љомаи таќво ва парњезгорї 
бар тан рост намояд ва андоми эътиборро ба зевари дурустиву амонат 
биорояд ва гуфтори худро бо ростї ва њаќиќат биёмўзад ва ба 
фасоњати мантиќ ва сароњати лањља зевар бахшад ва забону ќалам аз 
ношоист пок дорад ва дар нигањдошти розњо кўшиши фаровон ба кор 
барад ва эътимоди њамагонро ба сўи худ фароварад ва инони ќалам аз он 
чї бар хилофи њаќиќат аст, бозгирад ва касеро бад-он чї дар ў нест 
наситояд ва аз тамаллуќу чоплўсї, ки кушандаи рўњи адаб аст, 
бигрезад. Дабир чун бадин сифатњо ва зеварњо ороста бошад, њароина 
ќадру бањои ў назди мардум бузург шавад ва љойгоњи ў дар љомеа баланд 
гардад ва сухани ў дар гўшњо ва дилњо таъсири њарчи бештар бахшад ва 
бояд донист, ки дабиреро шароите чандаст, ки то он шароит дар 
вуљуди дабир ва нигоранда љамъ нашавад номи дабирї бар вай рост 
наояд ва кори нигорандагиро аз ўњда бар натавонадомад»5. 

Ин навишта ба тавре, ки аз унвони он бармеояд дар муаррифии 
дабир (нависанда) аст. Интизор бар он аст, ки навиштае мўъљазу даќиќ 
ва тавсифї бошад ба тавре ки хонанда баъд аз ќироати он ба равшанї бо 
мушаххасоти муњими нависандагон ошно шавад, њол он ки љуз лаффозе 



88 

дар он хабаре нест. На танњо хонанда дар намеёбад, ки дабир бояд чї 
сифате дошта бошад. Балки ба хонанда дарки ѓалате њам медињад. Зеро 
аксар сифоте барои дабир зикр карда аст, номарбут њастанд. 

Насри навишта мулаѓамае аст аз сабки ќадиму љадид ва дар њар 
ду маврид хом. Лањни навишта, сабки «Чањор маќула»-и Низомии 
Арўзиро ба ёд меоварад. Дабирро, ки имрўза ба маънии муаллими 
дабиристон аст дар маънии кўњани он ки нависанда бошад ба кор 
бурдааст, ба сабки ќудамо дар чанд маврид баъд аз мафъулро 
наёвардааст. Ва аз сўи дигар биноба истеъмоли имрўзиён намуданро 
ба маънї кардан ба кор бурда ва луѓоте чун нигоњдошт истеъмол 
карда аст. Дар њар љумлаи ин навишта айбе аст: Мутобиќаи сифат ва 
мавсуф ба сабки арабї, истеъмоли луѓот ва љумалоти мутародиф, ки 
љанбаи њашву ќабењ ёфтаанд, такрорњои бемаврид ... расмулхати 
беќонун аст: Нуќтагузориро риоят накардааст. Истиќлоли калимотро 
дар назар нагирифтааст: «ба»-и изофаро ба исм часпондааст, «њо»-и 
љамъро ба исм часпондааст ва њатто «ро»-ро ба исм васл кардааст. Ва 
хулоса ин ки кист ки аз амсоли ин навиштањо нуктаи маънїї ё 
нигоришї биёмўзад? Ин навишта ба мо ёд медињад, ки чи гуна 
дарзагўї кунем, маъниро тањтулшуои лафз ќарор дињем ва дар лафз бе 
диќќат ва сањлангор бошем. 

Ба њар њол таваљљуњ ба сабкшиносї барои муаллими иншо зарурї 
аст. Аз ќадим мегуфтанд, ки сабкро бояд аз таќлид аз улгўињои дуруст 
омўхт.Ба ќавли Мilic ин сухан њанўз њам устувор аст. 

Ва аммо намунаи як насри халлоќи адабї: «Барои ман ў дар айни 
њол як зан буд ва як чизе моварои башарї бо худаш дошт. Сураташ як 
фаромўшии гичкунандаи њамаи суратњои одамњои дигарро бароям 
меоварад. Ба тавре ки аз тамошои ў ларза ба андомам афтод ва 
зонуњоям суст шуд. Дар ин лањза тамоми саргузашти дардноки 
зиндагии худамро пушти чашмњои дурушт, чашмњои беандоза дурушти 
ў дидам, чашмњои тару барроќ, мисли гўё алмоси сиёње, ки дар ашк 
андохта бошанд. Дар чашмњояш, дар чашмњои сиёњаш шаби абадї ва 
торикии мутарокимеро љустуљу мекардам, пайдо кардам ва дар «сиёњии 
муњиби афсўнгар»-и он ѓуттавар шудам. Мисли ин буд, ки ќувваеро аз 
даруни вуљудам берун мекашанд.Замин зери поям меларзид ва агар 
заминхурда будам як кайфи ногуфтанї карда будам. Ќалбам истод, 
љилуи нафаси худамро гирифтан метарсидам, ки нафас бикашам ва ў 
монанди абр ё дуди нопадид бишавад. Сукути ў њукми мўъљазро дошт, 
мисли ин буд, ки як девори булурин миёни мо кашида буданд. Аз ин дам, 
аз ин соат ва ё абадият хафа мешудам. Чашмњои хастаи ў мисли ин ки 
маргро дида бошад, оњиста ба њам рафт. Пилкњои чашмаш баста шуд 
ва ман монанди ѓариќе, ки баъд аз таќало ва љонкандан рўи об меояд аз 
шиддати њарорати таб ба худам ларзидам ва бо сари остин араќи рўи 
пешониямро пок кардам»6. 
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Дар ин навишта, ки ба забони имрўзї аст, бисёре аз мухтассоти 
адабї дида мешавад: ибњом, такрор, истиора, ташбењ, иллатњои 
адабї, зинда будани забон, тозагї… 

 
Сабкшиносї ва тасњењи мутун 

Дар тасњињи мутун ошної бо Нормааи (нормаи) давраи сабки 
марбут аз вољибот аст, вагарна мусањњењ дар интихоби вариантњо ё 
нусхабадалњо дучори сардаргуми хоњад шуд. Масалан мусањњењ бояд 
таваљљуњ дошта бошад, ки дар забони ќадими форсї ба љои бархе аз 
ќуюди форсї муодили арабии онњо марсум буд, масалан ба љои сахт, 
саъб мегуфтанд, њол он ки ба лињози вазн байни онњо ихтилофе нест, 
пас дар ин байти Шањиди Балхї: 

Маро ба љони ту савганду саъб савганде, 
Ки њаргиз аз ту нагардам, на бишнавам панде. 

Вожаи сахт ба љои саъб иштибоњ аст. Њамчунин дар ин давра 
истеъмоли луѓати њарб ба љои љанг бисёр табиї аст.  

Ба ќавли Бањор Балъамї дар таърихи худ фаќат як бор вожаи 
љангро ба кор бурдааст ва он њам машкук аст7. Њамин маълумот 
сабкшиносона аст, ки сармояи бархе аз удабо дар тасњењот ќиёсї 
будааст, ки гузашти замон ва пайдо шудани нусухи муътабари куњан 
бар сињати онњо сињња нињодааст. Касоне амсоли Дењхудо ва Бањор 
соњиби «маърифати лањн»8 будаанд. Марњум Дењхудо њадсњое дар 
тасњењи бархе аз мутун задаст, ки гоње аз фарти асобат эъљобангез аст 
ва аз ин љумла мулоњизоти ў дар «Девон»-и Носири Хусрав аст. 
Марњум Бањор њам дар мутовии сабкшиносии худ ѓолибан чунин 
иљтињодоте дорад. Аз љумла, дар бораи «Калила ва Димна» 
(«Сабкшиносї», љ.2, сањ.255) менависад, ки дар чопи Абдулазимхони 
Ќариб, ки дар дастраси ў будааст, мавориде ба чашм мехўрад, ки аз 
назари сабкшиносї машкук аст. Ман порае аз он маворидро бо 
«Калила…»-и чопи марњум Минавї, ки мубтанї ба нусухи куњан аст, 
муќобала кардам ва ѓолибан њадсиёти Бањор сањењ будааст. Дар бораи 
љумлаи зер аз сањ.116 чопи Ќариб: «Агар рой бинї оќибати кори Димна 
кайфияти мазаратњои ў пеши вњушу шер баён кун, ки шер чун дар он 
њодиса ба аќл руљўъ кард ва бар Димна бадгумон шуд, тадоруки он аз чї 
ваљњ фармуд ва бар узри он(? ) чї гуна вуќуф ёфт».  

Бо камоли шуљоату итминон менависад: «Ин љо замире, ки рољеъ 
ба Димна аст ва баъд аз он аломат гузоштаем ба тањќиќи ѓалат ва аз 
тасарруф ё сањви котибон аст». Маќсуди Бањор ин аст, ки дар ин љо 
«он» ѓалат аст ва бояд бар тибќи Нормаи давраи «Калила ва Димна» 
«ў» бошад. Ва албатта њаќ ба ўст ва дар сањ.127, нусхаи мусањњењи 
Минавї «ў» омадааст. Бањор чунон ба кори худ итминон дорад, ки 
њаросе ба дил роњ намедињад, ки Ќариб ва дигарон ўро истизоњ 
кунанд, ки чї гуна дар муќобили наси нусухи мављуд чунин иљтињоде 
кардааст.  
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Дар сањ.259, љ.2, менависад: аз матолиби дигаре, ки дар он шак 
дорам, вуљуди ибороте аз ќобили «чун андуњнок» ва «чун ѓамнок» дар 
«Калила…» аст, ки бояд бар тибќи мавозини сабкї «чун андўњноке» ва 
«чун ѓамноке» буда бошанд. Ва дар натиља ибороти зерро муњарраф 
медонад: «Имрўз чун аз ќувват бозмондам бинои кори худ бар њилат 
бояд нињод, пас чун андуњнок(?) бар канораи об нишаст» (чопи Ќариб, 
сањ.72). «Дигар рўз модари шер ба дидори писар омад, ўро ѓамнок ёфт» 
(чопи Ќариб, сањ.118). 

Ва њаќ бо ўст ва ин маворид ба тартиб дар чопи Минавї (сањ.82 ва 
сањ.129) чун андўњнокї ва чун ѓамнокї аст. Дар сањ.261,љ.2 мегўяд, ки 
ќудамо фаќат дар мавоќеъи зарурї аз «ро» истифода мекарданд ва дар 
натиља «ро»-ро дар љумлаи зер аз «Калила…» (чопи Ќариб, сањ.99) 
зоид медонад: «Савоб он аст, ки љумла пеши ў равем ва шукри аёди ўро 
боз ронем».  

Ва њаќ бо ўст ва дар сањ.108, «Калила…»-и Минавї «ро» наёмада 
аст9.  

Дар «Таърихи Љањонкушо»-и Љувайнї (љ.2, сањ.8) омадааст: 
Ватвот ин рубої бар тир навишт ва биёндахт: 

Гар хасми ту, эй шоњ, бувад Рустами гурд. 
Як хар зи њазор асп натавонад бурд. 

Масъала ин аст, ки рубої гуфта, аммо як байт зикр кардааст. 
Аммо ин мавзўъ дар мавозиъи дигари «Љањонкушой…» њам собиќа 
дорад. Аммо зоњиран барои рафъи ин ба зоњири наќиса дигарон байте 
ба байти фавќ афзудаанд, то рўбої шавад, аммо дар он ашколе аст. 
Бањор менависад: «Мусаллам аст, ки Ватвот њамин байтро гуфтаааст 
ва дар «Таърихи гузида» байти дигар аз худи муаллиф, ё аз дигаре бар 
он мазид кардаанд, ки ќофияи дувумаш фосид ва аз Ватвот нест ва 
машњур аст: 

Шоњо, ки ба љомат майи софист, на дурд, 
Бадхоњи туро зи ѓусса хун бояд хурд. 

Тавзењ он ки «хурд» бар тибќи лањљаи сањењ дарї ва пањлавї ва 
шањодати ќавофи шеъри асотиди забони форсї ба вови маъдула, яъне 
ба фатњи «хо» мебошад ва дар он сурат бо «дурд» ва «бурд» ва «гурд», 
ки њама ба замми њарфи аввал талаффуз мешаванд, рост намеояд ва 
Ватвот чунин хатое намекунад. Аз ин рў, муътаќид шудаем, ки ин 
байти аввалро баъдњо сохтаанд»10. 

 
Муќоисаи чанд асари муттањидулмазмун 

Осори муттањидулмазмуни њамаср ќоидан сабки воњиде доранд ва 
агар ањёнан байни онњо ифтироќе бошад лобуд аз нависандае аст, ки 
сабки фардї дорад. Аммо осори муттањидулмазмуни даврањои 
мухталиф њатман ба лињози сабк аз якдигар мутамоизанд. 

Абушакури Балхї аз шоирони асри Сомонї гўяд: 
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Ба душман барат устуворї мабод, 
Ки душман дарахтест талх аз нињод. 
Дарахте, ки талхаш бувад гавњаро, 
Агар чарбу ширин дињї мар варо. 
Њамон меваи талхат орад падид, 
Аз ў чарбу ширин нахоњї мазид. 
Зи душман гар эдун, ки ёбї шакар, 
Гумон бар, ки зањр аст, њаргиз мах(в)ар. 

Њамин мазмунро Фирдавсї, шоири муосири Абўшакур чунин 
гуфтааст: 

Дарахте, ки талх аст вайро сиришт, 
Гараш бар нишонї ба боѓи бињишт. 
В-ар аз љўи хулдаш ба њангоми об, 
Ба бех ангубин резиву шањди ноб. 
Саранљом гавњар ба кор оварад, 
Њамон меваи талх бор оварад. 

Забон ва фикри ин њар ду шеър ба њам шабењ аст, илло ин ки дар 
сухан устод Фирдавсї бо иљози бештаре мувољењем. Шеъри Фирдавсї 
мубтанї бар истиори тамсилї ва шеъри Абушакур мубтанї бар 
ташбењи тамсил аст. 

Дар ќарни њафтум Саъдї ба сабаби гузиниши дарахти заќум ба 
љои дарахте,ки сиришт ё гавњараш талх аст ба иљози бештаре даст 
меёбад. 

Дарахти заќум ар ба љон парварї, 
Мапиндор њаргиз, к-аз ў барх(в)арї. 

Заќум (дар асл ба ташдиди ќоф) ки дар Ќуръони маљид њам 
омадааст, исми дарахте аст, дар љањаннам. Норми забони Хуросонї 
иљозаи интихоби чунин гузинишеро ба шоирони он давра 
намедодааст. 

Аммо дар шеъри Саъдї њам монади шеъри Абўшакуру Фирдавсї 
аксарият бо луѓоти форсї аст. Дар давраи Темурї бо сабки дигаре 
мувољињем, ки аз мухтасоти он касрати луѓоти арабї ва истилоњоту 
таъбироти Ќуръонї ё исломї аст. Чунон ки Њотифї, шоири муосири 
Љомї дар њамин мазмун чунин мегўяд: 

Агар байзаи зоѓи зулматсиришт 
Нињї зери товуси боѓи бињишт, 
Ба њангоми он байза парварданаш 
Зи анљири љаннат дињї арзанаш. 
Дињї обаш аз чашмаи салсабил, 
Дар он байза дам дар дамад Љабраил, 
Шавад оќибат байзаи зоѓ зоѓ, 
Барад ранљи бењуда товуси боѓ. 
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Њотифї дар ин шеър вожаи байзара ба иънот дар њамаи абёт 
такрор кардааст11. 

Достони «Марди порсо ва кўзаи равѓан» дар «Калила ва Димна» 
ва «Анвори Суњайлї»: «Порсомарде буд ва дар љавори ў бозаргоне буд, 
ки шањду равѓан фурўхтї ва њар рўз бомдод ќадаре аз бизоати хеш 
барои ќуввати ў бифиристодї, чизе аз он ба кор бурдї ва боќї дар сабўе 
мекардї ва дар тарфе аз хона меовехт. Ба оњистагї сабўй пур шуд.Як 
рўзе12 дар он менигарист, андешид, ки: агар ин шањду равѓан ба дањ 
дирам битавонам фурўхт, аз он панљ сар гўсфанд харам. Њар моње панљ 
бизоянд ва аз натоиљи эшон рамањо созам ва маро бад-он истизњоре 
тамом бошад. Асбоби хеш сохта гардонам ва зане аз хонадон бихоњам, 
лошак писаре ояд номи некаш нињам ва илму адаб даромўзам. Чун ёл 
баракашад, агар тамарруде намояд бад-ин асо адаб фармоям. 

Ин фикрат чунон ќавї шуд ва ин андеша чунон муставлї гашт, ки 
ногоњ асо баргирифт ва аз сари ѓафлат бар сабу зад дарњол бишикаст 
ва шањду равѓан тамом ба рўи ў фуру давид»13. 

Ва инак, њамин њикоят аз китоби «Анвори Суњайлї», ки иншое 
љадид аст, аз «Калила…» дар ќарни дањум. Лобуд ќасди Њусайн Воизи 
Кошифї ( мутавафї дар соли 910) сода кардани ин матн ба муќтазои 
давраи худаш будааст: «Гуфт овардаанд, ки марде порсо дар њамсоягии 
бозаргоне хона дошт ва ба ямини муљоварати ў рўзгоре ба рафоњият 
мегузошт. Бозаргон пайваста шањду равѓан фурўхтї ва бад-он 
муомилаи чарбу ширин судњо андўхтї ва ба њукми он ки порсомард 
авќоте сутуда дошт ва пайваста њабу њуби илоњї дар мазраи дил, бе 
ѓул мекошт, бозаргон ба вай эътиќоде карда буд ва мояњтољи ўро бар 
зиммаи њиммати худ гирифта ва фоидаи тавонгарї њамин тавонад буд, 
ки дили дарвеше ба даст оваранд ва захираи боќї аз моли фонї 
бардоранд. 

Тавонгаро, дили дарвеши худ ба даст овар, 
Ки махзани зару ганљу гуњар нахоњад монд. 

Хољаи бозаргон низ фурсати хайрро ѓанимат шумурда њар рўз аз он 
бизоат, ки ба байъу шарои он иштиѓол намудї, барои ќуввати зоњид 
ќадре мефиристод. Зоњид аз он чизе ба кор бурда, боќиро дар гўшае 
менињад. Андак фурсатеро сабўе аз он пур шуд. Рўзе порсо дар он сабў 
нигарист ва андеша кард, ки оё чї миќдор асалу равѓан дар ин зарф љамъ 
шуда бошад. Охаруламр ба тахмин дањман тасаввур карду гуфт, ки ба 
дањ дирам тавонам фурўхт, бифурўшам ва ба њамин маблаѓ панљ 
гўсфанди тавоно бихарам ва ба ин њар панљ ба њар шаш моњ бизоянд ва 
њар як, ду бача оранд, солеро биступанљ шаванд ва дањ солро аз натоиљи 
эшон рамањо падид ояд ва маро бад-он истињзори куллї њосил шавад ва 
баъзеро бифурўшам ва асбоби худ бад-он ороста гардонам. 

Ва занеро аз хонадони бузург бихоњам ва баъд аз нуњ моњ љињати 
ман писаре зояд ва илму адаб биёмўзад. Аммо чун заъфи туфулият ба 
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ќуввати шабоб мубаддал гардад ва он сарвиноз дар чамани љавонї боло 
кашад, юмк-ин ки аз гуфтаи ман таљовуз намуда, саркаши оѓоз кунад ва 
бар он таќдир адаб кардани ў аз лавозим бошад. Ва њамин асо, ки дар 
даст дорам, адабаш бифармоям. Пас асо бикашид. Ва чунон дар бањри 
хаёл мустаѓриќ буд, ки сару гардани писари беадабро дар њузур 
тасаввур карда, асоро фуруд овард ва бар сабуи шањду равѓан зад. 
Ќазоро он сабўй бар болои тоќ нињода буд ва худ дар зери тоќ, рў ба рўи 
ў нишаста.Чун асо бар сабў омад, филњол бишикаст ва шањду равѓан 
тамом бар сару рўй ва љомаву мўи порсо рехт ва он љумла хаёлњо ба як 
дам бигрехт»14. 

Фарќи умдаи ин наср бо насри «Калила…» илова бар масоили 
забонї (рафофият, авќоти сутуда…) дар атноби бемаврид ва њашвњои 
он аст. 

 
Пайнавиштњо: 

1. Њамон тавр, ки Журден дар он намоишномаи Мюллер чињил сол 
буд, ки ба насри сухан мегуфт ва худ хабар надошт! 

2. «Лайлї ва Маљнун», чопи Вањид, сањ.65 
3. Гуфторе дар бораи наќд. сањ.56 
4. Фрейд дар рисолаи «Сreative writers and day- dreaming» дар мавриди 

шабоњати ин ду сабк бањсе дорад.  
 р.к: The interests of criticism (an introduction to literary theory), Hazard 

Adams, Harcourt , Braco and world, Ins, 1969. р.59. 
5. Оини нигориш. Таълифи Њусайн Самеъи (Адибулсатана) ба наќл аз: 
Рtrsiаn grammar, Lambton, р.245. 
6. Буфи кўр. Њидоят, Амири Кабир, чопи чањорум, сањ.24. 
7. Сабкшиносї. љ.2, сањ.59. 
8. Истилоње аст, ки гоње дар илми дироя ба кор меравад ва мурод аз он 

ошно будан ба сабки њадис аст. 
9. Наќл аз маќолаи «Дар бораи «Сабкшиносї»-и Бањор, Сируси 

Шамисо, маљаллаи «Оянда», соли ёздањум, шумораи 1 -3, 
Фарвардин то Хурдоди 1364. сањ.84. 

10. Сабкшиносї. љ.3, сањ.91. 
11. Мегўянд, Њотифї, ки хоњарзодаи Љомї буд, ин шеърро барои ў 

хонд ва назари Љомиро љуё шуд. Љомї гуфт, бад нест, аммо он 
ќадар байза-байза гуфтї, ки байза гузоштї! 

12. Машкук аст ва ба лињози сабкї ё як зоид аст ва ё яке рўзе сањењ 
менамояд. 

13. Калила ва Димна, мусањењ устод Минавї, сањ.263. 
14. Анвори Суњайлї. Амири Кабир, чопи дуввум, 1341, сањ.366-367 
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Тамринот 
1.Шеъри зер асари муштараки се шоири муосир аст: Исмоил 

Шоњрудї, (мисраъњои 1, 4 ,7), Њушанги Бодиянишин (мисраъњои 2 , 
5,8) Ядуллоњ Руёї (мисраъњои 3 , 6, 9). Бикўшед сабки њар шоирро дар 
ин шеър ва фарќи онро бо сабки ду шоири дигар тавзењ дињед: 

 
 Таваккалту ъалаллоњ 

Ш: Марди моњигир бо наљвои бисмиллоњ, 
Б: Ќоиќи худро басони ќоиќи хуршед., 
Р: Руйи ноњамвори мављ оњиста меронад. 
Ш: Дастњояш месароид Ояталкурсї ба њар омадшуд порў 
Б: Ва нигоњаш медињад парвоз садњо мурѓи сабзи ёдњоро дар 

фазои ќасрњои мављ. 
Р: Офтоби гармро бо љилваи њар ёд мехонд. 
Ш: Офтоб аммо намедонад, ки марде њаст ва мавље аз Таваккалту 

ъалаллоњ дар сараш саршор моњињо 
Б: В- инак оё дар даруни тўри моњигир, 
Р: Њасрати сад моњии чолок мемонд? 
  

  



95 

ФАСЛИ ПАНЉУМ 
 

Макотиби сабкшиносї 
Дар ин фасл аз миёни макотиби мухталифи сабкшиносї, ки дар 

даврони муосир по гирифта аст ба чанд мактаб ишора мекунем. Аммо 
ќабл аз он бад нест ба чанд матлаби куллї ишора шавад. 

 
Сабкшиносии адабї ва сабкшиносии забоншинохтї 

Баъд аз Фердинон ДуСоссюр шогирди ў Шорл Болли Charles 
Bally кўшид, то сабкшиносиро шохае аз забоншиносї мањсуб дорад ва 
бад-ин лињоз ба он ваљњаи илмї бахшад. Шогирдон ва пайравони ў 
њам (масалан Сressot) њамин масирро таъќиб карданд ва рўз ба рўз 
сабкшиносї аз њавзаи наќди адабии ќадим хориљ шуд ва ба тарафи 
забоншиносї рафт. Ба тавре ки имрўза дигар сабкшиносї нест, ки ба 
наќши забоншиносї беэътино бошад ва њадди аќал ин аст,ки 
сабкшиносиро низоме байни забоншиносї ва наќди адабии љадид 
талаќќї мекунад. 

Зеро дар он њам бањсњои зебоишиносї ва арзишгузориву ќазоват 
аст ва њам такя бар ёфтањои забоншиносї дорад. 

Забоншиносон бар онанд, то адабиётро илмї кунанд ва барои он 
меъёрњои айнї биљўянд ва масоили адабиро тањти зобита ва ќоидае 
дароваранд. Њол он ки удабо чандон дар ин замина кор накардаанд. 
Њатто касе монанди Ричордз гуфтааст, ки чи эњтиёље аст,ки адабиётро 
таъриф кунем. Улгин яке аз забоншиносон мегўяд: Сабкшиносї ба 
корбурди усули забоншиносї дар забони адабї итлоќ мегардад.1 
Албатта маълум нест, ин сухна то чї моя дуруст бошад. Ба таври 
куллї забоншиносон ваќте ки дар кутуби худ ба бањс аз забони адабї 
ва адабиёт мепардозанд, ин мутоилот ва бањсњои худро сабкшиносї 
мехонанд. Аммо ин бањсњо ѓолибан мунњасир ба хавоси сабки адабї 
аст ва маъмулан ба сабки давра ё фардї марбут намешавад. Аз тарафи 
дигар, ин бањсњо гоње мунњасиран љанбаи забоншиносї дорад ва 
наметавон онро сабкшиносї хонд. Оё њамаи мухтассоти забонї 
арзиши сабки њам доранд? Мусаллам аст, ки хайр ! Якобсон ва Луи 
Иструс муштаракан дар маќолае шеъри «Гурбањо»-и (Les chats) 
Бодлерро ( аз китоби «Гулњои шар») мавриди таљзия ва тањлили 
сабкшиносона ќарор доданд. Ройфатер (М. Riffaterre) дар наќде, ки 
бар ин маќола навишта аст, хотирнишон мекунад, ки нависандагон 
њамаи мухтасотро дар шеъри Бодлер мухтасаи сабки мањсуб 
доштаанд, њол он ки бисёре аз онњо фаќат мухтасаи забони мањсуб 
мешаванд ва саранљом мегўяд, он мухтасоте арзиши сабки доранд, ки 
таваљљуњи хонадаро љалб кунанд ва бар ў муассир бошанд. 

Ба њар њол чорае нест, љуз ин ки сабкшиносиро низоми мустаќил 
фарз кунем ва онро шохае аз забоншиносї ё наќди адабї надонем, ки 
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байни инњо фарќњое њаст, ки наметавон нодида гирифт. 
Забоншиносон чандон ба бањси маънї алоќаманд нестанд, њатто дар 
макотиби блумфилдї семонтикро тард кардаанд2. Њол он ки бањси 
маъни муњимтарин бањс дар наќди адабї аст ва ба њар њол дар 
сабкшиносї низ таваљљуњ бар он зарурї аст. Аз тарафи дигар, дар 
наќди адабї бо масъалаи арзишгузорї ё ќазоват сару кор дорем, ки 
дар забоншиносии мањаллї аз эъроб надорад ва дар сабкшиносї њам 
чандон муњим нест ва агар њам матрањ шавад, фаќат мубтанї бар асар 
аст ва ба соњиби асар намепардозад. 

 
Ду љараёни муњим дар сабкшиносии љадид 

Дар сабкшиносии љадид ду љараёни куллї ќобили ташхис аст: 
1.Мактаби фаронсавии сабк, ки маъхуз аз орои Шарл Болли (Charles 

Bally) аст. 
2.Мактаби олмонии сабк,ки марњуни орои Корл Фуслер (Karl Vossler) 

ва Луи Спетзер аст ва решаи онро бояд дар зебоншиносї 
(Aesthetics)-и Бандту Круча љуст. Бар хилофи Боли, ки таваљљуње ба 
адабиёт надорад, барои Круча шеъру забони он яке аст. Барои инон 
тамоми аносири як асари њунари муњим аст, на мисли гурўњи аввал 
фаќат аносири отифии (еxрressive) он. 

Агар аз дидгоњи Сусур нигоњ кунем метавон гуфт, ки мактаби 
фаронсавии La Langua ва мактаби олмонии La Parole-ро дар назар 
дорад, яъне як асори њунарї кори як нависанда, як давра, як 
миллатро. 

Ин ду љараён гоње ба њам омехтаанд: масалан бисёре аз пайравони 
Болли, мисли Сойс (Sayсe) ва Улман (Ullmann) теурии баёгарии 
expressiveness-ро (бар хилофи Боли) дар адабиёт њам ба кор бурданд. 
Ва Луи Спитзер дар авохири кори худ ба хатари бархурдњои ишроќї 
бо сабк эътироф кард.  

Сабкшиносњои амрикої ва англисї илтиќотї њастанд. Идае 
expressiveness-ро ба унвони нуќтаи оѓоз мепазиранд, аммо Њита 
сабкшиносиро монанди мактаби олмонї, адабиёт медонанд. Албатта 
љуз ин ду мактаби аслї аз макотиби дигаре њам метавон ном бурд 
(њудуди 12 мактаб). Hatzfield аз њашт мактаб ном бурд, ки бар рўи 
масоили дигар, аз ќабили балоѓат (poetics), равоншиносї, њунар, 
таърих, омор такя доранд ва инњоро бо сабкшиносї омехтаанд. 

Ба њар њол њамон тавр, ки дар моњияти сабк ихтилоф аст дар 
равишњову ѓояти он њам бањс аст: кадом бахш аз забонро бояд воњиди 
сабкшиносї талаќќї кард? Сабкшиносии овоњо (Phonetic stylistеcs)– 
ро маъмулан дар баррасии шеър ба кор мебаранд. Аммо Улман аќида 
дорад, ки овоњо њам мисли калима ва љумла бояд дар сабкшиносии 
наср њам манзур шаванд.  
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Муњимтарин бахши забон, ки дар сабкшиносї мавриди таваљљуњ 
аст, калима аст, њам ба лињози сурат ва њам ба лињози маънї. Калима 
воњиди таљзия ва тањлилњои сабкї ва мутолиоти балоѓї аст. Улман 
мегўяд, гузинишњои ової ва љумлаї мањдуд аст, аммо гузиниши 
вожагонї ѓайримањдуд аст ва бад-ин тартиб дар баррасии сабки 
фардї коромадтар аст. Ohmann аќида дорад, ки сабкро дар баррасии 
љумлаву нањв (syntax) бояд дид, махсусан бо таваљљуњ ба грамарии 
гуштори. Тавзењи љузъи муташаккилаи маъниии громари гушторї, ки 
Katz ва Postal матрањ карданд, асоси кори Ањман аст. Бисёре аз 
сабкшиносони англисї масалан Frith ва Haliday на танњо воњидњои 
забонї, балки воњидњои маънииро њам дар сабкшиносї дар мадди 
назар доранд. 

Илова бар шевањо ва абзор дар њадафи сабкшиносї њам 
ихтилофњое њаст. Сабкро аносири отифии ќобили ташхис гуфтаанд, 
пас бояд ин аносирро ба диќќат шинохт. Аммо њар касе ин унсурро 
чизе медонад. Ройфотер хилофи интизорњо (defeated expectancy)-ро 
мухтасаи сабкї медонад. Веллек (Wellek) аносири сабкиро онњое 
медонад, ки фавран ќобили ташхис бошанд. Аммо Мак Интуш 
(Мс.Intosh) мегўяд, ки мухтасоти сабкї (stylistie features) њамеша 
ошкор ва њувайдо нестанд. Љое, ки аносиро сабкї возењ ва айнї 
нестанд, таљзия ва тањлили сабкї мубтанї бар ишроќ аст, ё бояд аз 
баррасињои оморї кўмак гирифт. Бењтарин намунаи равиши ишроќии 
доираи фиќњулуѓавї Луи Спитзер аст, ки дар он сабкшинос нисбат ба 
асар як дарки ќабли (Preconception) дорад ва бар мабнои он аст, ки 
мутаваљењи мухтасоте мешавад. Аз ин мухтасот мекўшад, асли халоќ 
(creative principll)-ро биёбад. Сипас, барои таъйиди ёфтааш ба 
мулоњизот ва диќќатњои дигаре мутавассил мешавад. Ахиран Спензер 
(Spencer) њам пешнињод кард, ки нуќтаи шурўъ бояд ишроќи мунтаќид 
(critics intuition) бошад.  

Њадафи суннатии мутолиоти сабкшиносона арзишгузорї 
(eratuation) будааст ва барои бисёре аз сабкшиносони љадид њам ин 
њадаф матрањ аст. Ройфотер, Сойс ва Лик гуфтаанд, ки кори нињоии 
сабкшинос баёни ќазоватњои зебошиносона аст. Ба назари Улман 
сабкшиносї, ки ќудрати баён (Expressiveness)-ро мутолиа мекунад, 
фаќат бояд тавсиф кунад, аммо сабкшиносе, ки адабиётро мутолиа 
мекунад, бояд арзишгузорї кунад. Спензер мегўяд, муќоиса 
(comprasion) метавонад, мабнои ќазоват бошад3. 

Ба назари ман сабк тарзи бархурд бо масоил аст ба таври куллї, 
ки маъмулан њосили бардошт аз масоил аст, на ин ки фаќат зуњури 
авотиф ва эњсосот (Боли) ё љилваи интизороти барнаёмада (Ройфотер) 
бошад. Ин тарзи бархўрд мумкин аст, аќлонї (мактаби фалсафї) ё 
эњсосї ва њатто танзолуд бошад. Бархўрди Њофиз бо сўфї ва шайху 
зоњид сабки ўст. Бархўрди Хайём бо маргу зиндагї сабки ўст. Пас 
сабки истиротежии шоир дар тавзењу таълил аст. Ин тарзи 
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бархурдњои сабкї маъмулан басомадї болое доранд, яъне ба сурати 
каму беш якнавохт ва мутакаррарї дида мешаванд.  

Бархўрд бо биниш фарќ мекунад. Тарзи бархўрди он љанбаи 
амалї ва мутањаќќиќшудаи биниш аст, ки тањти таъсири шароиту 
замина мумкин аст, дучори таѓйироте шавад. Инак ба чањор мактаби 
муњим аз макотиби сабкшиносї ишора мешавад. 

 
Сабкшиносии тавсифї 

Возии мактаби сабкшиносии тавсифї (Descriptive stylistics)4 Шорл 
Болї (Charles Mally)5 (1865-1946) Суисї аст, ки ўро поягузори 
сабкшиносии љадид медонанд. Шорл Болї шогирди Фердинон Де 
Сасур (Ferdinand de saussur) (1857-1913) падари забоншиносии љадид 
буд. Равиши кори ў ин аст, ки иборот ва љумалоту калимоти 
муттањидулмазмунро бо њам месанљад ва натиља мегирад, ки ин 
иборот ва љумалоте, ки дорои муњтавои яксон њастанд аз назари 
авотиф ва эњсосот бо якдигар фарќ доранд. Ин авотиф ва эњсосот 
муњтавои сабкшинохтї њастанд, ки ба муњтавои забоншинохтї афзуда 
шудаанд6. Бад-ин тартиб равиши ў наздик ба равиши илми баён аст: 
«Адае маънии воњид ба тариќи мухталиф», ки ќаблан ба он ишора 
кардам. Болї муњтавои воњиди ибороти муттањидулмазмунро (unite de 
pancee) меноманд, ки дар форсї ба «камияти муњтаво» ва «воњиди 
фикрї» тарљума шудааст. Бад-ин тартиб иборате аз ќабили: атояшро 
ба лиќояш бахшид, рахт барбаст, инон печид, сари худ гирифт, ѓазали 
худоњофизї хонд, видоъ кард, азми сафар кард... њама дорои як 
воњиди фикрї њастанд. Дар њамаи ин иборот ва љумалот мехоњем 
бигўем: ў рафт. Мунтањо ин иборот ба лињози таъсир ва иштимол бар 
авотиф ва интиќоли эњсосот бо якдигар фарќ мекунанд. 

Иборот: ман ошиќи ў њастам, ман ба ў ишќ меварзам, ман ба ў 
алоќамандам, ман ўро мехоњам, ман ўро аз самими дил дўст дорам, ман 
ўро ба андозаи њама дунё дўст дорам, ишќи ман ба ў азалї ва абадї аст.. 
ба лињози шиддату заъф дар баёну изњори эњсосот ва авотиф яксон 
нестанд ва пайдост, ки љумлаи ман ба ў алоќа дорам, аз љумлаи ишќи 
ман ба ў азалї ва абадї аст, заифтар аст. Аз ин рў ба сабкшиносии 
тавсифї (тавсиф, эњсосот ва авотиф), сабкшиносии баёнї (Expressive 
stylistics)7 низ мегўянд, зеро гўянда дар њар ибороте ба нањве авотифу 
эњсосоти худро баён мекунад ва изњор медорад. Пас ба таври куллї ба 
њар воњиди фикрї ва њадди аќал маънїї авомили сонавие афзуда 
мешавад, ки њамон сабк аст ва кори сабкшинос баррасии њамин 
авомили сонавї, ё ин барафзудањои отифї аст. Пас шояд битавон гуфт, 
ки сабк афзудани номуќаррарњо ба ќиссањои муќаррар аст8. 

Як ќисса беш нест ѓами ишќу в-ин аљаб, 
К-аз њар забон, ки мешунавам, номукаррар аст. 

Њофиз 
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Бад-ин тартиб ман туро дўст дорамеро, ки Хусрав ба Ширин 
мегуфт бо гуфтаи Фарњод ба Ширин аз лињози отифа ва эњсос бояд 
мутавофит бошад ва њамин тавр, байни он ва изњори ишќи Маљнун ба 
Лайлї ихтилоф бошад, то њар якеро соњиби сабке бидонем. 

Пас сабк дар воќеъ дар нањваи баён мутаљаллї мешавад. Ба њар 
њол сабкшиносї ба назари Болї баррасии муњтавои отифии калом аст. 
Нуќси кори Шорл Боли он аст, ки ба баррасии забони адабї 
напардохт ва ба забон ба таври куллї таваљљуњ дошт. Аммо 
сабкшиносии ў, яъне сабкшиносии баёниро метавон ба хуби дар 
баррасии осори адабї њам ба кор бурд ва муњтавои отифии осори 
адабї ва шиддату заъфи интиќолу баёни эњсосотро дар онњо мавриди 
баррасї ќарор дод.  

Аз сабкшиносони дигари ин мактаб Морузу аст, ки дар сафањоти 
ќабл ба аќоиди ў ишора шуд. 

 
Сабкшиносии таквинї 

Дар сабкшиносии таквинї (Genetic stylistics)9 таваљљуњи аслї ба 
таквини асари адабї аз дидгоњи сабкшиносї аст. Маншаи сабк чист? 
Сабкшиносии таквинї бар хилофи сабкшиносии Боли ба илали эљоди 
сабк таваљљуњ дорад, (ки дар равони гўянда аст). Ба ин мактаб, мактаби 
сабкшиносии фардї (stylistigue de L,individu) њам мегўянд, чун доияи 
таъйини сабки шахсиро дорад. Ин мактаб ба Луи Испитзери олмонї 
мансуб аст, ки ќаблан ба равиши ў дар сабкшиносї ишорањое шуд. 
Тахассуси Луи Испитзер дар филулужии забонњои румон (махсусан 
фаронса) буд. Баъд аз тасаллут Нозесм аз Олмон гурехт ва ба Туркия 
рафт ва дар донишгоњи онљо тадрис мекард.10 Сабкшиноси маъруфи 
олмонии дигар њам бо номи Эрик Оурбах (Erich Auerbach) дар њамон 
замон аз Олмон гурехта ва дар донишгоњњои Туркия ба тадрис машѓул 
буд. Испитзер баъд аз љанг ба Амрико рафт ва дар донишгоњњои он љо 
шуњрате ба њаќ ёфт. Испитзер тањти таъсири Фрейд ва Бандту Круча ва 
Корл Фуслер (Karl Vossler)11 буд. Круча ва Фуслер муътаќид буданд, ки 
забон љанбаи њунари ва халоќ дорад ва сабку зебої аљин аст. Ба назари 
Фуслер забон навъе њунар ва халлоќият аст ва метавон дар забон ба 
љустуљўи сабку зебої рафт. Ў муътаќид буд, ки таърихи адабиёти њар 
давра бо баррасию таљзияву тањлилу тамоюлоти иљтимої ва сиёсї 
мушаххас мешавад. Китоби маъруфи Испитзер «Забоншиносї ва 
таърихи адабиёт» аст, ки њатто бархе аз љумалоти он њам байни 
сабкшиносон шўњрат ёфтааст аз љумлаи ин сухан, ки сабкшиносї 
њосили истеъдод, таљрибаву имон12 аст, ё сабкшиносии пулї аст, байни 
забоншиносї ва таърихи адабиёт.  

Методи ў дар сабкшиносї (ки баррасии сабки фардї аст) доираи 
вожашинохтї ном дорад, ки мутазаммини се марњила аст. Тасмияи 
доираи вожашинохтї аз он љост, ки ў ба сатњу маркази асар муътаќид аст 
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(доира) ва онгање њар вожаи матнро бурузи отифа ва эњсосї медонад. 
Барои он ки аз «сатњи асар ба маркази њаёти даруни он» роњ ёбем: 

1. Бояд дар мухтассоти сатњи асар диќќат кунем. 
2. Онњоро љамъоварї ва табаќабандї кунем ва бикўшем, то байни 

онњо ва руњи њунарманд иртиботе биёбем. 
3. Саранљом дубора аз дарун ба берун оем ва барои исботи муддои 

худ нигоњи дигар ба мухтасот бияфканем. 
Бад ин тартиб дар марњилаи аввал бояд он ќадар бо асар мањшур 

ва маънус шуд, то яке ё муњимтарин мухтассаи сабкии он таваљљуњи 
моро љалб кунад, моро такон дињад ва дар зењнамон љараќае (Click) 
эљод кунад. Сипас ин мухтассаро бояд бо руњи њунарманд муртабит 
кунем ва дар марњилаи севум ба думболи шавоњиди дигаре барои 
исботи назаре, ки дар зењнамон пайдо шудааст бошем. 

Спитзер гоње поро аз ин њам фаротар нињода ва ба сарваќти 
равони миллат рафтааст. Дар баррасии осори Шорл Луе Флип 
менависад: «Бад-ин тартиб курароњи биёбонро дар наовардаем ва аз 
шоњроњи сабк ба сарзамини равон расидаем. Дар тайи ин сафар, 
метавонем нигоње биафканем ба тањаввули таърихии равони мардуми 
Фаронса дар садаи бистум: нахуст ба андаруни равони як нависанда 
гом менињем. Ў аз љабре, ки тўдањоро саркўб мекунад, огоњї ёфтааст. 
Баъд њатто вориди бахше аз равони миллате мешавем, ки ин 
нависанда бозтоби эътирози норасои он мешавад»13. 

Бењтарин кори ў дар љустуљўи сабки шахси маќолааш дар бораи 
Дидру (Diderot) аст. Њамон тавр, ки дар сафањоти ќабл ишора шуд, 
Дидру гуфта буд, касе наметавонад маро кашф кунад. Спитзер мехост 
методи худро дар мубориза бо ин даъвї биёзмояд. Дар бозхонии 
осори ў аввалин мухтассае, ки Спитзерро такон дод «тарњи ритмик»-и 
осори Дидру буд. Спитзер дар он садои Дидруро мешунавид. Ритм 
мегўяд, ки Дидру дар амвоље аз эњсосу отифа ва асабият ќарор дорад, 
ки њар ќайду бандеро яксара решакан мекунад. Пас мухтассаи аслии 
Осори Дидру вазни пўё ва пуршитоб (Dunamic accelerating ruthm) 
аст.14 Спитзер ин ритми пуршитобро ба табиати асаби Дидру марбут 
медонад ва натиља мегирад, ки дар ў системи сабкию фалсафї ва 
асабї њамоњанг ва њамнавоянд. 

Дар ѓазалиёти Мавлоно њам метавон авзони пуршитоби пуёйи 
фарогириро ташхис дод, ки зоњиран нахуст ба сурати муљаррад ва 
бекалом зењни Мавлоноро тасхир мекард ва шоир гоње муваффаќ 
мешавад онро дар ќолаби калимот аз худ берун кунад. Њамин ритм 
аст, ки дар маљолиси самоъ ўро ба чарх заданњои бепоён во медошт. 
Гоње мекушад бо љумалоти каму беш мушобењ онро билкул тасхир 
кунад ва ба поён расонад, аммо зохиран вазн поёнпазир нест. 
Муродам ѓазалњои комилан шабење аст, ки ба як вазну ќофия суруда 
шудааст. Улиут њам дар маќолае, ки дар бораи шеъру шоирон 
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навиштааст мегўяд, ки ман таљриба кардаам, ки як шеър ё бахше аз 
шеър мумкин аст, ба сурати ритми махсус дар зењн падиор шавад ва 
баъд аз он аст, ки мумкин аст љомаи лафз бипўшад. Уолрї њам чунин 
таљриботе доштааст. Љое мегўяд: Рўзе ба василаи ритме, ки ногањон 
ба зењнам расид, тасхир шудам, баъд аз муддати андаке аз 
њушёриямро ба даст овардам. Ритм худашро бар ман тањмил мекард 
ва мехост шакл бигирад ва ба сурати нињоияш дарояд. 

Албатта аќоиду равиши Спитзер мавриди мухолифати бархе аз 
сабкшиносон аз ќабили Њайтер (Hutier) ва Ройфотер (M. Riffaterre) 
ќарор гирифтааст. Ба интиќоди Велк ва Ворн њам дар сафањоти ќабл 
ишора кардаам. Худи Спитзер њам эътироф мекунад, ки равиши ў њељ 
замонате надорад, яъне агар касе ин равишро таъќиб кунад, заруратан 
ба сабки фардї даст намеёбад ва саранљом мегўяд, равиши ман 
бастагї ба «истеъдод, таљриба ва имон» дорад. Яъне масъаларо 
нињоятан то њудуде завќї мекунад ва шояд њаќ бо ў бошад, зеро 
моњияти сабки фардї аз назари офаринандаи он њам рози 
мовароуттабиї аст. 

Њасад чї мебарї, эй сустназм, бар Њофиз, 
Ќабули хотиру лутфи сухан Худодод аст. 

Уњман њам аќида дорад, ки сабкшиносї таркибе аст аз ќарињаи 
њунарї ва фазли ањли илм. Боре он љураќее (Click) ки бояд дар 
бозхонињои мукаррарии асар дар зењн падидор мешавад ва аввалин 
марњилаи равиши Спитзер аст ва њама чиз бастагї ба он дорад 
мумкин аст, њар гиз њосил нашавад. Спитзер саранљом худро осуда 
карда мегўяд: он љураќа, он зарба бояд ќаблан дар зењн бошад, њатто 
ќабл аз шуруъ ба мутолиаи сабкии асар! Аз ин љост, ки мутаваљљењ 
мешавем, чаро сабкшиносон ба дунболи асилтарин њадафи 
сабкшиносї, яъне таъйини сабки фардї нарафтаанд, ё камтар 
рафтаанд, зеро мулоњиза кардаанд, ки суханону равиши соликони ин 
тариќ бештар љанбаи завќї ва истењсонї дорад ва мубтанї бар ќариња 
ва ишроќ аст на илму ќотеият, ки доияи забоншиносї аст. 

Ишколи дигар дар рабти мухтассоти сабкї ба равони нависанда 
аст. Њар чї соли 1948 (соли чопи «Забоншиносї ва таърихи адабиёт») 
дуртар мешавем, мулоњиза мекунем, ки Спитзер дар љињати камоли 
шеваи худ аз рўийкардањои равоншиносона рўй бар метобад ва 
саранљом ба ин натиља мерасад, ки сабкшиносии равоншикофона 
(Psychoanalytik stylistics) дар асл чизе беш аз навъи муѓаллата ва 
сафсата дар истинботе, ки аз шарњи њоли муаллиф (biographical fallacy) 
дорем нест. Яъне ин дар њаќиќат иттилооти марбут ба зиндагии 
нависанда, ё шоир аст. (Масалан аз ќабл медонем, ки Дастоевскии 
масруъ буд ва Морсел Пруст танги нафас дошт), ки моро ба 
истинбототе дар сабки ў мекашонад ё иѓвову тарѓиб мекунад. 

Ишколи дигар ин аст, ки Спитзер мекўшад, ки бо таљзия ва 
тањлилу баррасии забон, мушобињот ва ихтилофњои баёни фардро 
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нисбат ба урфи забонии мутаориф ошкор кунад. Аммо чї басо, ки аз 
ин роњ беш аз он чї ки ба мухтасоти сабкї марбут шавад ба мухтасоти 
забонї роњ меёбем. 

Саранљом Спитзер равиши равонишиносонро рањо мекунад ва ба 
сўи мутолиоти сохтагароёна (structural) рўй меоварад, ки ба ќавли ў, 
ки дар он таљзияву тањмили сабк тобеи тафсири асари њунарї аст. 
Мактаби сабкшиносии таквинї баъд аз Спитзер назди забоншиносон 
ва удабо таќрибан рў ба фаромўшї нињод ва имрўза фаќат бархе аз 
равоншиносон бад-он таваљљуњ доранд. 

 
Назари ман дар бораи равиши Спитзер 

Ман каму беш методи Спитзерро дар таъйини сабки шахсї 
мепазирам ва онро бо таѓйироти амалитарин роњ дар ин замина 
медонам. Бояд асареро хонду хонд, то як ду мухтассаи он таваљљуњро 
љалб кунад. Ин мухтассот маъмулан басомади болої доранд. Сипас 
бояд ин шавоњидро љамъоварї кард ва мавриди диќќат ќарор дод. 
Аммо дар тафсири равоншиносона мухтассот набояд исрор дошт. 
Магар дар мавориде, ки бо таваљљуњ ба наќди хориљї (масалан 
таърихи адабиёт) шавоњиди кофї дар даст бошад. 

Асосан метавон гуфт, ки љанбањои аз ин равиш махсуси Спитзер 
нест ва ба таври нохудогоњона дар зењни њама вуљуд дорад. Бархе аз 
ќудамои мо фањми «Ќуръони Маљид»-ро дар гарави унс бо он 
медонистанд (хатми Ќуръон). Дар дироя, ки навъи сабкшиносии њадис 
аст, њам ин нуќта матрањ аст, ки чї тавр метавон «маърифти лањн»15 
ёфт. Возењ аст, ки маърифати лањн дар гарави унс бо ривоёт ва ањодис 
аст, яъне татаббуъ ва муморисат дар онњо. Гоње далоили кофї барои 
ќатъуссудур будани ривоят дар даст нест, аммо он «бўйи имом» 
истишмом мешавад, яъне сабк далолат бар сињатии судур дорад. 

Њамон тавр, ки Спитзер таъкид кардааст, њељ замонате нест, ки 
битавон сабки хоси касеро ба дурустї тавзењ дод. Албатта баъд аз 
муморисат дар осори адабї метавон тафовути садоњоро ба осонї 
дарёфт. Аммо нуќта ин аст, ки бигўем ин истиќлоли садоњо мубтанї 
бар чї мухтасоте аст ва ба назари ман сабкшинос бояд дар ин замина 
бикўшад њарчанд роњ ба љое набарад ва тавзењу таълили ў дуруст 
набошад, ё ба назари баъзе хато ояд ва «лилмусибї аљронї ва 
лилмухтї аљрун воњидун»!. 

 
Сабкшиносии наќшгаро 

Ќабл аз он, ки дар мавриди сабкшиносии наќшгаро (Functional 
stylistics) сухане бигўем, бояд шарњи кўтоње дар мавриди 
забоншиносии наќшгаро (Functional linguigtics) бидињам:  

Забошиносии наќшгаро руйкарде дар забоншиносї аст, ки 
забонро як абзори иљтимої медонад то як низоми мунзавї. Њар фард 
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мављуди иљтимої аст ва забонро ба манзури иртибот бо дигарон ба 
кор мебарад. Забоншиносии наќшгаро дар ин хита баррасї мекунад. 
Дар мавриди куншњо ё наќшњои забонї ва анвоъи он њар кас сухане 
гуфтааст. Маъмулан наќшњои забонро ба се маврид таќсим мекунанд: 
1. Наќши тавсифї: иттилоъ медињад ва ќобили сидќу кизб аст. 
2.Наќши баёнгарона: њоли (авотиф ва эњсосоти) гўяндаро равшан 

мекунад. 
3.Наќши иљтимої: забон дар хидмати эљоди равобити иљтимої байни 

афрод аст. 
Ба хидмат гирифтани ин бањс дар сабкшиносї ва махсусан, 

мутуни адабї сабкшиносии наќшгаро ном дорад. Ба сурати хулоса 
метавон гуфт, њамон тавр, ки дар сабкшиносии сохтгаро сохти забон 
матмуњи назар аст, дар сабкшиносии наќшгаро наќшњои забони матн 
мавриди баррасї аст. Худи забони адабї ба унвони навъе аз забон 
наќши хосе дорад, ки мумкин аст зебоиофаринї ё таъсиру нуфуз 
бошад. Аз он љо ки забони адабї умдатан аз ташбењу маљозу истиора, 
ё саноеъи бадеъї ташаккул меёбад, наќши абзорњои баёнї ва бадеъї 
мавриди таваљљуњи сабкшиносии наќшгарост. Худи наќши адабиёт 
(забони адабї) ва њатто сабк бояд табйин шавад. Румон Якубсонро аз 
он љо ки бо таваљљуњ ба назарияи иртиботот (Communication) дар 
наќшњои забон мабоњиси навинеро матрањ кард ва дар тавофути 
наќши забони оддї ва адабї баррасињое анљом додааст, яке аз 
пешравони ин мактаб медонанд. 

Бо таваљљуњ ба мафњуми густардаи наќш (function) метавон дар 
мутолиоти марбут ба забоншиносї ё сабкшиносии наќшгаро тавсиоте 
ќоил шуд. Чунон ки Валадимир Пруп дар китоби «Рехтшиносии 
ќисса» бо таваљљуњ ба мафњуми наќш даст ба тањќиќи дурахшон зад. 
Пруп (1895-1970) ки устоди мардумшиносии донишгоњи Ленингрод 
буд, баъд аз мутолиаи сад њикояти фолклории русї ба ин натиља 
расид, ки (Function) ќањрамонони ин њикоёт ба зоњир мутанаввеъи 
мањдуд аст (31 куниш). Яъне наќшу куниши ќањрамон дар масири 
њикоят вазъи мушаххасе дорад. Масалан, наќши зане,ки ќањрамон ба 
љустуљўи ў меравад, ё наќши пешгў, ё касе, ки ќањрамонро ба 
маъмурият мефиристад, ё наќши шариру зидди ќањрамон. Кори 
дурахшони Пруп баъдњо бар Луи Ситрус ва Якубсон ва Рулон Борт ва 
дигарон таъсир нињод ва онон бо таваљљуњ бо орои ў заминаи 
мутолиаро аз њикоёти фолклорик ба достон тавсиа доданд. 

Ман њам бо таваљљуњ ба мафњуми «наќш» шевае дар баррасии 
фикрии сабки осори адабї дорам: наќши абзор ва маводе, ки гўянда 
бо истихдом ва тавсеи онњо ба сохти асари адабї даст меёзад чист ва 
чї тафовуте бо наќши њамон мавод дар осори дигарон доранд? 

Масалан «омадани бањор» дар шеъри хуросонї ба шоир имкон 
медињад, ки ба васфи табиат ва радиф кардани асомии парандагон ва 
гулњо бипардозад ва нињоятан аз он дар љињати зебої ва муассир 
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кардани таѓаззули ќасидаи худро истифода кунад. Аз ин рў, бањор дар 
ин гуна ашъор наќши беруниву айнї ва аз тарафи хидматгузор ва ѓайри 
аслї дорад, яъне дар хидмат матлаби дигаре њаст. Њамин бањор мумкин 
аст дар шеъре аз муосирон наќши беруниву айнї, аммо аслї дошта 
бошад, яъне њадафи тавсифи худи бањор бошад на истифода аз он барои 
тарњи матлаби дигар. «Омадани бањор» дар шеъри ирфонї дар хидмати 
тарњи масъалаи тавлуди дигар ва растохези баъд аз марг аст ва дар 
сабки њиндї мумкин аст ба кори офаридани мазмуне омада бошад. 

Мавлоно дар «Достони тўти ва бозаргон» «халќ аз адам»-ро 
матрањ месозад ва дар тавзењи он ба ду матлаб эњтиљољ мекунад: 
1. Омадани боњор баъд аз хазон, ки марги зоњирї аст. 
2. Бозгашти афкор ва зењн дар субњ баъд аз хоб,ки марги зоњирї аст. 

Аз адамњо сўи њастї њар замон 
Њаст, ё раб, корвон дар корвон. 
Дар хазон он сад њазорон шоху барг, 
Дар њазимат рафта дар дарёи марг. 
Зоѓ пўшидасияњ чун навњагар, 
Дар гулистон навња карда барњазар. 
Боз фармон ояд аз солори дењ (Худо) 
Мар адамро к-он чи хўрдї боз дењ. 
Он чї хўрдї, водењ, эй марги сиёњ, 
Аз наботу дорую баргу гиёњ. 
Эй бародар, аќл як дам бо худ ор, 
Дам ба дам дар ту хазон асту бањор. 

Њамчунин наќши Рустам ва дигар пањлавонони њамосї дар шеъри 
сабки хуросонї ѓолибан барои ташбењу иѓроќ ва таќририи азамати 
мамдуњ дар зењни хонанда аст. Њол он ки наќши ин аносир дар шеъри 
Мавлоно таљассуми инсони комил ба таври куллї ва бо таваљљуњ ба 
сабки фардї, баёни танафур ва ишмеъзози Мавлоно аз заъфу оњу нола 
ва шикояту ѓаму андўњ аст: 

З-ин њамрањони сустаносир дилам гирифт, 
Шери худову Рустами дастонам орзуст. 
З-ин халќи пуршикояти гирён шудам малул, 
Он њою њую наъраи мастонам орзуст. 

Баёни шаб шудан ё субњ шудан, тулуи хуршед ва амсоли инњо дар 
насри маснуъ маъмулан василае аст, барои итнобу саљъ ва њунарнамої 
ва ба таври куллї ташаббењи наср ба шеър. Муќоисаи наќши ин мавод 
ва маводи фаровони дигар (пирї, фаќр,...) дар осори мухталиф мубини 
ихтилоф дар шеваи тафаккур ва ба таври кулли сабк аст. 

Як фарќи њунари љадид ва ќадим ба таври кулли ин аст, ки дар 
њунари ќадим маъмулан мављудоти модаи кор, яъне василае буданд на 
њадаф. Масалан, њайвонот дар «Калила ва Димна» наќши тамсилї 
доранд, ё аз кўњу дарё ба унвони мушаббањунбињї истифода мешавад. 
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Аммо њамин мављудот ва падидањо мумкин аст дар њунари љадид худи 
мавзўи асар бошанд ва њадафи асар тавсиф ва баёни онњо бошад. 

...Ба њар њол ман аз сабкшиносии наќшгаро чунин истифода 
мекунам: санљиши наќши воњидњои фикрї, ё сохторї дар басту 
тавсеъаи асар. Оё наќши истилоњоти ирфонї Њофиз дарбаст дар 
хидмати идеяњои ирфонї аст? Оё ишорањои мутаъаддид ба оину русум 
ва риљоли Эрони пеш аз Ислом дар шеъри сабки хуросонї мубайяни 
иронидўстї аст? Ва аз ин ќабил. 

Дар шеъре, ки зайлан аз Муљируддини Байлаќонї зикр мешавад, 
наќши бањор ва аљзои он (боди субњ, мушк, абр, наргис, лола, бед, 
гул...) фаќат дар љињати тавсиф ва тасвирофаринї ва эљоди лаззат дар 
хонанда аст: 

Боди субњ аст, ки машшотаи зулфи чаман аст, 
Ё дами Исии пайванди насими суман аст. 
Накњати нофаи мушк аст, на нофа-сту на мушк, 
Асари оњи љигарсўхтае њамчу ман аст. 
Нафаси сарди сањар гармрав аз бањри чирост, 
Ёдам ояд зи пайи он, ки расули чаман аст. 
Ё раб, ин шеваи нав чист, ки аз љунбиши бод, 
Турраи лола пур аз нофаи мушки хутан аст. 
Бод бо дасти тињї бар сари хас тољнењаст, 
Абр бо домани пур бар дари гул нубазан аст. 
Дидаи мурдаи наргис њама гирён нагирад, 
Бењ сўи лола, ки ў зиндаи андар кафан аст. 
Бед ёсиљзани боѓ асту сабо њалќарабой, 
Абр новардакану соиќа зубинфикан аст. 
Гул агар Юсуфи ањд аст, аљаб нест аз он- к, 
Рўди Нилаш ќадању мулкати Мисраш чаман аст. 
Гул чу Юсуф набуд, ман ѓалатам нек нарафт, 
Он чунон ѓарќа ба хун к-ўст магар Кўњкан аст. 
Ќафаси хок пур аз замзамаи фохта аст, 
Миљмари боѓ пур аз лахлахаи настаран аст. 

Њељ њадафи сонавии муњиме дар ин абёт мулоњиза намешавад ва 
шояд ба њамин далел аст, ки Носири Хусрав дар эътироз ба ин гуна 
тавсифот мегўяд: 

Чанд гўї, ки чу њангоми бањор ояд, 
Гул биорояду бодом ба бор ояд. 
Рўи бустонро чун чењраи дилбандон 
Аз шукуфа руху аз сабза узор ояд. 
Рўи гулнор чу биздояд ќатраи шаб, 
Булбул аз гул ба саломи гули нор ояд. 
Шаст бор омада Наврўз маро мењмон, 
Љуз њамон нест, агар шашсад бор ояд. 
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Сўи ман хобу хаёл аст љамоли ў, 
Гар ба чашми ту њаме наќшу нигор ояд. 

Њол он ки мумкин аст њамин омадани бањор наќшњои маънии 
мутафовите бар ўњда дошта бошад, чунон ки дар ѓазали зер аз Њофиз 
мунодии дамро ѓанимат шумурдан ва ба ишрат кўшидану даст аз 
тафриќа кашидан ва маљмуъ будан аст: 

Сабо ба тањнияти пири майфурўш омад, 
Ки мавсими тарабу айшу нозу нўш омад. 
Њаво масењнафас гашту бод нофагушой, 
Дарахт сабз шуду мурѓ дар хурўш омад. 
Танўри лола чунон барфурўхт боди бањор, 
Ки ѓунча ѓарќи араќ гашту гул ба љўш омад. 
Ба гўши њуш ниюш аз ману ба ишрат кўш, 
Ки ин сухан сањар аз њотифам ба гўш омад. 
Зи фикри тафриќа боз ой то шавї маљмуъ, 
Ба њукми он ки чу шуд Ањриман Суруш омад. 
Зи мурѓи субњ надонам, ки савсани озод 
Чї гўш кард, ки бо дањ забон хамўш омад. 
Чи љойи суњбати номањрам аст маљлиси унс, 
Сари пиёла бипўшон, ки хирќапўш омад. 
Зи хонаќоњ ба майхона меравад Њофиз, 
Магар зи мастии зуњди риё ба њуш омад. 

Ва суботи ин наќшњо ва басомади онњо дар осори касе мумкин аст 
моро ба сабки ў рањбар бошад чунон, ки ин наќшро дар аксари 
ѓазалиёти Њофиз дар бораи бањор мебинем: 
                        Зи кўи ёр меояд насими боди наврўзї, 

Аз ин бод-ар мадад хоњї, чароѓи дил барафрўзї. 
Чу гул гар хурдае дорї, худоро, сарфи ишрат кун, 
Ки Ќорунро ѓалатњо дод савдои зарандўзї. 
Ба сањро рав, ки аз доман ѓубори ѓам бияфшонї, 
Ба гулзор ой, к-аз булбул ѓазалгуфтан биёмузї. 
Чу имкони хулуд, эй дил, дар ин фирўзаайвон нест, 
Маљоли айш фурсат дон ба фирўзиву бењрўзї. 

 
Сабкшиносии сохтгаро 

Дар Сабкшиносии сохтгаро (Structurae styustics) бањси асоси ин 
аст, ки њеч љузъе ба танњої маънидор нест, балки бояд њар љузъи 
асарро дар иртибот бо аъзои дигари он ва нихоятан кулли систем дар 
назар гирифт . Ба иборати дигар аносир ва аљзои як матн, ё паёмро 
набояд муљазан ва муљаррад баррасї кард.Масалан, дар баррасии як 
шеър набояд вазну ќофияро ба сурати муљаррад дар назар гирифт, 
балки бояд онњоро дар иртибот ба як низоми куллї, ки њамоно 
мусиќии шеър бошад лињоз кард (ва он гање байни ин мусиќї ва паёми 
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шеър иртиботе аст). Бадин тартиб саљъу ќофия љое метавонад дар 
хидмати эътилои мусиќии шеър бошад ва љое дар иртибот бо кулияти 
шеър ва низоми мусиќиёии он, мањсули мусиќии шеър бошад. Пас 
коркарди сабкшиносона муњим аст, на ин ки фаќат фењристе аз 
аносири балоѓї аз ќабили саљъу љинос... фароњам оварем. Дар маќоми 
тамсил метавон гуфт, ки дар баррасии як шеър меъмории шукўњманду 
сохтмони рафеъи онро хароб намекунем, то фаќат масолењи он ва 
масалан ъољирњои кўњнаи онро нишон дињем16, балки њадаф ин аст, ки 
равшан кунем чї гуна масалењи гуногун ваќте дар як сохту низом 
ќарор мегиранд, метавонад мунљар ба пайдоиши асари њунарї 
шаванд. Чунон ки баъдан муфассалан шарњ хоњем дод, асари 
њунариро метаван дар се сатњи ової ва луѓавию нањвї баррасї ва 
таљзияву тањмил кард. 

Дар баррасии ової дар бораи вазну ќофия ва саљъу радифу 
амсоли инњо дар иртибот бо мусиќию маънии шеър сухан меравад. Оё 
фалон вазн дар иртибот бо паёми матн муносиб аст. Шоир дар марсия 
аз вазни нишотбарангези раљаз истифода кардааст, ё аз вазни ором ва 
мањмуми рамали махбун. Бархе аз забоншиносон, њатто бодиќќат дар 
сохтмони њичои калимот њам мепардозанд. 
Дар тањлили овоии 50 ѓазал аз Њофиз натоиљи зер ба даст омадааст:17  
1. Гароши бештар ба сўи хушањои ду њамхони ( сс яъне ду сомит ) дар 
мањалли иттисоли њиљоњост. 
2. Аз њиљои cv бештар истифода шудааст. 
3. Вожањои дуњиљої бештар аз вожањои дигар аст. 

Дар баррасии луѓавї гузиниши луѓат ба лињози мењварњои 
љонишинї ва њамнишинї мавриди диќќат ќарор мегирад. Ин 
гузинишњо чї имтиёзи хосе доранд? Ва аслан чї шабоњат ё чї 
ифтироќе бо гузиниши дигарон доранд? Њофиз мегўяд: «Шеъри 
хунбори ман эй бод бад-он ёр расон!» Оё то кунун касе барои шеър 
сифати хунбор овардааст18? Ин вожа дар низоми луѓавии Њофиз чї 
мавќеияте дорад? Дар баррасии нањвї, иртиботи вожањо бо якдигар 
ва кайфияти љумлањо мавриди бањс аст, чї вижагие доранд? Оё бо 
љумалоти дигарон фарќи байнї доранд? 

Баъд аз баррасии ин мароњил, бояд маълум кунем, ки байни худи 
ин аносир чї иртиботе аст? Чї гуна низоми овоњову вожагон ва 
таркибу нањв мунљар ба забоне сабкдор шудаанд, ки даќиќан дар 
иртибот бо паёми асар ва мутаносиб бо маънии он аст. 

Дар «Шоњнома» басомади луѓоти форсї зиёд аст ва ин бо паёми 
асар , ки ситоиш аз унсури эронї аст њахон аст. Вазни мутаќориб, ки 
илќогари њамоса аст,худ дар њамин љињат аст ва аз тарафи дигар бо 
иљоз ки шоистаи лањни њамоси аст, њамсўи дорад. Бадин тартиб 
наметавон аз њељ масъалаи сохтори кучаке бидуни рабт додани он ба 
кулли асари њунарї гузашт, масалан, агар дар асаре бо басомади 
болои њамњуруфе бархўрд кардем, бояд мушаххас кунем, ки ин 
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њамњуруфї дар хидмати чї амре аст: мусиќии шеър ё маънии хосе дар 
ин байт: 

Сутун кард чапрову хам кард рост, 
Хуруш аз хами чархи чочї бихост. 

Оё тародуфи «х» фаќат барои эътилои мусиќии шеър аст, ё 
Фирдавсї мехоњад садои «хишхиши» камонеро, ки то интињо кашида 
шудааст ба зењни хонанда мутабодир кунад. Вазъи Рустамро, ки бояд 
Ашкбуси кушониро нокор кунад нишон дињад. Дар «Имон биёварем 
ба оѓози фасли сард», ки дар оѓози зимистон суруда шудааст дар 
тамоми шеър садои син гоњ-гоње такрор мешавад, ки боиси тадовуму 
тазокури сармо дар зењни хонанда аст: 

Чї гуна мешавад ба он касе, ки меравад ин сон,  
Сабур,  
Сангин,  
Саргардон,  
Фармони ист дод. 
Бархе аз сабкшиносон баъд аз тањлили асари њунарї њатто 

кўшидаанд, рабти онро бо маљмўаи осори нависанда ё шоир ва гоње 
навъи адабии он асар мушаххас кунанд ва бад-ин тартиб мебинем,ки 
сохторгарої маќулаи васеъе аст ва бастагї ба мояву тавони 
сабкшинос дорад. Ба иборати дигар наметавон гуфт, ки сохтагарої 
равише собит аст, балки бастагї ба мутолиакунанда дорад ва ба њар 
њол њадаф ин аст,ки аз шакл ба маънї бирасем. 

Сохторгароиро нахустин бор Мукоруфиский матрањ кард. Ба 
назари ў таъкид бояд рўи матн бошад ва нишонањои матни моро ба 
матлаби хориљи мутун суќ дињад ва на баръакс. 

Машњуртарин намунаи кори сабкшиносии сохтагаро тањлиле аст, 
ки Румон Якобсан ва Луи Иструс бо њам аз шеъри «Гурбањо» асари 
Бодлер кардаанд.  

Дар сохтагарої њам аз мусталењоти назарияи иртибот ва 
хабаррасонї (information) истифода мешавад: фиристандаи паём 
(message)-ро ба сўи гиранда мефиристад. Паём дар ќолабе (code) аст ва 
шакли хосе (form) дорад. Маъмулан дар љараёни интиќол порозит 
вуљуд дорад ва ба њар њол гиранда мекушад,ки паёмро кашф кунад. 
Аммо мурод аз паёму ќолабу шакл чист? 

Дар фасли аввали ин китоб гуфта шуд, ки яке аз ёфтањои бунёдии 
забоншиносї фарќе аст, ки Фердинон ду Соссюр байни забони 
билќувва ва забони билфеъл нињодааст. Забони форсї ба сурати 
мутлаќ имконоти бепоёне дорад,ки љанбаи билќуваи он аст аммо њар 
як аз нависандагон ъамалан аз имконоти мањдуде аз он бањра 
мебаранд, ки љанбаи билфеъли забон аст. Пас забон билфеъл аз шахс 
(Рўдакї) ба шахс (Нимо Юшиљ) фарќ мекунад. Маќсуди Якубсун аз 
паёми њамон љанбаи билќувваи забон аст ва маќсуд аз ќолаб ё code 
њамон љанбаи билфеъли забон аст, яъне гуфтори фардї19.  
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Метавон гуфт, ки сабкшиносии тавсифи њарчанд, ки иддаои 
забоншиносї дорад, аммо аз он љо, ки ба муњтавои отифии осор 
мепардозад, бештар љанбаи адабї дорад ва њамин тавр аст 
сабкшиносии Спитзер, ки мехоњад маншаи таквинии сабкро дар 
равони гўянда биљўяд, аммо сабкшиносии сохтгаро бештар дар њавзаи 
забоншиносї аст. Сабкшиносии сохтгаро дар њаќиќат шакли 
комилтари сабкшиносии наќшгаро аст, ки бар наќши забон (масалан 
саноеъи бадеъї ва сувари хаёл) такя дорад. 

 
Пайнавиштњо: 

1.Забоншиносї чист. Сюзат Њайдан Илгин, (тарљумаи дуктур 
Сайидмуњаммад Зиё Њусайнї), Донишгоњи озоди Эрон, 1359.сањ.87. 

2.Албатта бархе аз забоншиносон њам ба маънї арљ нињодаанд, чунон 
ки теурии маънии Фирс (firth) машњур аст. 

3.Баргирифта аз маќолаи Paul C.Doherty тањти унвони stylistic-a 
bibliographical survey. 

Р.к: Сontemporary essays on style// Glen A.Love, 1969, P. 302. 
4.Stylistique descriptive. 
5. Соњиби китоб: Traite de stylistiqueFrancaise 2 volume, troisieme 

edition 1951. 
6. Даромаде бар сабкшиносии сохтгорї, Дуктур Муњаммадтаќї 

Ѓиёсї, сањ.58. 
7. Stylistigue de l expression. 
8. Дар мусиќї њам мутив (такрор)-ро њар устоде ба тими хоси худ 

мезанад, яъне эњсоси худро дар он љо медињад. Ќалиле дар баёни 
эњсос, яъне тими шеваи муташахасси устодонае доранд,ки бадон 
радиф мегўянд. Масалан, дар сантур, пуюр, Њабиб Самої, 
Мирзоллоњ Абдуллоњ, Сабо радиф доранд, яъне овозњои ќадимиро 
(мутифњоро) бо тими худ задаанд,ки сабки онон аст. Радифи њар 
устодеро мумкин аст дигарон њам таќлид кунанд ва бизанад чунон, 
ки Маљид Каёнї радифи Мирзо Абдуллоњро иљро кардааст. 
Ин масъала дар адабиёт њам њаст, масалан дар ѓазоли мутиф, яъне 
матолиби такрорї дорем, ки бархе аз шоирон ба онњо тим, яъне 
эњсоси љадид додаанд ва метавонем дар баъзе масоили муштарак, 
тими Мавлавї, Њофизу Саъдиро аз њам људо кунем. Њамин тавр дар 
ирфон њам тими Мавлавї ва Саноию Љомї аз њам мутамоиз аст. 

9.Stylisfique geretique. 
10.Дуктур Турахон Ганљї устоди собиќи забонњои форсию туркї дар 

донишгоњи Лондон ба ман гуфт, ки Спитзер дар донишгоњи 
Истамбул бо кўмаки мутарљиме ба мо адабиёти Фаронса дарс 
медод, њол он, ки мо ба маќоми илмии ў огоњ набудем ва ба умќи 
суханони ў пай намебурдем. 



110 

11.Фуслер њам дар баррасињои худ бар он буд то аз тариќи забон 
(сабк) ба шахсияти нависанда роњ ёбад. Кори маъруфи ў дар мавриди 
он шеъри маъруфи Лофунтен аст: 

Зоѓаке ќолаби панире дид, 
Бар дањон бигрифту зуд парид. 

 Ў мегўяд,ки «силсилаи маротиби иљтимоии љомеаи љонварон њам 
арзи силсилаи маротиби љомеаи Фаронса дар садаи њабдањум аст» 
(«Сабкшиносии сохторї», сањ.32). 
12. Talent, experiense and faith.  
Р.к: Linguistics and Literary History //Essays in stylistics princeton 1948. 
Р.27. 
13 . Сабкшиносии сохторї, сањ. 48. 
14. Р.к: Улман. сањ. 121 -125. 

Дар бораи Спитзер дар китоби Њуф њам матолиби љолибе аст. 
15. Ин истилоњро дар осори шайхия дидаам. Дар сањ. 193, 
Њусомуддин, табъи дуввуми Њољи Муњаммадхони Кирмонї шеъре 
зикр мекунад ва менависад, ки аз лањнаш пайдост,ки шеъри Саъдї 
нест ва баъд мегўяд: «Имом мефармояд: «Аноло нуъиду арраљулу мин 
шиъатино фаќињан њатто юлњану лању фаяърифу лањна, пас инсон 
бояд, лањнфањм бошад». 
16.Даромаде ба сабкшиносии сохторї, сањ. 58. 
17.Тањлили сабки Њофиз (рисолаи фавќулисонси забоншиносии 
умумї), Донишгоњи Тењрон, Муњаммад Духонї, зери назари Дуктур 
Ядуллоњи Самра, 1358. 
18.Хунбор маъмулан сифати дидааст чунон, ки худи Њофиз њам 
гуфтааст: 

Гарде аз рањгузари дўст ба кўрии раќиб, 
Бањри осоиши ин дидаи хунбор биёр. 

19. Њар кадоме аз сабкшиносон ва забоншиносон ба ин ду мафњум 
муњим исме нињодаанд: Чамский забони биллќувваро competence 
(тавониш ё ќудрат) ва забон билфелро performance (иљро ё буруз ё 
куниш) хондааст. Бархе ба забони билќувва system (низом) ва Langue 
(забон ) ва ба забон билфеъл text (матн) ва Discours (сухан) гуфтан . 
(Дар бораи адабиёт ва наќди адабї, сањ. 702 ). 

 
Тамринот 

1. Дар «Макомоти Њамидї», ки ба насри маснуъ дар карни 
шашум навишта шудааст, мукарраран ба чунин љумалоте бармехўрем: 
Пас шабе аз шабњо, ки љисми адњами шаб ба саввод мухаллал буд ва 
чашми аём ба зилол мукањњал фалак ридои нилї дар бару њаво тилсони 
пирї бар сар дошт, – хољаи мизбон... гуфт... 

(Чопи донишгохи Исфањон, сањ.194) 
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..Роёти хуршед, росих ва ањкоми шаб ба оёти руз носих гашт. 
Офтоби мунир аз фалаки асар битофт ва сияњбофи шаб њилаи субњи 
содиќ бибофт. 

 
 Шеър 

 
Пайдо шуд аз сипењр аломоти субњдам, 
Боло гирифт давлати хуршеди муњташам . 
Аз курсии сипењру зи тахти фалак битофт , 
Гоње чу тољи Хусраву гањ чун нигини Љам. 

(Њамон љо, сањ.120) 
 
Наќши «шаб шудан» ва «субњ шудан» дар ин матн чист ? 

2 .»Воњиди фикрї» дар ду шеъри зер «бузург шудани кўдак» аст, аз 
назари барафзудаи эњсосї ва отифї чї фарќе байни онњост ? 

 
Он рўз, ки њафтсола будї, 
Чун гул ба чаман њавола будї. 
В- имрўз ба чањордањ расидї, 
Чун сарв бар ављ сар кашидї. 

Низомии Ганљавї 
 

Тифли поварчин- поварчин дур шуд аз кўчаи санљоќакњо. 
 Суњроби Сипењрї 
 

3. Ду байти зерро ба лињози сохтњои њиљої бо њам муќоиса кунед: 
 
Боди наврўзї њаме дар бўстон бутгар шавад. 
То зи сунъаш хар дарахте луъбате дигар шавад. 

 Унсурї  
 
Бањор омад, бањор омад, бањори хушузор омад , 
Хушу сарсабз шуд олам, авони лолазор омад. 

 Мавлавї 
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ФАСЛИ ШАШУМ 
 

САБК ВА САБКШИНОСЇ ДАР ЭРОН 
 

Муќаддима 
Мусалламан дар зењни ќудамо мафњуми сабк вуљуд доштааст, 

аммо сабкшиносї, яъне илме , ки дар бораи сабк бањс мекунад, марбут 
ба ќарни ахир аст. Дар «Аѓонї»1 омадааст, ки Њаммоди Ровия дар 
њузури Зу-Аррама шеъреро дар мадњи яке аз бузургони Басра 
мехонад.Зу-Аррама мегуяд, ин абёт аз ту нест ва Њаммод эътироф 
мекунад ,ки ин шеър аз шоъири љоњилї аст, ки фаќат ў мешиносад. 
Дар ин сурат Зу-Аррама аз куљо фањмид, ки ин ашъор аз Њаммод нест? 
Љуз ин ки бигўем ў услуби ашъори љоњилиятро аз ашъори давраи 
исломї бозмешинохт.  

Шоирони кўњан аз мафњуми сабк дар осори худ бо луѓоте аз 
ќабили тарз, шева, тариќа, сиёќ, расм... сухан гуфтаанд. Дар кутуби 
наср хам истилоњоте чун шева, сиёќат, намат (њар се дар «Ал-тавасул 
илал тарассул») тарзи сухан, саёќати сухану кисвату иборот, мазоњиби 
шуаро, афонин, асолиб (њар шаш дар «Ал-муъљам-фи-маъориил 
ашъорил Аљам») ба чашм мехўрад. Ва назоири ин истилоњот бисёр 
аст2. 

Бархе аз шоироне ,ки дорои услуби тоза буданд, масалан Хоќонї, 
Низомї, даќиќатар аз дигарон ба сабк ишора карданд. Дар даврони 
Сафавия, ки сабки шеър ба кулли нисбат ба сабкњои ќаблї таѓйир ёфт, 
шоироне чун Соиб фаровон аз сабки тозаи худ сухан гуфтанд ва 
махсусан, дар тазкирањои ин давра матлаб дар бораи тарзу шева ва 
тариќаи шоирон бисёр аст. 

Шодравон Бањор мегўяд3, ки вожаи сабкро аввалбор 
Ризоќулихони Њидоят дар муќаддимаи тазкирои худ- «Маљмаъ-ул-
фусањо» ба кор бурда аст. Аммо ман ин вожаро њам дар осори 
ќудамои арабу аљам ва њам муосирони мутаќаддим бар Ризоќулихон 
дидаам. Дар муншаоти Хоќонї омадааст: «Њамоно ки ба љаноби 
маљди маљлиси сомї асмоуллоњу таъоло нарасониданд ва мутолиот 
нафармудааст ва илло он сабк ибороту тањийят, ишорату назми алќоб 
ва азми хитоб дида, чун раво доштї...»4 

«...Ва ман кењтар намегўям, ки он алфоз амсолро ба кулли ќазфу 
њазф кунанд ва дар сулуки маќолоту сабки рисолот ва насљи мансурот 
ва њуки манзумот ба кор надоранд, аммо арз аз ин итноб он аст, ки 
мустаъмалоти бештар њашву ноќис менамояд»5. 

Ваќте Њољї Муњаммад Исмоили номї девони Яѓмои Љандаќиро 
дар замони њаёти ў љамъ мекунад, ашъоре аз ину онро њам ба номи ў 
меоварад. Яѓмо таи номае ба писари худ Ањмад менависад6 , ки он 
девонро тасњењ кунад ва мегўяд: «Љуз сардория ва чанд туѓро 
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нигориши форсї ва арабї чанд, ки сабки баён гувоњї медињад, татима 
маъюбу махлут аст». Маъхази дигари мутаќаддим бар «Маљмаъ-ул-
фусањо» китобе аст мавсум ба «Тазкират-ул-авлиё» ба ќалами 
Неъматуллоњ Ар-Разавї Аш-Шариф (чопи матбааи Саодати Кирмон), 
ки муосири Њољи Муњаммадхон, писари Њољи Муњаммадхони 
Каримхон буд (зоњиран дар асри Муњаммадшоњи Ќољор). Дар сањ.147 
ин китоб омадааст: «Њазрати оќо аълоуллоњ маќомању (Њољї 
Муњаммад Каримхон ) дид, ки он љаноб (Њољї Муњамадхон ) 
маърифати лањн њосил намуда, лињозо бар сабки фуќањои салаф 
иљозааш марњамат намуд». Аммо истеъмоли «сабк» дар арабї 
собиќаи куњан дорад. Љоњиз (мутаваффо дар соли 255 њ.ќ) дар «Ал-
баёну вал- табйин вал –њайвон ва расоил»-и худ ва Абуњилоли Аскарї 
(мутавафо пас аз соли 395њ.ќ. ) дар «Ас-Саноъатайн» ва Омидї 
(мутаваффо дар соли 370 њ.ќ.) дар «Ал-Мавозинату байна Абетамам 
вал -Буњтурї» ва Ибни Рашиќи Ќарувонї дар «Ал-Ъумда» ва Ибни 
Халдун дар «Муќаддима»-и худ аз «сабк» ва «услуб» сухан гуфтаанд. 
Дар «Ас-Саноъатайн» илова бар сабк истилоњоти дигаре чун «насљ» 
ва «расф" низ ба кор рафтааст. 

 
Мафњуми сабк дар осори ќудамо 

Дар осори куњани арабї сабк бештар ба маънии тарзи нигориш, 
таркиб ва таълифи калом аст ва куллан метавон гуфт, ки ќудамо дар 
бањси сабк ба љанбаи зоњирї ва берунии калом таваљљуњ доштанд ва ба 
фикру биниши гўянда намепардохтанд. Чоњиз дар «Ал-Њайвон» 
менависад, ки маъни муњим нест ва назди њар ќавме њаст он чї муњим 
аст, гузиниши лафз ва «људатулсабк» аст, дигар нависандагони араб њам 
каму беш тањти таъсири ў будаанд. Дар навиштањои форсї њам каму 
беш чунин аст ва истилоњоти муодили сабк ба мафоњими гуногун ва 
густурда ва мубњаме омадааст. Хоќонї сабки шеъри худро тоза медонад 
ва ба истилоњи сабкшиносї барои худ ба сабки шахси ќоил аст: 

Мунсифон устод донандам, ки дар маъниву лафз, 
Шеваи тоза, на расми бостон овардаам. 
 

Тарзи ѓариби ман аст  наќши хирадро тироз, 
Шеъри бадеи ман аст шурби суханро шиор. 
 

Њаст тариќи ѓариб ин ки ман овардаам, 
Ањли суханро сазад гуфтаи ман пешво. 
 

Маро шеваи хосу тоза-сту дошт 
Њамон шеваи бостон Унсурї. 
 

Пас ба назари Хоќонї Унсурї сабки тозае надошт ва ба њамон 
тариќи мутаќаддимон сухан мегуфт. Аммо дар шеъре, ки дар бораи 
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муќаллидони худ сурудааст, барои Унсурї сабки шахсї ќоил шуда ва 
Масъуд Саъдро мутобеъи ў донистааст. 

Масъуди Саъд на сўи ту шоирест фањул? 
К-андар сухан-ш ганљи равон ёфт њар кї љуст. 
Бар тарзи Унсурї раваду хасми Унсурист, 
К-андар ќасидањош занад таънањои чуст. 

Шоирони дигаре њам бо вожањои тарзу шева ба сабки шахсии худ 
ишора кардаанд. Низомї гўяд: 

Ба ќиёси шеваи ман, ки натиљаи нав омад, 
Њама тарзњои тоза куњан асту бостонї. 
 

Шева ѓариб аст, машав номуљиб, 
Гар бинавозиш, набошад ѓариб. 
 

Вале он к-аз маонї бо насиб аст, 
Бидонад, к-ин сухан тарзе ѓариб аст. 

 

Ман, ки дар ин шева мусиб омадам, 
Дидани арзам,ки ѓариб омадам. 

Њофиз њам ба сабки худ чунин ишора мекунад: 
Гар дигаре ба шеваи Њофиз задї раќам, 
Маќбули табъи шоњи њунарпарвар омадї. 

 Њамчунин Соиб гўяд: 
Бар њарифон чуни гуворо нест, Соиб, тарзи ту, 
Бењ ки бифристї ба Эрон нусхаи ашъорро. 

 

Соиб ин тарзи суханро аз куљо овардаї, 
Ханда бар гул мезанад рангинии ашъори ту. 

Ва дар абёти зер ба сабки хоси Мавлавї ишора мекунад: 
               Фитод то ба рањи тарзи Мавлавї Соиб, 
              Сипанди шўълаи фикраш шудаст кавкабњо. 
 

Солњо ањли сухан бояд, ки хуни дил хўранд, 
То чу Соиб ошно бо тарзи Мавлоно шаванд. 

Њамчунин ишороте ба сабки давра метавон ёфт: 
Чаро гаштї дар ин байѓула по баст, 
Чунин наќди ироќї дар кафи даст. 

Низомї 
Ки мурод аз байѓула, Ганља ва мурод аз наќди ироќї ба ињоми 

шеър ва услуби тозаи ироќї дар муќобили сабки кўњани Хуросонї 
аст. Ва аз ин рўй фаровон аз Хуросону Ироќ (сабки хуросонї ва 
ироќї) ёд шудааст: 

Подшоњи назму насрам дар Хуросону Ироќ, 
К-ањли донишро зи-њар лафз имтињон овардаам. 

Хоќонї 
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«Маљди Маъшуќ» ки фарзанду мураббои ман аст, 
Нури чашми њунару зубдаи аќрон бошад. 
Гарчи бар тарзи Ироќ аст замираш машъуф, 
Дар сухан хиљлати абнои Хуросон бошад. 

Зулфиќори Шервонї 
Ва баъид нест, ки муроди Соиб низ аз тарзи тоза дар абётњои зер 

сабки њиндї бошад: 
Ба тарзи тоза ќасам ёд мекунам, Соиб, 
Ки љои булбули Омул дар Исфањон пайдост7. 

 

Соиб аз тарзи наве, к-андар миён андохтї, 
Дудмони шеърро њар дам баќои тозае. 

 Сабоњии Бедгилї аз шоирони нахустини давраи бозгашт дар 
ќитъае, ки хитоб ба Рафиќи Исфањонї сурудааст аз тарафдорони 
сабки њиндї интиќод мекунад ва њадафи худро таќлид аз сабки 
хуросонї медонад.  

Зи тарзу шеваи эшон чу кас шавад ољиз, 
Барои худ кунад андеша махласе зи мазиќ. 
Нињад ба шоири дерина туњмати њазён, 
Дињад ба гуфтаи пешина нисбати талфиќ. 
Бувад тариќаи мо иќтифои устодон, 
Пиёдаро марасад таъна бар њудоти тариќ. 

Гоње дар адабиёти кўњан сухан аз тарзи ѓазалу тарзи ќасида аст, 
яъне услуб ва меъёру сунани ѓазалпардозї ва ќасидагўї. Дар ин маънї 
мурод аз тарз навъи адабї ва ќолаби шеърї аст ва гоње аз шеваи ваъзу 
зуњд сухан гуфтаанд ва муроди онон мавзуъоти шеърї аст: 

Љуз ин тарзи мадњу тирози ѓазал, 
Накарди зи табъ имтињон Унсурї. 
Зи дањ шева, к-он њилати шоирист, 
Ба як шева шуд достон Унсурї. 
На тањќиќ гуфту на вазну на зуњд, 
Ки њарфе надонист аз он Унсурї. 

 Хоќонї 
Яъне тахассусу фанни вижаи Унсурї ќасидапардозї буд, ки 

мавзўи он мадњ аст. Мурод аз тарзи мадњ тинаи аслї ќасида аст ва 
мурод аз тирози ѓазал таѓаззули ќасида аст. Њоќонї мегўяд,ки дар 
шеър илова бар мадњ мавзуоти дигаре чун тањќиќу ваъзу зуњд низ њаст, 
ки Унсурї аз онњо бехабар буд: 

Нашуд ба тарзи ѓазал њамъинони мо Њофиз, 
Агарчї дар сафи риндон Абулфаворис шуд. 

Камоли Хуљандї 
Мурод ў аз тарзи ѓазал, ѓазалпардозї аст. Шамси Ќайс дар «Ал-

Муъљам фи маъойири ашъор-ил-Аљам» (сањ.45) менависад: «Бояд, ки 
дар афомини сухан ва асолиби шеър чун насибу ташбибу мадњу зам ва 
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офарину нафрину шукру шикоят ва ќиссаву њикояту суолу љавоб ва 
зикри диёру русуму васфи осмону нуљум ва сифати азњору анњор... ва 
ташбењи лайлу нањору наъти асбу салоњ... ва фанни тањонию таъозї аз 
тариќи афозили шуаро ва ашоири фузало удул нанамояд». Чунон, ки 
мулоњиза мешавад, муроди ў аз афонину асолиб, мавзуъоти шеърї ва 
анвои он аст. Иттифоќан услуб ба ин маънї яъне анво ва мавзуот хеле 
роиљ будааст.Дар тазкираи «Натоиљ-ул–афкор» (сањ. 24) дар боби 
Рўдакї менависад. «Муљиди асолиби сухан» дар осори шоироне чун 
Њоќонї, Низомї ва Мавлоною Соиб суханони бисёре дар бораи сабки 
шеър омадааст,ки мерасонад, мафњуми сабк дар мабоњиси 
шеършиносї барои ќудамо матрањ будааст. Низомї дар абёти зер аз 
таѓйири сабкњо дар даврањои мухталиф сухан мегўяд: 

Ба њар муддате гардиши рўзгор, 
Зи тарзи дигар хоњад омўзгор. 
Замон то замон хомаи нахлбанд, 
Сари нахл дигар барорад баланд. 
Чу кам гардад аз гавњаре обу ранг, 
Дигар гавњаре сар барорад зи санг. 
Арўси маро пеши пайкаршинос, 
Њамин тозарўї бас аст аз ќиёс. 

Хоќонї дар ќитъаи зебои зер ин нуктаи сабкшиносиро матрањ 
мекунад, ки таќлиди сатњї ва кўркўрона аз зоњири асаре, роње бадењї 
нест ва њаќ бо ўст, зеро аввалан сабк масъалаи тавъамони зењну забон 
аст ва сониян, мухтасот ё мухтасаи сабки шахсї чандон ошкору 
дастрас нест: 

               Хоќониё, хасон, ки тариќи ту мераванд, 
Зоѓанду зоѓро сифати булбул орзуст8. 
Бас тифл, к-орзуи тарозуи зар кунад, 
Норинљ аз он канад, ки тарозу кунад зи пўст. 
Гирам ки морчуба кунад тан ба шибњи мор, 
Ку зањр бањри душману ку муњра бањри дўст. 

Аммо ба таври куллї бояд гуфт, ки он чї дар тазкирањо ва 
девонњои шоирон ва кутуби адабии куњан дигар ба сурат пароканда 
дар бораи сабк омадааст, матолибест каму беш шабењ ба њам, ки 
љанбаи илмиї ва равишманд ва њатто равшане надорад. Суханоне аст 
куллї ва тавсифї. Бо тародуф чанд сифат аз ќабили ъузб, равон, 
маснуъ, сањл.. хостаанд матлабро тамом кунанд ва бояд онњоро дар 
њамон њавзаи наќди адабиёти ќадим (наќд-уш-шеър) арзёбї кард. 
Њоло он ки дар сабкшиносии љадид бояд маънии даќиќи њар сифате 
мушаххас ва баромада аз дарунмояњои сабкии асар бошад ва ба љойи 
ибороти тавсифї њатталмаќдур меъёрњои айнї ироа шавад. 

Намунаи яке аз бањсњои сабкшиносона, ё наќди адабии ќадим 
ќазоват Маљди Њамгар (мутаваффи дар соли 686њ.ќ.) аз шоирони 
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давраи муѓул дар бораи шеъри Анварї ва Зањир аст. Фузалои Кошон 
таи ќитъае аз ў доварї мехоњанд ва ў низ тайи ќитъае назари худро 
мабни бар бартарии Анварї нисбат ба Зањир эълон медорад: 

Шеъри Зањир агарчи саромад зи љинси назм, 
Бо тарзи Анварї назанад лофи њамсарї. 
Бар ављи муштарї бирасад9 тири назми ў, 
Хоса гањи саногариву мадњгустарї. 

Аввалан «тарз»-ро ба маънии шеър овардааст: Тарзи Анварї, яъне 
шеъру ќасидаи Анварї, сониян далеле ироа намекунад, ки чаро Анварї 
дар шеваи мадњ аз Зањир болотар аст? Меъёру маънии ин ќазоват љуз 
завќу салиќа чист? Анварї ва Зањир њар ду аз ќасидапардозон ва 
ѓазалгўёни устоди ќарни шашум њастанд. Мунтаќид дар зењни худ чї 
меъёрњо доштааст? Намунаи яке аз бањсњои сабкшиносии шеъри форсї 
дар «Кашшофу истиллоњот-ул-фунун» аст, ки зайлан наќл мешавад10. Бо 
он ки нисбатан бањси љамъу љур ва шояд даќиќе бошад ( бо таваљљуњ ба 
замони худ) аммо дар кулл нисбат ба вазъи илми сабкшиносї дар 
даврони мо бањси камфоидае аст. Муњаммад Тањонавї (аз фузалои њинд 
мутаваффї баъд аз 1158 њ.ќ.) барои шеъри њар шоир ба овардани сифате 
ќаноат кардааст, њол он ки дар аксари ин сифоту њасру ќасрњо љои чуну 
чарост: 

« Тарз дар истилоњ болиѓо , маќсадеро гўянд аз маќосиди назм, ки 
ба сифате аз авсофи назм махсус гардонида бошанд. Ва инро тариќ 
низ гўянд. Ва љумлаи тарзњо нуњ тарз бошанд: 
 1.Тарзи њакимона- ва ин тарзи шайх Саної аст.Мушаккилу муштамил 

бар мавоъизу ташбењоту амсол ва маърифати сулук ва мутаъаллиќи 
он. Ва каломи љомеъ асту хуб. 

 2. Табъона11- ва ин тарзи Њоќонї аст. Ва таърифи он ѓулув дар 
мушкилоти назм аст. Чунончи иѓлоќоту иѓроќоту ташбењоти бадеъ 
ва тањмилоти латифу киноёту тасвироти ѓариб ва ибороти лоиќа. 

3. Фозилона- ва ин тарзи Анварї аст. Ва ин тарз муштамил аст ба 
алфози муътабар бо истиѓроќу балоѓату ибдоъи улувист муътабар. 

 4. Мутарасилона – ва ин тарзи Зањир аст. Ин иборат аст аз тасаруфот 
дар ињоми зулмуънийин ва ташбењоти наву иѓроќоти балеѓ. 

 5. Муњаќќиќона- ва ин тарзи Абдулвосеъи Љабалї аст. Ва таърифи он 
мулоимат ва љазолат аст, дар эроди мутобиќоту мушобењоту 
таќсимот ва тафсироту тафсили алфозу сиёќат. 

 6. Надимона- ва ин тарзи Фирдавсию Низомї аст. Муштамил бар 
баёни ќасасу њикоёту таворих ва фасоњати маъонии бадеъу 
ташбењоти аљиб. 

 7. Ошиќона- ва ин тарзи Саъдї аст. Ва ин њовии мулоимату завќ аст. 
 8. Хусравона- ва ин тарзи њазрати Амир Хусрави Дењлавї аст. Ва ин 

љомеъи љамиъи латоифу назм ва муњтавии тамоми калимоти сухан 
аст. 
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 9. Боњафсона12- ва он каломе аст муштамил бар алфозе, ки онњоро дар 
истеъмол мањљур доштанд. Гуфтаанд агар забони пухтаи форсиро аз 
алфози арабї чошнї дињанд, агар гуворо ояд мутарасилона хонанд ва 
ногувор ояд боњафсона хонанд. Чунон, ки мулоњиза шуд нависанда 
тасрењ кардааст, ки бояд њатман барои тарз сифате оварад.Аммо 
њамон тавр, ки гуфтем дар ин авсоф ва махсусан тавзење, ки дар бораи 
онњо додааст, ишколоти фаравоне аст.  

 
Сабкшиносии Бањор 

Дар давраи бозгашт, яъне дар даврони Ќољор масъалаи 
шинохтани услуби ќудамо ва дар натиљаи бањсњои сабкшиносї нисбат 
ба собиќ сурати љиддитаре ёфт. Шоирони ин давра амсоли Сабои 
Кошонї, Суруши Исфањонї, Ќоонї, Шайбонї барои он ки 
битавонанд ба хубї аз уњдаи таќлиди ашъори ќудамо бароянд мебояд 
бо мухтассоти сабкии ашъори ќадим комилан ошно бошанд ва нањваи 
бинишу шевањои забонии эшонро омўхта бошанд. Мутолиоти онон 
дар давовини куњан боис шуд то ба тадриљ ошноии эшон бо услуби 
ќудамо бештар шавад, ба њадде ки ташхиси бархе аз осори шеърии ин 
даврон аз намунањои аслї душвор аст. Масалан Суруш мегўяд: 

Њамеша то ки шуд шох пир дар мањи тир , 
Ба моњи найсон сарсабзу тозаву барноњ. 

 Ки монанди шоирони куњани сабки хуросонї моњи тирро ба маънии 
пойиз ба кор бурдааст ва ба охири ќофияи махтум ба алиф њо-е 
дарафзудааст ва танњо мавриде, ки андаке сабкшиносро њидоят 
мекунад, овардани «шуд» ба љои «буд» аст. Аммо баррасињо ва 
диќќатњои эшон њељ гоњ сурати мактуб наёфт ва бештар љанбаи шахсї 
дошт ё ба сурати шифоњї аз устод ба шогирд, ё аз падар ба писар 
мунтаќил мешуд. Яке аз хонадонњои маъруфи шеърї дар ин даврон 
хонадони Сабост. 

Бар тибќи навиштаи Маликушшуаро Бањор дар муќаддимаи 
«Сабкшиносї» Надимбошї мутахаллис ба Хуљаста бародари 
Мањмудхони Маликушшуаро ва наваи Сабо дар авосити давраи 
Носируддиншоњ аз Тењрон ба Машњад рафт ва дар он љо анљумане аз 
њаводорони сабки хуросонї ва ба истилоњи он замон сабки 
туркистонї ташкил дод. Достон аз ин ќарор аст, ки дар он даврон 
интишори девони Ќоонї, ки ба сабки байни хуросонї ва ироќї аст 
(сабки шоирони ќарни шашум, ки сабки байнобайн аст), сару садои 
бисёре барангехта буд. Иддаи касире ба табъи Ќоонї шеър мегуфтанд 
ва онро услуби асили хуросонї мепиндоштанд. Бархе аз фузало ва аз 
љумла Надимбошї ба интиќод аз шеваи Ќоонї бархоста буданд ва 
аќида доштанд, ки услуби ў хуросонии мањз нест ва лољарам ба 
тавзењи маоири услуби хуросонї, чунон ки аз шеъри ќудамо мустафод 
мешавад, машѓул буданд. Сабурии Маликушшуарои Остони Ќудси 
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Разавї яке аз касоне буд, ки дар маљлиси Хуљаста њузур меёфт. 
Ўомўхтањои сабкшиносии худро ба фарзандаш Муњаммадтаќии Бањор 
мунтаќил кард. Бањор илова бар касби ин маълумот аз падари худ 
назди Адиби Нишопурї Сайидалихони Даргазї низ бо мабоњиси 
сабкшиносї ошно шуда буд. Маликушшуаро Бањор баъдњо аз 
Машњад ба Тењрон омад ва баъд аз таъсиси Донишкадаи адабиёт 
(донишсарои олї) маълумоти сабкшиносонаи худро дар дарсе тањти 
унвони («Таърихи татаввур ва тањаввули назму насри форсї») ба 
донишљўён мунтаќил кард ва саранљом дар соли 1321њ.ќ. китоби 
сабкшиносии насрро дар се љилд интишор дод. Аммо мутаассифона 
маљоле барои интишори орои худ дар сабкшиносии шеър ки тахассуси 
аслии ў буд, наёфт. Баъд аз Маликушшуаро Бањор бархе аз 
шогирдони ў ба пайравї аз равиши ў китобу маќолоте дар боби 
сабкшиносї интишор доданд, ки аз њама муњимтар яке «Сабки 
хуросонї дар шеъри форсї»13 ва дигаре «Фанни наср дар адаби 
порсї»14 аст. 

«Сабкшиносї»-и Бањор (ва он кутуби дигар) бар мабнои 
забоншиносии таърихї ё дар замоне (Diashornicel Linguistics) навишта 
шудааст. Яъне умдатан ба баррасии татаввур ва тањаввули луѓот дар 
мутун мепардозад ва ба таври куллї фаќат ба љанбаи забонии мутун 
таваљљуњ дорад. Арзиши ин китоб (ва он кутуби дигар) барои касоне, 
ки дар сабкшиносї дар сутуњи олї машѓули мутолиа њастанд, бисёр 
аст ва њадди аќал ин аст, ки маводи хоми бисёре дар ин кутуб 
гирдоварї шудааст. Аммо бар мабнои онњо наметавон дарёфт, ки 
сабкшиносї чист ва наметавон ба касе сабкшиносї омўхт, зеро дар 
онњо аз муќаддимот ва усулу равишњо хабаре нест ва ба лињози теурї 
матлаби чандоне дар бораи сабку сабкшиносї надоранд. Бо ин њама 
ба назар мерасад, ки Бањор талаќќии каму беши равшане аз 
сабкшиносї доштааст ва бояд маќоми ўро дар Эрон њамсанги 
сабкшиносони бузурге чун Эрик Оурбах15 ва Луи Спитзер дар Ѓарб 
талаќќї кард, ки иттифоќан онон њам њамзамон бо Бањор дар хилоли 
Љанги љањонии дуввум дар њоли фирору оворагиву парешонї 
машѓули тадвини кутуби хеш будаанд. Чунон ки ќаблан ишора 
кардам, онон аз Олмони нозї гурехта буданд ва донишгоњњои Туркия 
паноњ бурда буданд. Оурбох менависад: «Дар он љо буд, ки ман юмни 
фуќдони марољеъ ва маохиз ва дур будан аз китобхонањои ѓанї аз 
уњдаи таълифи худ баромадам ва агар чунин зайиќе дар кор набуд, 
њаргиз чунин тавфиќе намеёфтам».16 Ва марњум Бањор њам менависад, 
ки китоби худро «дар асуи њолот, яъне мутаоќиби њабсњои паёпай ва 
табъидњову зиёнњои гарон ва озорњои бемуљиб ва вањшатњои 
шабонарўзии бистсола»17 таълиф кардааст ва бояд ба инњо адами 
дастрасї ба табъњои интиќодии солњои баъд ва нусахи хаттии мављуд 
дар китобхонањои муътабари љањониро низ афзуд.18 
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 «Агар бихоњем дар таърихи фарњанги даврони ахир, ки форсї 
дарсї шуд ва мадорис ва донишгоњњо мавриди таълиму тааллум ќарор 
гирифт, чанд китобро аз назари љомеият ва судмандї дар таълиму 
ифоза баргузинем, бешак номи китоби сељилдии марњум Бањорро бояд 
дар садри фењрист ќарор дињем. Иштибоњоти љузъию ќазоватњои 
ањёнан нодурусте, ки гоње дар он китоб ба чашм мехўрад (ва бештар 
марбут ба асри таълифи китоб аст) дар ин ќазоват хадшае ворид 
намекунад. Бархўрдњои даќиќу дурусти ў бо масъалаи сабк дар порае 
аз маворид чунон чашмгир аст, ки ман гоње дучори васваса мешавам, 
ки бигўям ў аз масъалаи сабкшиносї дар Ѓарб бехабар набудааст. 
Худи вазъи истилоњи «сабкшиносї» ва талаќќї кардани он ба унвони 
як илм ва бархўрди забоншиносона бо мутун њама маро ба изњори ин 
аќида тањрик мекунад (дар муќаддимаи худ аз «Доиратулмаорифи 
Бритонико» матлабе наќл мекунад ва гоње муодили фаронсавии баъзе 
аз истилоњотро ба даст медињад). Њамаи ин масоили тоза аст ва дар 
назди ќудамою мутааххирону муосирон низ Бањор чунин вузуње 
надоштааст. Ба њар њол ман аќида дорам, ки Бањор лоаќал шифоњан 
(аз тариќи дўстони фарњангии худ, аз ќабили Њертесфилди Олмонї) ё 
аз тариќи фарњангњо ва доиратулмаорифњо то њудуде аз масъалаи 
сабкшиносї дар Ѓарб иттилооте доштааст. Ў агарчї дар бисёре аз 
мавозеъ бо мутун бархўрди сабкшиносонаи дурусте надорад (ва 
масъалаи китоберо фаќат муаррифї ё наќл мекунад), вале ба таври 
куллї мафњумеро, ки аз сабк дар назар дорад, даќиќу дуруст ва 
таќрибан мутобиќ бо мафњуми роиљ ѓарбии он аст. Ў ба њадде бо 
лањни мутуни мухталиф маънус аст, ки дар бисёре аз мавориди «нарм» 
даврањои мутафовитро мушаххас мекунад ва даќиќан мегўяд, ки 
фалон истилоњ аз кай шурўъ шуда ва то кай идома дошта аст ва бад-
ин эътибор гоње ба зарси ќотеъ мегўяд, ки фалон иборат нусхаи ѓалат 
ва сањењи он бењмон аст. Дар сафањоти ќабл намунае аз њадсиёти ўро 
дар бораи забти «Калила...», чопи Ќариб, зикр кардам, чунон ки 
мулоњиза кардед «Калила...» чопи Минавї њадсиёти Бањорро таъйид 
мекунад. 

Як мавриди хеле љолиб љилваи рўњи сиёсї ва намуди алоќаи ў ба 
масоили иљтимої дар матовии китоби «Сабкшиносї» аст. Дар баёни 
њар масъалаи адабї ба дунболи илали иљтимоию сиёсї аст. 
Инќилоботу тањавуллоти иљтимоиро шарњ медињад ва илова бар ин, 
аз њар фурсате барои бањсњои интиќодиву иљтимої бањра мебарад. 
Дар сањ. 190 – 191 аз љилди савум пас аз бањсе аз адами сињњати 
матолиби «Тазкират-уш-шуаро» ва аз байн рафтани рўњияи тањќиќ 
дар натиљаи њамлаи муѓул ва Темур менависад: «Ва дунболаи њамин 
ѓафлатњо ва адами татабуъу сањлангорї ва мусомињањо ва 
газофгўињост, ки то асри мо давом ёфтааст... ва боз дунболаи њамон 
ахлоќ аст интиќодоти берўяи љароид ва адами тањќиќ дар умуру 
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њаттокињое, ки мўй бар андоми ањли иффат рост мекунад!... Худованд 
ин як мушти боќиятулбоќияи тамаддуни дерини Шарќро, ки аз љаври 
рўзгор бад-ин вазъи ноњинљор дучор шудаанд аз њазлону булњавасї ва 
ѓафлату такосул ва эњмол масун дорад, биминнињи ва сиъати 
рањматињї». Дар сањ.2 љилди саввум дар бораи њамлаи муѓул 
менависад: «Ва ба ќавли Дарвеши Нишопурї: омаданду куштанду 
канданду сўхтанду бурданду рафтанд! Ва мо мегўем, омаданду 
куштанду канданду сўхтанду бурданду нарафтанд!» Дар сањ. 169 
љилди саввум, дар боби суќути Баѓдод менависад: «ва барафтодани 
давлати хулафо ва суќути Баѓдод, ки беш аз суќути дирўзи Порис дар 
он ањд ањамият доштааст». Дар сањ.122 љилди дуввум, баъд аз 
муаррифии «Ќобуснома» ва овардани намунае аз он менависад: 
«Чунин будааст оини доду ситад ва њирфати бозаргонї дар Эрон ва 
ин оину одоб акнун дар Фарангистон ривољ дорад. Ва аз ин рў, кори 
тиљорат ва касбу саноат дар он аќолим чунин рост ва ороставу равост 
ва кори касб ва пешаварию тиљорат дар кишваре, ки падарони 
донишвари эшон нуњсад сол пеш аз ин чунин дарсњо додаанд, инак ба 
хилофи ин дастурамал аст ва ин аст, ки неъмату баракату осонї аз њар 
касбу њирфате барафтода ва варшикастию тангдастї ва расвоиву хорї 
љои онро гирифтааст. Мардум ба хидматгузории давлат ва забунї тан 
дардодаанд ва давлат ба тиљорату доду ситад ба дурўѓу иљњоф оѓозида 
аст ва њама гумроњ шудаанд».  

Манзур ин аст, ки «Сабкшиносї»-и Бањор илова бар матолиби 
марбут бо сабкшиносї њовии матолиби зимнии ширин ва муфиде аст. 
Њамчунин њавошии «Сабкшиносї» монанди бисёре аз мавозеи дигари 
китоб, њарчанд гоње рабте ба сабкшиносї надорад, аммо мамлў аз 
иттилооти судманди таърихиву адабї аст, ки назири онњоро ба нудрат 
метавон дар кутуби дигар ёфт.  

Дар муќаддимаи «Сабкшиносї» (с.»љ») менависад, ки имрўза 
дигар ошної бо улуми маъќулу манќул бо каме намаки ирфону 
тасаввуф барои адиб будан кофї нест ва бояд аз эроншиносї ва 
забонњои пеш аз Ислом низ огоњї дошт. «Имрўз дигар бо олоти 
фаннии фарњангу адаби ќадим наметавон касеро дар забони форсї ба 
маънии воќеї адиб номид». Бањор аввалин адибу шоири бузурге аст, 
ки аз адабиёти пеш аз давраи исломї маълумоти даќиќу мустаќиме 
дорад ва дар осори худ, аз љумла њамин «Сабкшиносї», аз он бањраи 
фаровон бурдааст. 
 Аз наќоиси бузурги китоби «Сабкшиносї» яке он аст, ки фаќат ба 
сабки хуросонї (ки дар наср онро давраи аввал ё сомонї номидааст ва 
фарди иљлои он Балъамї аст) эътинои љиддї кардааст ва мухтассоти 
онро људогона баршумурдааст. Ва дар иртибот бо ин мавзўъ аст, ки 
бештар аз силсилањои Сомонив ва Ѓазнавї ва авзои Хуросон бањс 
мекунад ва масалан, Даёлама ва авзоъи иљтимоъиву фарњангии Ироќи 
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Аљамро дар назар надорад ва аз вазъи адабиёт дар ќуруни нахустини 
Ироќи Аљам бањс намекунад. Ин рўњияи таваљљуњи хос ба Хуросон ва 
сабки хуросониву шоирону нависандагони он диёр ба василаи ў ва 
њамкорони ў дар Донишкадаи адабиёти Тењрон њукмфармо шуд ва 
сипас ба василаи шогирдони Бањор ва асотиди њамнасли ў ба соири 
донишкадањои адабиёт њам роњ ёфт. Ва муљиби зиёнњое шуд, аз љумла 
ин ки касе дар њамон њудуди «Сабкшиносї»-и Бањор њам ба адабиёти 
давраи ироќї ва њиндї напардохт.  
 Марњум Бањор чопи дувуми асари гаронќадри худро надид ва 
натавонист дар он таљдиди назар кунад. Гоње иборот маѓшуш аст ва 
ниёз ба истилоњоти љузъї дорад. Масалан, дар сањ. 55 љилди дуввум 
дар мухтассоти сабки хуросонї менависад: «Исњоб: ва мутаваљљењ 
набудан ба саљъу мавозина». Исњоб ба маънии итноб аст ва ин бо эљоз 
ки ќаблан зикр кардааст, мунофот дорад. Шояд дар асл адами исњоб 
будааст. Гоње њам матлаб асосан нодуруст аст, мисли ин њукм, ки 
лафзи харобот нахуст бор дар суханони Саної омадааст (љ. 2, сањ.133), 
њол он ки ќабл аз Саної, Манучењрї ин вожаро ба кор бурдааст (Ва ин 
нард ба љое, ки харобот хароб аст). Гоње бархе аз њошияњо ѓалати 
возењ аст, мисли нисбат додани «Тарљумон-ул-балоѓа» ба Фаррухии 
Сиистонї дар њошияи сањ. 328, љилди дуввум. Њол он ки худи марњум 
Бањор баъд аз таърихи таълифи «Сабкшиносї» бар «Тарљумон-ул-
балоѓа» чопи Оташ наќде навиштааст. Агар бихоњем чанд мусибату 
фољеаи адабиро дар таърихи адабиёти худ мушаххас кунем, аз ќабили 
гум шудани «Девон»-и Рўдакї, ки то замони Авфї дар даст будааст, 
бешак бояд нонавишта мондани сабкшиносии шеър ба ќалами 
Бањорро низ дар мадди назар дошта бошем. Гумон намекунам, баъд 
аз ин касе пайдо шавад, ки ба андозаи Бањор ба шеъри форсї 
маърифати илмї дошта бошад. Шавќи фаровони ў барои нигориши 
сабкшиносии шеър, ки кори аслии ў буд, аз лобалои китоби 
сабшиносии насри ў мављ мезанад. Дар мавозеи бисёре ишора ба 
масоили сабкшиносии шеър мекунад ва ваъда медињад, ки дар 
сабкшиносии шеър матлаберо табйин хоњад кард. Шоире фањл, ки 
чунин китобе муматтеъ дар сабки наср навиштааст, пайдост, ки дар 
сурати нигориши сабкшиносии шеър чи шоњкори бебадиле ба 
адабиёти форсї арза медоштааст. Дареѓову њазор дареѓ! «Аз мулки 
адаб њукмгузорон њама рафтанд»19. 

Бањор ба њар њол тавонист бидуни иттилоъ аз љараёноти 
сабкшиносї дар Ѓарб, ки махсусан аз замони Шарл Боли ба баъд бо 
суръати ѓарибе дар њоли пешрафт буд, ба мадади нубуѓи худи ин 
илмро дар Эрон поягузорї кунад ва адабиёти куњансоли форсиро ба 
нањве ба лињози сабкшиносї мавриди мутолиа ќарор дињад. Аммо 
мутаассифона, сабкшиносї баъд аз ў чунон ки шоиста аст, тањаввул 
наёфт ва мавриди эътинои муњаќќиќон ќарор нагирифт. Инак 
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минбоби тайамун чанд сатр аз муќаддимаи марњум Маликушшуаро 
Бањорро, ки муфид иттилооте дар бораи сабк аст, наќл мекунем: 

«Сабк дар луѓати тозї ба маънии гудохтан ва рехтани зару нуќра 
аст20 ва сабика пораи нуќраи гудохтаро гўянд, вале удабои ќарни 
ахир21 сабкро маљозан ба маънии «тарзи хосе аз назм ё наср» истеъмол 
кардаанд ва таќрибан онро дар баробари «стил-style»-и аврупоиён 
нињодаанд. 

Стил-style дар забонњои аврупої аз луѓати « стилус»-и юнонї маъхуз 
аст ба маънии сутун ва дар урфи адаб ва истилоњ ба тарзи адое итлоќ 
мешавад, ки аз лињози мушаххасот ва вуљуњи имтиёзї, ки нисбат ба 
њунарњои зебої мушобењ дорад, мавриди мутолиа ќарор гирад ва низ 
равиши нигорише, ки ба василаи хоси мумтозаи хеш мушаххас бошад. 

Ситилус (stilus, ки ба хато онро stylus нигоранд) дар забони юнонї 
ба олате фулузин ё чўбин, ё ољ итлоќ мешуда, ки ба василаи вай дар 
азминаи ќадим њуруфу калимотро бар рўи алвоњи мумї наќш 
мекардаанд (доиратул маъорифи «Бритонико») ва имрўз њам эрониён ба 
«ќалам» ки воситаи наќши маќосид ба рўи ќоѓаз ё девор ё порча ё лањв 
аст, монанди «стил» маънии шабењ ба «сабк» медињанд ва мегўянд: 
«фалон кас хуб ќаламе дорад», яъне сабки нигориши ў хуб аст. Аммо ин 
маънї танњо дар мавриди наср мустаъмал аст на назм, чи дар мавриди 
назм наметавон «ќалам»-ро ба кор бурд, балки дар он маврид бояд 
гуфта шавад: хуб сабке дорад, ё хуб шевае дорад. 

Сабк дар истилоњи адабиёт иборат аст аз равиши хоси идроку 
баёни афкор ба василаи таркиби калимот ва интихоби алфозу тарзи 
таъбир. Сабк ба як асари адабї ваљњаи хоси худро аз лињози сурату 
маънї лиќо мекунад ва он низ ба навбаи хеш вобаста ба тарзи 
тафаккури гўянда ё нависанда дар бораи «њаќиќат» мебошад.  

Бинобар ин сабк ба маънии оми худ иборат аст аз тањаќќуќи 
адабии як навъи идрок дар љањон (conception), ки хасоиси аслии 
мањсули хеш (асари манзум ё мансур)-ро мушаххас месозад. 
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ТАМРИНОТ 
 

1.Бањоуддини Баѓдодї аз нависандагони маъруфи насри фанни 
дар ќарни шашум дар китоби худ «Ат-тавассул ило ат-тарассул» аз 
анвоъи мухталифи насрї сухан гуфтааст ва сипас сабки вожаи худро 
тавзењ додааст. Маводи суханони ўро ба форсии имрўз баён кунед ва 
ишороти ўро тавзењ дињед: 

«Сиёќати суханро манобеъи бисёр ва фунуни мухталиф падид 
омадааст ва њар љамъе аз китоби рўзгор ва арбоби санъат тариќе аз он 
љумла ихтиёр кардаанд ва шевае аз он навъ баргузида баъзе тариќ 
тарсиъу таљнис месупурданд, матолеъу маќотиъи суханро бад-он 
њилат ороиш медињанд ва ин услуб наздики муњраи саноати сухан 
мањбуб нест. 

Ва ќавме инони табиат фаро мегузоранд ва сухани узбу фасењ 
бедоъияи такаллуф ва шоъибаи таъассуф меронанд ва ихтиёри 
љамоъате, ки дар таркиби сухан ќувватеву дар талфиќи маъони 
ќудрате доранд, ин ќисм аст ва љумлаи мутаќддимон, ки муборизони 
майдони сухан ва мубарризони мизмори њунар будаанд дар тозї ва 
порсї ин тариќи савоб маслук доштаанд ва бар ин љодаи ќавиму 
нањљи мустаќим рафта. 

Ва тоифае гарди сухани маснуъ тавфе мекунанд ва ба њасби 
тоќату фавќи амнияти хеш мукотиботро ба санъатњои мухталиф чун 
таљнису иштиќоќу мавозина ва мутобиќаву ѓайри он, машњун 
мегардонанд. 

Ва гурўње раќами ихтиёр бар сухани латифи обдору калимоти 
ъузби хушгувор мекашанд ва дар риќќати алфоз мекушанд, на дар 
диќќати маонї. 

 
… Дар насљи сухан нањље ихтиёр кардаам љомеи њамаи абвоб ва 

навъе гузидам мураккаб аз њамаи аќсом, чунон ки дар мутовии 
мукотибот аз њар туе бўе ва аз њар шевае шаммае ба машоми хотири 
мустамеъ расад ва аз муфтатањи рисолат то мухтатам бар як намати 
танњо ихтисор наяфтад. Гоњ бар пайи матбуъ рафта мешавад ва гоњ 
риояти маснуъ карда меояд ва гоњ дар ин навъ шуруе меравад ва гоњ 
ба он тарз руљўъе меафтад…, аммо шеваи аслї ва мухтори њаќиќии 
табъи ман… он аст, ки албатта сухан дар пойи санъати тарсеъ, 
нарезам ва бар эроди алфози ракик ва калимоти мустанкир ба љињати 
риояти ин такаллуф аќдом нанамоям. 

 
Ва муншаот… агарчи аз ин санъат ва дигар саноатњо холї 

набошад, аѓлаби ин сиёќат ва аксари ин намат аст, машњун ба иборот 
ва истиорот, ки аз истимоъи он табъро нафратеву хотирро навбате 
набошад». 
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2.Саъдуддини Варовинї соњиби «Марзбоннома» дар бораи сабки 
худ суханоне шабењ ба Бањоуддини Баѓдодї дорад. Муфоди суханони 
ўро ба порсии имрўз наќл кунед: 

 
«Ин дафотир, ки дар Аљам сохтаанд, бештар фахосса, «Калила…» 

асосест, бар як сиёќ нињода ва сухане бар як мисоќ ранда ба њадиќае 
меноманд, ки дар ў гарчи завќњоро масъулу табъњоро маќбул бошад, 
љуз як мева натавон ёфт… ва сохтаи ин банда муштамил аст бар чанд 
намат аз асолиби суханорої ва иборатпарварї ва ин ба љаннате монд 
пур аз алвони азоњири маънї ва ишколи раёњини алфоз». 

 
3.Хоќонї дар муншаоти худ менависад: « Ва маротиби китобат, 

ки кењтар бад-он вуќуф дорад, аз се дараља барнагзарад: дабирона ва 
воизонаву муњаќќиќона. Аќсоми иборот ва аслоби алфоз бори 
фаровон аст… ва њазиёноту алфози шавозро, ки надонанд тарсеъ 
кардан ва ба љаруссаќил дар назму наср кашанд, мутакаллиф ояд ва 
халаќ бошад ва њазор бор шанеътар аз он мустаъмал дастмол намояд. 
Ва ѓояти шуъузаи хотир он аст, ки маснуъро матбуъ намоянд ва 
алфози дур аз табъро ба ќабулу асмоъи табоъ наздик гардонанд, 
чунон ки марост дар расоил ва ќасоид…». Мафод суханони ўро ба 
форсии имрўз бинависед. 
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ФАСЛИ ЊАФТУМ 
 

РАВИШИ БАРРАСИИ САБКШИНОХТИИ МУТУН 
 

Барои он битавонем матнеро ба лињози сабкшиносї таљзияву 
тањлилу баррасї кунем, бояд равише дошта бошем. Яке аз содатарин 
ва дар айни њол амалитарини роњњо ин аст, ки матнро аз се дидгоњ 
забон, фикр ва адабиёт мавриди диќќат ќарор дињем, то бад-ин васила 
битавонем ба аљзои муташаккилаи матн ашрофе пайдо кунем ва 
сохтори матнро бо таваљљуњ ба робитаи аљзо бо якдигар дарёбем. 

1.Сатњи забонї (literally level) 
Сатњи забонї маќулаи густурдае аст, аз ин рў, онро ба се сатњи 

кучактари ової (Phonological), луѓавї(lexical) ва нањвї (syntactical) 
таќсим мекунем: 

 а) Сатњи ової ё сабкшиносии овоњо1 (Phonostylystics) 

Ба сатњи ової метавон сатњи мусиќиёї (Мusical)2 матн низ гуфт, 
зеро дар ин марњала матнро ба лињози абзори мусиќиофарин баррасї 
мекунем. Мусиќии берунї(ва канорї) аз баррасии вазну ќофия ва 
радиф маълум мешавад. Мусиќии дарунии матн ба василаи саноеъи 
бадеъи лафзї аз ќабили анвоъи саљъ (саљъи мутавозї ва мутавозину 
мутраф ва мувозанаву тарсеъу тазминалмаздуљ), анвоъи љинос (ноќис, 
иштиќоќ), анвоъи такрор (њамњуруфї, њамсадої) ба вуљуд меояд. 
Илова бар инњо, масоили кулли марбут ба талаффуз аз ќабили алиф 
итлоќ, анвоъи ибдол (масалан табдил (ф) ва (п) ё (л) ва (р), имола 
(китоб, катиб), вови маъдула, исми савт (чакочак), тахфифи луѓот 
(нигоњ, нигањ), мушаддад кардан мухаффаф ва баръакс (парр), 
талаффузњои куњан (љувон)… низ дар ин ќисмат мавриди диќќат 
ќарор мегиранд.  

Бархе аз сабкшиносон ба анвоъи њиљоњо ва навъи иттисоли онњо 
(vc ё сс) ва чандњиљої будани калимот низ таваљљуњ доранд. 

б) Сатњи луѓавї (Lexical) ё сабкшиносии вожањо3 

Мулоњизаву баррасї дар сад луѓоти форсиву арабї, луѓоти бегона 
масалан, туркї ё муѓулї, куњнагарої (орхоизм) аз ќабили истеъмоли 
луѓоти куњан наздик ба пањлавї ё луѓоти ќадимии маљњури порсї, 
сарењнависї, асомии басит ё мураккаб, исми маънї ё зот, њуруфи 
изофаи басит ё мураккаб, навъи гузиниши вожа бо таваљљуњ ба 
мењвари љонишинї вусъат ё ќилати вожагон, мутародиф, навъи 
сифат...  

Гоње басомади бархе аз луѓот дар осори касе таваљљуњбарангез аст 
ва аз ин рў, дар таъйини сабк шахсї роњгушост. Ё њунарманд рафтори 
зењнии хосе бо бархе аз калимот дорад, яъне маънии хос ё эњсоси 
хосеро ба онњо њамл мекунад аз ќабили, бабри баён ва деви сафеду 
тањамтан дар «Шоњнома» ва ринду пири муѓони Њофиз. Ва ба таври 
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кулли метавон гуфт, ки бархе аз нависандагон ба луѓоти хосе алоќа 
доранд ва ба бањонањои мухталиф онро такрор мекунанд. Луѓати 
мавриди алоќа лузуман аз луѓоти калидии матн нест. 

Исми аъзои бадан ва таркиботи он дар Саъдї басомади болое 
дорад: даст, дил, чашм, рўї, сар… гоње басомади боло нест, аммо он 
луѓат дар осори дигарон чандон маъмул нест ва аз ин рў ба чашм 
меояд, мисли « ношикебо» ва «шамоил» ва «магас» дар Саъдї: 

Туро дар оина дидан љамоли талъати хеш, 
Баён кунад, ки чї будааст ношикеборо. 

***** 
Зи даст рафтани девона оќилон донанд, 
Ки эњтимол намонда-ст ношикеборо. 

                                              ***** 
Ман дигар шеър нахоњам, ки нависам, ки магас 
Зањматам медињад, аз баски сухан ширин аст. 

Ё корбурди луѓат ба нањве аст, ки љалби таваљљуњ мекунад, мисли 
эњтимол ба маънии тањаммул ва таќозо ба маънии талаби худро 
хостан дар Саъдї: 

Ба таманнои гўшт мурдан бењ, 
Ки таќозои зишти ќассобон. 

***** 
Эњтимоли неш кардан вољиб аст аз бањри нўш, 
Њамли кўњи Бесутун бар ёди Ширин бор нест. 

Бо таваљљуњ ба забони Саъдї, ки дар он луѓати арабї зиёд нест, 
гоње вуљуди бархе аз луѓоти арабї, ки форсї ё арабии маънустаре 
доранд, ѓайримунтазира аст: 

Муњаќќиќ њамон бинад андар ибил, 
Ки дар хубруёни чину чигил. 

***** 
Лавњашаллоњ аз ќаду болои он сарви сињї 
З-он, ки њамтояш ба зери гунбади даввор нест. 

***** 
Биёр, соќии сармаст, љоми бодаи ишќ, 
Бидењ ба раѓми муносењ, ки медињад пандам. 

***** 
Санам андар балади куфр парастанду салиб, 
Зулфу рўи ту дар Ислом салибу санаманд. 

Назири ин гуна масоили луѓавї дар шоирон ва нависандагони 
дигар њам њаст, исми гулњо ва дастгоњњои мусиќї ва паррандагон дар 
бархе аз шоирони сабки хуросонї масалан, Манучењрї номњои 
истиъорї барои хуршед, дар Њоќонї њама роње ба мутолиаи сабки 
шахсї њастанд. Аз ин рў, имрўза баррасињои басомадї ба кўмаки 
компютер (stylostatistics) дар сабкшиносї марсум шудааст. 
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в) Сатњи нањвї ((syntatical) ё сабкшиносии љумла4 

Баррасии љумла аз назари мењвари њамнишиниву диќќат дар 
сохтњои ѓайримутаориф кўтоњ ё баланд будани љумалот, корбурдњои 
куњани дастурї аз ќабили овардани анвоъи «ё» (ё-и таманно, ё-и 
гузориши хоб…), овардани ду њарфи изофа дар пасу пеши мутамамим, 
мафъул ва аломати он, сарфаљўї дар овардани «ро», феъли мозї бо 
«б»-и оѓозї, феъли музореъ бидуни «ме» ва «б», феъли амр бидуни 
«б», вуљуњи куњани мозии истимрорї, афъоли пешвандї, афъоли 
мураккаб, корбурдњои хоси замоир, сарфи афъоли куњан… 

Гоње сиёќи ибороту тарзи љумлабандї ва ба иборати дигар нањваи 
баёни матлаб ба лињози љумлабандї, љалби таваљљуњ мекунад ва 
њамин ба навишта, то њадде ваљњияи сабкї медињад. Мисли 
љумлабандињои Љалол Оли Ањмад, ки кўтоњ ва муќаттаъ аст, ё љумла 
бандињои Муњити Таботабої, ки тавилу муфассал аст. Дар 
навиштањои Дуктур Зарринкўб њам сохти љумалот кайфияти хосе 
дорад.  

Бояд таваљљуњ дошт, ки наметавон фењристи даќиќу комиле аз 
њамаи маворидро дар пеши чашм дошт ва дар асар ба дунболи якояки 
онњо гашт. Њар асар ба муќтазои табиат ва навъи худ таваљљуњу 
диќќати махсусеро иљоб мекунад. Дар як румон касе ба дунболи 
мухтассоти куњани забони форсї нест ё дар як матни куњан касе ба 
дунболи луѓоти фарангї нест. Аммо ба таври куллї таваљљуњ ба 
нуќоте, ки фавќан зикр шуд, барои роњёбї ба мухтассоти асар (чї ба 
лињози сабки давра ва чї ба лињози сабки фардї) муфид аст ва пас аз 
даргир шудан бо матн, худи матн баќияи роњро ба сабкшинос нишон 
хоњад дод. Ба њар њол масоиле, ки метавонад мавриди таваљљуњ ќарор 
гирад, бешумор аст. Масалан, дар сатњи ової мумкин аст тасодуфан 
мутаваљљењ шавем, ки нависанда ба истилоњи «мелонќатї» ва агар 
ќарор бувад сухан бигўяд, лафзи ќалам сухан мегуфт ва талаффузњоро 
биноба асл адо мекард. Ба истилоње, ба hyper correction, яъне ба 
камоли дурустї ва васвос дар он гирифтор аст. Њар луѓатеро бо эъроб 
мушаххас мекунад: ъитр, фавќулъода, муќтазиаёт. Њамин тавр, дар 
сатњи луѓот мумкин аст, касе нињояти кўшишро дошта бошад, ки аз 
луѓоти омиёна ва забони мардумї истифода накунад, ба назари ў 
луѓотеро бояд ба кор бурд, ки њатман дар осори фусањои ќадим 
собиќа дошта бошад. Баръакс касе мумкин аст амд дошта бошад, ки 
њатман аз луѓот ё нањви забони имрўзи форсї истифода кунад, 
масалан, Содиќ Њидоят дар «Буфи кур» њама љо (љуз дар як маврид) 
«бикунам» менависад, ки на «кунам»: исми ўро набояд олуда ба 
чизњои заминї бикунам (сањ.12). Дар сатњи љумалот мумкин аст, касе 
алоќа дошта бошад, ки мутамимро баъд аз феъл биёварад (масалан 
Байњаќї) ё «ро»-ро баъд аз мафъул њазф кунад. (Њидоят дар «Буфи 
кур») ё замоири њашв биёварад (Њидоят ва Мавлавї): «Ман хам 



130 

шудам, њис кардам, ки ман… аз макнуноти ќалби ў хабар надоштам» 
(сањ.25).  

Пас сабкшинос бо таљрибаву ќиёсоте, ки дорад дар њар матн ба 
дунболи нукоте мегардад, ки ќобили таваљљуњ бошад ва мунљар ба 
натиљае мешавад, аммо дар мутолиаи сабки давра таваљљуњ ба њамаи 
маворид муфид аст. 

2. Сатњи фикрї (philosophical level) 
 Оё асари дарунигарої (анфусї) ва зењнї (subjective) аст, ё барунигаро 
(офоќї), ва айнї (оbjective)? Бо берун ва сатњи падидањо тамос дорад 
ва ё ба дарун ва умќ пардохтааст? Шодигарост ё ѓамгаро? 
Хурдагарост ё ишќгаро (ирфонї)? Чї фикри хосеро таблиѓ мекунад? 
Оё нависанда эњсосоти хосе, масалан эњсосоти миллигароёна (шуубия) 
ё мазњабї дорад? Баррасии вазъи ќањрамони асар, масалан маъшуќи 
мард ё зан дар шеъри ќадими форсї. Нависанда бадбин аст ё хушбин? 
Талаќќии ў мусбат ба масоиле аз ќабили марг, зиндагї, ишќ, сулњ, 
љанг чї гуна аст? Орифонро аз марг биме нест, оё Саъдї ва Њофиз њам 
аз марг наметарсанд? Оё нависанда диди фалсафї дорад? Агар асар 
ирфонї аст, чї навъи ирфонеро таблиѓ мекунад ва диќќат дар љузъиёт 
марбут ба ирфон аз ќабили ќабзу баст. 

Саъдї дар боби панљуми «Бўстон» мехоњад монанди Фирдавсї 
њамоса бигўяд, аммо башуддат ќазову ќадарї аст, дар ин сурат 
ќањрамони њамоса чи гуна метавонад, хостањои худро аъмол кунад? 
Дар бархе аз навиштањо аслан фикре матрањ нест, фаќат 
иборатпардозї ва лифозї аст, ё такрори мукаррарот аст. Баръакс дар 
бархе аз осор идињои навини матрањ шудааст, ки аслан масбуќ ба 
собиќа нестанд. Дар сатњи фикрї њам диќќат дар љузъиёт бастагї ба 
матн дорад. Дар адабиёти куњан гоње таваљљуњ ба гароишњои мазњабї 
муњим аст, Муътазила будан, ашъарї будан. Масалаи рууят муњим 
аст, шоъироне чун Низомию Мавлавї ошкоро бинобар усули ашъарї 
аз рууят сухан гуфтаанд. Дар адабиёти баъд аз Машрута, махсусан 
дар румон афкори љадиде матрањ шудааст. 

Забоншиносон дар баррасии сабкшиносона, маъмулан ба сатњи 
фикрї таваљљуњ надоранд. Марњум Бањор њам дар «Сабкшиносї»-и 
худ фаќом ба сатњи забонї таваљљуњ доштааст. Ба аќидаи ман диќќат 
ва кандуков дар сатњи фикрии асар роњатар метавонад, сабкшиносиро 
ба таъйини сабки давра ва њатто сабки шахсї бирасонад. Музофан 
бар ин ки баррасии сабк аз ин дидгоњ љаззобтар ва аз тарафи дигар 
муфидтар аст. Дар мутолиоти сабкшиносии кўчак (Micro-stylistics) 
ѓолибан бањси фикрї пеш намеояд: дар баррасии сабкшиносии бузург 
(Mаcro- stylistics) агар таволии љумалот ба њадди кофї бошад, ѓолибан 
метавон мутаваљљењи мухтасоти фикрї њам шуд. Њамчунин дар 
заминаи кўчаки (Micro-context), яъне баррасии як шеър ё достони 
кўтоњ њам бояд ба мухтасоти фикрї таваљљуњ кард. Аммо ёфтани 
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мухтасоти фикрї дар заминаи бузург (Mаcro-context), яъне њамаи 
осори як фард ё давра ё навъи адабї аз вољибот аст. Масалан дар 
заминаи муќуоисаи сабки хуросонї ва ироќї ихтилофе умда дар забон 
нест, балки дар њамин мухтасоти фикрї ва адабї аст. Дар баррасии 
мухтассоти фикрї бояд ба муѓлатаи ќасд (Intentional fallacy) њам, ки 
Виммсот (Wimsalt) ва Бердсимї (Beardslay) матрањ кардаанд, таваљљуњ 
дошт. Гоње худи нависанда ё шоир ќасди худро аз асар тавзењ медињад, 
њол он ки асар мавриди баррасї дар ростои чунон њадафе нест. Ё 
мумкин аст худи нависанда асарашро тафсир кунад ва тафсираш 
дуруст набошад. Дар адабиёти куњани мо ин маврид љиддан бояд 
мавриди таваљљуњ бошад, гоње унвони шеър масалан дар узлат ва 
инзивову зуњд аз дунёст, њол он ки маънии пинњони асар эътироз аз ин 
маъонї аст. Ваќте Хоќонї дар мавзуи зуњду узлат ба муфохира 
мепардозад, оё ботинан ба узлат муътариз нест? Ба њар њол, маънии 
муњим аст, ки аз худи матн истинбоб шавад. Садоќати нависанда ва 
маънии пинњониву ботинро бояд ёфт. Шоире лоф аз ирфон мезанад, 
аммо аз љузъиёте дар меёбем, ки тафаккури ирфонї надорад ва 
лољарам ирфон фаќат моддаи кори ўст, чї гуна як ориф метавонад аз 
марг битарсад, ё ба низоми ањсан эътироз дошта бошад? Бад-ин 
тартиб, касе мумукин аст огоњона ва таамуде дар басти андашаї 
бикўшад, њол он ки маънии њаќиќии асар он набошад ва ин нуќта аз 
назари мунтаќидани фармолист њоизи камоли ањамият аст. 

3.Сатњи адабї (Literary Level) 
Таваљљуњ ба басомади луѓоте, ки дар маонии сонавия (маљоз) ба 

кор рафтаанд. Масоили илми баён аз ќабили ташбењу истиора ва 
самбулу киноя. Масоили бадеи маънавї аз ќабили ињому таносуб ва 
ба таври куллї забони адабии асар ва инњирофњои њунарї ва 
халлоќияти адабї дар забон. Тамоми сухани фармолистњо ин аст, ки 
дар адабиёти асл, адабият (Literariness) аст, яъне тарзи баёну нањваи 
ироаи мавзўъ ба сурати адабї. Њар чи адабияти асари 
муташаххастаре бошад, асари адабитар аст. Љуз инњо баррасии навъи 
адабии асар (њамоса, трагедичя, ѓино) ва вафодорї ё тасарруфи 
нависанда дар ќарордодњои адабї, ќаволиби шеър, масоили илми 
маонї аз ќабили эљозу атнобу ќаср ва њасру њамаву њама роњкушо 
њастанд. 

Дар ин сатњ њам дар њар матне таваљљуњ ба масоили хосе мумкин 
аст, пеш биёяд. Масоиле, ки имрўза дар адабиёти љадид матрањ аст 
гоње ба масоили адабии мутуни назму насри куњан мутафовит аст ва 
ба таври куллї масоили марбут ба фасоњату балоѓат дар њар сабке 
сайре дорад. Дар Њофиз саноеи мавриди таваљљуњ аст, ки дар сабки 
хуросонї маъмул набуда аст ё шевањои мутаъаддиди љадид дар 
романнависии имрўз, асосан дар њикоёт ва достонњои ќадим мутмањи 
назар набудааст. 
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Пас ба таври куллї бояд гуфт, ки маворидеро, ки дар сутур 
гузашта тањти ановини сегона зикр кардем, љанбаи мисолу намуна 
дорад ва бинобар мутуни мухталиф ва даврањои сабкї ва анвои 
адабии мухталиф фарќ мекунад. Бадењист, ки дар баррасии як матн 
достонї аз адаби муосир таваљљуњ ба мухтассоти бадеї чандон муњим 
нест. 

Ба њар њол худи матн сабкшиноси ботаљрибаро роњнамої 
мекунанд, ки бештар ба дунболи чї масоиле бошад . Ва ќаблан ишора 
карда будем, ки сохторшиносї равиши хосе надорад. Ва он гање њар 
сабкшинос ба масоила хосе таваљљуњ дорад. Усмонов дар баррасии 
худ аз «Сабки шеъри форсї дар садои чањоруми њиљрї» (ки дар 
њомияи шумораи 3 понавиштањои фасли аввали онро муаррифї 
кардем) мегўяд, сабкшиносии забоншиносона масоили забоеро 
матрањ мекунад, аммо сабкшиносии адабї авомили адабии созандаи 
сабкро мавриди диќќат ќарор медињад. Авомили адабї (ё фикрї) ки 
дар он китоб мавриди таваљљуњи муаллиф будааст, иборатанд аз: 
нисбати зењнияту айният, фардияту куллият, содагї ва печидагї, 
сукуну њаракат, яксониву табоин… дар нисбати зењнияту айният 
мегўяд, ки мамдуњро дар ин давра муболиѓаомез васф мекунад (дар 
ташбењ ба ду асл дигаргунсозї ва бозофарини ќоил аст), аммо 
бархўрд бо маъшуќ айни аст. Ба назари ў васф дар ќадим зењнї 
будааст. Дар сукуну њаракат мегўяд, ки мамдуњ дар шеъри садаи 
чањорум њолати сукун дорад, њамчунин дар ашъори Даќиќї ва 
муосирони ў дар мавриди маъшуќ њолати сукуну таодул мебинем. 

Мурод ин аст, ки байни теурии адабиёт ва сабкшиносї марзи 
даќиќе нест ва њамаи масоили адабї (наќди адабї) ва њатто фалсафї 
(фикрї)-ро метавон дар сабкшиносї – агар муфиди фоидаи сабкї 
бошад – мавриди лињоз ќарор дод. 

Чунон ки ќаблан ишора шуд, њамаи мухтассот арзиши сабкї 
надоранд ва ѓолибан фаќат дар љињати фањми сохтори асар муфиданд. 
Мухтассаи сабкї он мухтассаи такроршаванда ё ѓайримутааориф ё 
мунњсир ба фардест, ки ё љолиб аст ва таваљљуњи хонандаи даќиќро ба 
худ љалб мекунад ва ё дар лобалои аљзои гуногуни асар пинњон аст ва 
фаќат њис мешавад ва сабкшинос ба дунболи кашфи он аст. Ба њамин 
далел аст, ки сабкшиносиро илм намедонанд, балки саноат мехонанд, 
яъне бо таъќиби як равиши хос заруратан наметавон ба сабк расид, 
яъне «илм-ус-сабк» кофї нест, балки бояд «шам-ус-сабк» њам дошт, 
чунон ки дар мавриди бархе аз муњаддисон (масалан, Њољшайх 
Аббоси Ќумї) гуфтаанд, ки фаќат илмул њадис надошта, балки 
«Шамс-ул-њадис» њам дошт ва албатта барои њусул ба ин шам эњтиёљ 
ба таќвияти улуми љанбї мисли илми тарољум (таърихи адабиёт) ва 
забоншиносї ва ѓайра аст. Бархе аз муњаќиќони содаандеш њамин, ки 
дар шеъре (масалан, аз Мавлоно ё Њофиз) мадњи њазрати Алї ё зикри 
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ўро диданд, гўяндаро шиа пиндаштаанд. Њол он ки дар сабкшиносї 
таваљљуњ ба басомадњо ва мухтассоти асосї ва лояњои пинњони 
забониву фикрї ва адабї мутмањи назар аст. Дар ахбори соати 10, 
сешанбе 23/1/67 барномаи форсї радиои «Би-би-сї» дар бараи ахбори 
њавопаймое, ки аз Кувайт рабуда шуда буд ва дар фурудгоњи Ќибрис 
буд, миллияти рабояндагони он маълум набуд, чунин мегуфт: 
хабаргузорони «Би-би-сї» матни эъломияњои он маълум набуд, 
хабаргузорони «Би-би-сї» матни эълонњои рабудяндагонро (ки дар 
арабї буд) ба бахши арабии радиои «Би-би-сї» ирсол дошта буданд, 
то аз рўи сабк, њувияти рабояндагон ошкор шавад. Аз лањљаи 
сухангўи ин рабояндагон њадс зада буданд, ки бояд аз ањолии љануби 
Лубнон бошад, аммо аз рўи як эъломия, ки машњун аз оёти ќуръонї ва 
ањодиси буд, њадс зада буданд, ки нависанда набояд араб бошад. Аз 
навишта бўи такаллуфу таъассуб меомад. Рабти ин мутахассоти сабкї 
ба якдигар аст, ки сохтори сабки шахсї асареро мушаххас мекунад. 
Аммо чунон, ки дар сафањоти пеш ишора шуд, њадафи мо дар ин 
марњила аз сабкшиносї бештар ошної бо нормњои забониву фикрї ва 
адабии даврањои мухталифи сабкї аст. 

Инак, ман боби тамрин ва намунаи маќолаеро5, ки дар он аз ин 
равиши сабкшиносї истифода шудааст, бо андаке љарњу таъдил дар 
онљо наќл мекунем. Дар ин маќола ѓазале аз Саъдиву ѓазале аз Њофиз 
ба аљзои мутаъаддид таљзия мешаванд ба нањве, ки тафовути аљзо 
барљаста ва мушаххас шавад ва сипас бо тањлилњои мухталиф, 
ихтилофи ѓазалњо ва бархе аз масоили сабкї ошкор мешавад. 

 
Муќосаи сабкшиносонаи ѓазале аз Њофиз ва Саъдї 

Як навъи мутолиаи сабкшиносона мутолиаи заминаи кўчак 
(Micro- context) аст ва он баррасии сабкшиносонаи як шеър, ё достони 
кўтоњ ва назоири он аст, дар муќобили заминаи бузург (Mаcro- 
context), ки мутолиаи сабкшиносонаи тамоми осори як њунарманд ё як 
давра, ё навъи адабї (genre) аст.  

Мо дар ин љо як ѓазал аз Њофиз ва як ѓазал аз Саъдиро, ки 
њамвазну ќофия њастанд дар маќоми заминаи кўчак баррасии сабкї 
мекунем. Мутолиаи Micro- context гоње авќот њамон тавзењу тафсири 
матн, яъне Explication de texte аст, аммо мутолиаи мо фаќат аз бархе 
аз љанбањои сабкшиносї аст ва дар заминаи тавзењу тафсири матн 
фаќат ба бархе аз нукоти ѓазали Њофиз ишорањое хоњем дошт. 

Њадаф аз ин мутолиа ин аст, ки таќрибан бидуни таваљљуњ ба 
маълумоти ќаблї ва бештар бар мабнои худи шеърњо тафовути сабки 
онњоро дарёбам. Яке аз маълумоти ќаблие, ки аз он истифода 
кардаем, ин аст, ки Њофиз мутааххир аз Саъдї аст ва баъид нест, ки 
ѓазали худро ба иќтифои ѓазали Саъдї сохта бошад. Яке аз њадафњои 
ин мутолиа ин аст, ки сињату сиќами ин фарз мушаххас шавад. 

Инак ѓазали Саъдиву Њофиз ба тартиб наќл мешавад: 
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Чї фитна буд, ки њусни ту дар љањон андохт, 
Ки як дам аз ту назар бар наметавон андохт. 
Балои ѓамзаи номењрубони хунхорат, 
Чї хун, ки дар дили ёрони мењрубон андохт. 
Зи аќлу офият он рўз баркарон мондам, 
Ки рўзгор њадиси ту дар миён андохт. 
На боѓбону на бўстон, ки сарви ќомати ту 
Бирусту валвала дар боѓу бустон андохт. 
Ту дўстї куну аз дида мафканам зинњор, 
Ки душманам зи барои ту дар забон андохт. 
Ба чашмњои ту, к-он чашм, к-аз ту баргиранд, 
Дареѓ бошад бар моњи осмон андохт. 
Њам ин њикоят рўзе ба дўстон бирасад, 
Ки Саъдї аз пайи љонон бирафту љон андохт6. 

***** 
Хаме, ки абрўи шўхи ту дар камон андохт, 
Ба ќасди љони мани зор натавон андохт. 
Набуд наќши ду олам, ки ранги улфат буд, 
Замона тарњи муњаббат на ин замон андохт. 
Бар як карашма, ки наргис ба худфурўши кард, 
Фиреби чашми ту сад фитна дар љањон андохт. 
Шароб хўрдаву хўй карда меравад ба чаман, 
Ки об рўи ту оташ дар арѓувон андохт. 
Ба базмгоњи чаман дўш маст бигзаштам, 
Чу аз дањон тавоми ѓунча дар гумон андохт. 
Бунафша тарраи мафтули худ гирењ мезад, 
Сабо њикояти зулфи ту дар миён андохт. 
Зи шарми он ки ба рўи ту нисбаташ кардам, 
Суман ба дасти сабо хок дар дањон андохт. 
Ман аз вараъ майю мутриб надидаме з-ин пеш, 
Њавои муѓбачагонам дар ину он андохт. 
Кунун ба оби майи лаъл хирќа мешуям, 
Насибаи азл аз худ наметавон андохт. 
Магар гушоиши Њофиз дар ин харобї буд, 
Ки бахшиши азалаш дар майи муѓон андохт. 
Љањон ба коми ман акнун шавад, ки даври замон 
Маро ба бандагии Хољаи Љањон андохт7. 
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САТЊИ ЗАБОНЇ 
 

1. Баррасии шеърњо дар сатњи ової 
 

а) Ѓазалї Саъдї 
Мусиќии берунї ё вазн: вани шеър мафоъилун, фаъалотун, 

мафоъилун, фаъалан (бањри муљтаси мусаммани махбуни мањзуф) аст, 
ки љузви пуристеъмолтарин авзони шеъри форсї аст. Ин вазн яке аз 
наздиктари авзон ба табиати каломи оддї ва табиї аст ва бо он 
метавон ба роњатї ривоят карду сухан гуфт. Ба њамин далел вазни 
манзумаи «Мусофир»-и Сўњроби Сипењри низ њамин бањр аст ва 
Фурўѓ низ дар манзумаи «Имон биёварем ба оѓози фасли сард» аз 
гунањое аз он истифода кардааст. Ин вазн мавриди таваљљуњи 
шоирони ѓаної буд ва шоирони ѓайриѓаної низ ба њангоми баёни 
эњсосоту авотиф ба суроѓи он рафтаанд, чунон, ки ќасидаи маъруфи 
пирии Рўдакї («Маро бисиду фуру рехт њар чї дандон буд») ба њамин 
вазн аст. Дар авзони форсї агар ба љойи ду њиљои кўтоњ як њиљои 
баланд биёяд (ихтиёри таскин) шеър дорои сактаи сабк8 мешавад, 
аммо агар ин таѓийр дар њиљои моќабли охари мисраъњо иттифоќ 
биафтад, дар шеър сакта эљод намешавад ва гўш њељ гуна ноњамворї 
дар оњанги шеър њис намекунад (ва ин нукта дар баррасии мусиќии 
шеъри Њофиз бояд малњузи назар бошад). Дар шеъри мавриди 
мутолиа табдили ду њиљои кўтоњ ба як њиљои баланд њамвора дар 
њиљои моќабли охар иттифоќ афтодааст, љуз дар ду маврид, яке дар 
мисраъи «Дареѓ бошад бар моњи осмон андохт» ва дигаре дар мисраъи 
«Њам ин њикоят рўзе ба дўстон бирасад» ки дар њарду мисраъ, дар 
оѓози рукни дуввум ба љои ду њиљои кўтоњ, як њиљои баланд омадааст, 
яъне ба ќавли ќудамо ба љойи махбун (фаъалотун), мушаъъас 
(мафъулун) омадааст. Дар мисраъи «Њам ин њикоят...» дар њиљои 
моќабли охар аз ихтиёри таскин истифода накардааст, яъне ба љои 
зињофи аслам (фаълун) рукнро ба сурати табии худ фаъилун (махбуни 
мањзуф) овардааст. Дар мисраъи «На боѓбону на бўстон…» њам њамин 
тавр аст. 

Мусиќии канорї ё ќофия: шеър ба сиёќи куллии ѓазали форсї 
муррадаф аст. Мурддаф њам њаст (фоќия, њарфи радиф дорад) ва ин 
мусиќии шеърро ѓанитар мекунад.  

Мусиќии дарунї ё саноеъи бадеъи лафзї: аз њар се маврид саљъу 
љинос ва такрор истифода шудааст: саљъ: саљъи мутавозї: баён/карон, 
назар/бар. Саљъи мутраф: боѓбон/бўстон, дўстон/љонон, љонон/љон. 
Љинос: љиноси музайил: љон/љонон. Љиноси иштиќоќ: хун/хунхор, 
рўз/рўзгор, боѓ/боѓбон, бустон/биситон. 

Такрор: такрори айни вожа: чашм/чашм, номењрубон/мењрубон9. 
Њамњуруфї: яъне такрори як сомит, масалан такрори айн дар «Зи аќлу 
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офият он рўз бар карон мондам», такрори син дар «На боѓбону на 
бўстон, ки сарви ќомати ту/ Бирусту валвала дар боѓу бустон андохт» 
такрори сомити «к» дар «Ту дўстї куну в- аз дида мафканам зинњор,/ 
Ки душманам зи барои ту дар забон андохт». Њамсадої: яъне такрори 
як мусават. Масалан такрори «ё» дар «Балое ѓамзаи номењрубони 
хунхорат», такрори мусаввати баланди «о» дар «Балое ѓамзаи 
номењрубони хунхорат, /Чї хун ки дар дили ёрони мењрубон андохт». 

Дигар аз масоили овоии ѓазали Саъдї талаффузњои ќадимї аст: 
маяфканро ба сурати мухаффафи мафкан ва зинњорро ба сурати 
мухаффафи знњор овардааст. Ки ва он ва ки ва азро идѓом карда ва к-
он ва к-аз гуфтааст, ки аз нишонањои ќидмати забон мањсуб мешаванд. 

 
б) Ѓазали Њофиз 

Мусиќии берунї ё вазн: вазни ин ѓазал њамон ѓазали Саъдї аст, 
аммо њељ љо дар њашви шеър ба љои ду њиљои кўтоњ, як њиљои баланд 
наёвардааст ва аз ин назар шеъри ў андаке мусиќиёитар аз шеъри 
Саъдї аст. Фаќат дар њиљои моќабли охир аз ихтиёри таскин 
истифода кардааст ва дар ду мисраъ низ аслан таскин накардааст: 
«Шароб хўрдаву хўй карда меравад ба чаман» ва «Љањон ба коми ман 
акнун шавад, ки даври замон» ва аз ин лињоз айни Саъдї амал 
кардааст. 

Мусиќии канорї ё ќофия: мисли шеъри Саъдї њам мураддаф аст 
ва њам мурдаф. Бар хилофи Саъдї як бор ќофияро такрор кардааст10 
(љањон). 

Мусиќии дарунї ё саноеи бадеии лафзї: монанди Саъдї аз њар се 
маврид, саљъу љиносу такрор истифода шудааст: саљъ: саљъи мутавозї: 
љањон/замон, дањон/гумон, хўрда/карда, хўй/май. Саљъи мутараф: 
шароб/об, љон/тавон, гушоиш/бахшиш. Саљъи мутавозин: наќш/ранг, 
об/лаъл. Байни карашма/фитна ва турра/гирењ њам њамовойии насбї аст. 

Љинос: љиноси музил: замон/замона, аз/азал. 
Такрор: такрори айни вожа: буд/набуд. 
Такрори љањон дар байти охир ба сурати радулсадру илал аљз. 

Њамњуруфї, (ки басомади он дар ѓазали Њофиз нисбат ба ѓазали 
Саъдї бисёр болост): аз ќабили такрори «х» ва «к» дар «Хаме, ки 
абруи шўхи ту дар камон андохт» ва дар «Шароб хўрдаву хўй карда 
меравї ба чаман» ва дар «Ба як карашма, ки наргис ба худфурўшї кард» 
ва дар «Љањон ба коми ман акнун шавад, ки даври замон/Маро ба 
бандагии хољаи љањон андохт». Такрори «с» дар «Суман ба дасти сабо 
хок дар дањон андохт» ва такрори «т» дар «Замона тарњи муњаббат на 
ин замон андохт» ба назар мерасад, ки овои «х» дар мисраи аввал 
«Хаме, ки абрўи шўхи ту дар камон андохт» ва вуљуди њамин садо дар 
радифи «андохт» боис шуда бошад, ки Њофиз дар тамоми тўли ѓазал 
ба ин садо ва садоњои наздик ба он тадовум бахшад. Њамсадої: аз 
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ќабили такрори мусаввати баланди «á» дар «Ба ќасди љони мани зори 
нотавон андохт» ва такрори мусаввати кўтоњи «е» дар «Хаме, ки 
абрўи шухи ту дар камон андохт/Ба ќасди љони мани зори нотавон 
андохт». Дар ѓазали Њофиз њам талаффузњои ќадимї мулоњиза 
мешавад, масалан, вови маъдула дархўрда ва хўи «а» талаффуз 
шудааст ва май дар «майи рўй» ба эњтимоли зиёд may адо шудааст. 

 

Тавзеъи њиљоњо дар ду ѓазал 
Дар ѓазали њафтбайтии Саъдї, ки муштамил бар њудуди 104-калима 

аст, њудуди 43-калимаи якњиљої ва 37- калимаи дуњиљої ва 17-калимаи 
сењиљої ва ду калимаи чањору панљ њиљої вуљуд дорад. Ба лињози 
мањалли иттисоли њиљоњо, 71-маврид «cc» (яъне васли ду сомит) ва 94-
маврид «vc» (яъне васли мусавват ба сомит) дида шуд. 

Дар њафт байти аввал аз ѓазали ёздањбайтии Њофиз, ки њудуди 106-
калима дорад, 39-калимаи як њиљої, 42-калимаи ду њиљої (баръакси 
Саъдї), 17-калимаи сењиљої ва 1- калимаи чањорњиљої вуљуд дорад. Ба 
лињози мањалли иттисоли њиљоњо 76 маврид «сс» ва 90-маврид «vc» 
мушоњида шуд. Дар ин оморњо фарќи байнї байни ду ѓазал нест, аммо ба 
лињози масоили ової, ки дар сафањоти пеш ба онњо ишора шуд, метавон 
натиља гирифт, ки ѓазали Њофиз аз назари мусиќиойї ќавитар аз ѓазали 
Саъдї аст. Абзорњои баёну бадеи маънавї њам (ки баъдњо мавриди 
мутолиа ќарор хоњад гирифт) мусиќии маънавї (иртиботи маънавї) 
каломро афзун мекунад. Агар онњоро њам дар назар бигирем, дараљаи 
инсиљоми ѓазали Њофиз ба маротиб афзунтар аз ѓазали Саъдї аст. 

 

2. Баррасии шеърњо дар сатњи луѓавї 
а) Ѓазали Саъдї 

Луѓоти арабї: дар 104-калима, 11-луѓати арабї ба кор рафтааст: 
фитна, њусн, назар, бало, ѓамза, аќл, офият, њадис, ќомат, валвала, 
њикоят, ки њама аз луѓоти маъмули ва роиљ дар забони форсї њастанд. 
Бад-ин тартиб, дар ин ѓазал њудуди 10-дарсад луѓати арабї ба кор 
рафтааст, ки дар ќарни њафтум, дар садди поине буд ва аз як назар 
содаги ва равонии забони Саъдиро нишон медињад. Дар бархе аз 
абёти ў (абёти 5 ва 6) аслан луѓати арабї нест. 

Луѓоти мураккаб: кам аст: номењрубон хунхор. Таркибњои изофї: 
балои ѓамза, сарви ќомат моњи осмон. 

Исми маънї: дар муќобили исми зот кам аст: фитна, њис, бало, аќл 
ва офият, дўстї, љон. 

Исми зот: таќрибан се баробари исми маънї аст, љањон, хун, ёр, 
рўз, рўзгор, боѓбон, бистон, сарв, ќамат, боѓ, бўстон, дида, душман, 
чашм, моњ, осмон, њикоят, љонон. 

Луѓоти форсї: њама сода ва маъмулї аст. 
Мухтассоти луѓавии сабки хуросонї ва ироќї: мухтассоти луѓавии 

сабки хуросонї дар он нест, љуз ин ки «ба»-ро дар маќоми савганд 
овардаааст: «Ба чашмњои ту» ва ба љои «ба канор» барканор гуфтааст 
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Аммо масалан, ба љои «дар» андар наёвардааст. Аммо аз тарафи дигар 
мухтассоти љадиди сабки Ироќї њам дар он кам аст љуз ин ки ба љои 
«буд», «бошад» овардааст. Маълум аст, ки ѓазал дар асри поёнии сабки 
хуросонї ва оѓози таѓйири забон (ќарни њафтум) суруда шудааст. 

 

б) Ѓазали Њофиз 
Луѓоти арабї: дар 154 калима, њудуди 22 луѓати арабї ба кор 

рафтааст: ќасд, наќш, олам, улфат, тарњ, муњаббат, шароб, карашшма, 
фитна, турра, мафтул, сабо, њикоят, нисбат, варъ, мутриб, њаво, лаъл, 
насибаи азал, давр. Ва бад-ин тартиб, њудуди 14 дарсад луѓати арабї 
дорад, ки бо таваљљуњ ба як сад сол фосилаи замони Њофиз бо Саъдї 
табиї аст. Мунтањо, бархе аз луѓоти арабии ў каме саќил аст: варъ, 
насиба. Ва дигар ин ки таркиботи арабї ба сурати музофу 
музофунилайњ оварда аст, ки дар Саъдї нест: насибаи азал, турраи 
мафтул, тарњи муњаббат. Ба ин њама монанди Саъдї абёте дорад, ки 
дар онњо аслан, луѓати арабї нест (ё фаќат як маврид аст): 

Ба базмгоњи чаман дўш маст бигзаштам, 
Чу аз дањони туам ѓунча дар гумон андохт. 

Луѓоти мураккаб: 
Шароб хўрда, хўй карда. 
Изофа: нисбат ба Саъдї зиёд аст: тарњи муњаббат, њавои 

муѓбачагон, оби майи лаъл, наќши ду олам, фиреби чашм, базмгоњи 
чаман, насибаи азал, бахшиши азал, ки бархе аз онњо сифат ва мавсуф 
њастанд: абруи шўх, турраи мафтул, мани зору нотавон. 

Исми зоту маънї: нисбати онњо таќрибан, мисли ѓазали Саъдї 
аст. Исми маънї: љон, улфат, муњаббат, фиреб, вараъ, азал, фитна. 

Исми зот: хам, абру, гумон, олам, замона, тарњ, наргис, чашм, шароб, 
хўй, чаман, рўй, оташ, арѓувон, базмгоњ дўш, дањон, ѓунча, бунафша, 
турра, сабо, зулф, суман, хок, дањон, май, мутриб, муѓбача, об, хирќа. 

Ба таври куллї метавон гуфт, ки дар сатњи вожагон тавофути 
чандоне байни ин ду ѓазал нест, љуз ин ки тамоми луѓоти Саъдї 
имрўза њам каму беш маъмул њастанд ва њељ навъ ташахиси хосе 
надоранд. Аммо дар Њофиз луѓоте аст, ки имрўза ба кор намераванд 
ва аз ин рў, ташхиси сабкї доранд (сабки давра). Мисли шўх, ки дар 
маънии ќадими худ ба кор рафтааст ва ё муѓбача ву муѓон, ки дар 
ѓазалиёти худи ў ташхисе доранд. 

 

3. Баррасии шеърњо дар сатњи нањвї. 
а) Ѓазали Саъдї 

Љумалот: Њар байт љумлае аст ва абёти мавќуфулмаъонї нестанд. 
Мантиќи насрї бар сохти љумлањо њоким аст, яъне тартиби фоъил-
мафъул-фаъал риоят шудааст, љуз дар мисраи «Зи аќлу офият он рўз 
баркарон мондам». Љумлањо ба таври куллї равшаниву дурустии сабки 
хуросониро доранд. 
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«Б» дар оѓози феъл: бар сари феъли мозї гоње ба сабки ќадим «ب» 
овардаву гоње наёвардааст: бируст, бирафт, мондам. Феъли амри 
«кун»-ро ба сабки ќадим бидуни «б» овардааст: афъоли пешвандї: 
«барандохтан», ки ба сабки ќадим байни пешванд ва феъл фосила 
андохтааст: бар наметавон андохт. Феъли пешвандии дигар 
«баргирифтан» аст. 

Феъли нањй: м-афкан ба љойи наяфкан. 
Музореъ: дар мисраи «Њам ин њикоят рўзе ба дўстон бирасад». 

Бирасадро метавон, бо таваљљуњ ба сабки ќадим «мерасад» маънї кард. 
Дар сабки ќадим музореъ ба илтизомеву ихтиёре таќсим нашуда буд. 

Бошад: љое буд дар мисраъи «Дареѓ бошад бар моњи осмон 
андохт» таќрибан љадид аст (ва сиѓањои мухталифи он дар осори 
Саъдї ба кор рафтааст). 

Ро: ба сабки ќадим даровардани «ро» сарфаљўйї кардааст: «Ки 
рўзгори њадиси ту дар миён надохт» ё «К-он чашм аз ту баргиранд». 
Ваљњи масдарии мархум, (ки дар осори Саъдї зиёд аст): «Дареѓ бошад 
бар моњи осмон андохт». 

Ба таври куллїи мухтассоти нањвии забони ќадим дар Саъдї 
машњудтар аз мухтассоти нањвии забони љадид аст: Чї фитна буд ба љои 
чї фитнае буд, чї хун ба љои чї хунњо, бар карон мондан ба маънии дур 
мондан, аз дида мафканам ба љои маро аз дида мафкан. 

б) Ѓазали Њофиз 
Љумалот: љумалоти ў њам аксаран, дар байт тамом мешавад ва 

гоње дар мисраъ, аммо фарќи онњо бо љумалоти Саъдї дар ин аст, ки 
дар бисёре аз маворид фоќиди назми насрї њастанд: «Хаме, ки абрўи 
шўхи ту дар камон андохт», «Набуд наќши ду олам, ки ранги улфат 
буд», «Ба як карашма, ки наргис ба худфурўшї кард». 

«Б» бар сари афъоли мозї монанди забони имрўзин «б» 
наёвардааст љуз дар «бигзаштам». 

Музореъ: ба таври кулли нањви Њофиз љадидтар аз Саъдї аст ва 
масалан дар он музории ахборї меравї, мешавем, дар маънии ахборї 
ба кор рафтаанд (ва аз «њаме» њам истифода накардааст). 

Албатта, дар каломи ў њам мухтассоти ќадимї дида мешавад, 
чунонки даровардани «ро» сарфљўї кардааст. Ба љойи дар базмгоњ, ба 
базмгоњ ва ба љойи намедидам, надидаме гуфтааст. Ё ќайди нафйи 
«на» ба кор бурдааст: На ин замон андохт. 

 
Сатњи фикрї 

а) Ѓазали Саъдї 
 Ѓазали Саъдї шеъри ѓиноии аз навъи ошиќона (Love Lyric) аст ва 

шоир ишќи худро ба касе тавсиф мекунад. Маъшуќ заминї аст, аммо на 
монанди маъшуќи њаќири таѓаззул, балки маќоми волое дорад. Албатта 
њанўз монанди маъшуќи ѓазали Њофиз хаёлї ва асотирї нашудааст. Бо 
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ин маъшуќи зебову сарвќомат, ки як дам наметавон аз ў назар бардошт 
мољароњои ошиќонае, мутаносиби ишќњои заминї дар љараён аст, 
Саъдї њарчанд дучори фироќ аст, аммо ба висол умед дорад (ва ин 
кулан дар осори ў мухтассаи сабкї аст): «Ту дўстї куну в-аз дида 
маафканам зинњор». Абёти ѓазал ба њам марбут аст ва ба истилоњ 
мењвари амудии он мунсаљим аст ва ѓазал вањдати мавзўъ дорад. 
 б) Ѓазали Њофиз 
 Шеъри Њофиз њам ѓиної аст, аммо ошиќонаи сирф нест, балки 
мазомини орифона њам дорад. Яъне ќањрамони ѓазали ў њам дар 
замин аст ва њам дар осмон. Аз тарафе, шароб хўрдаву хўй карда ба 
чаман меравад ва ё сабо њикояти зулфи ўро дар миён меандозад ва аз 
тарафи дигар, шоир хитоб ба ў мегўяд: «Набувад наќши ду олам, ки зи 
ранги улфат буд», ки ёдовари ривояти «Аларвоњу љунудун 
муљаннидатун»11 ва иддеяњои Афлотунї аст. Њамчунин байти: 

Ба як карашма, ки наргис ба худфурўшї кард. 
Фиреби чашми ту сад фитна дар љањон андохт. 

њарчанд асосан таъбири адабї дорад, аммо метавонад ба гунае ба 
асли ирфонии «Тамоми аъён њосили як таљаллї аст» низ ињоми даврї 
дошта бошад. Аз тарафи дигар, дар поёни шеър, маъшуќ ба сурати 
«Хољаи замон» дармеояд. Пас ќањрамони ин ѓазал њам маъбуд асту 
њам маъшуќу њам машдуњ (ва ин дар Њофиз мухтассаи сабкї аст). Ва 
ѓазали ў ба ин эътибор омеза ва наќовае аз ду шеваи ѓазали ошиќона 
ва орифона аст ва аз тарафи дигар вазифаи аслии ќасидаро, ки мадњ 
бошад низ бар ўњда гирифтааст. Пас ин ѓазал аввалан намояндаи 
анвоъи муњими тафаккури шеърї то асри Њофиз аст ва сониян 
нишондињандаи њаллу љазби мантаќии сабки хуросонї (ќасида дар 
сабки ироќї (ѓазал) аст. 

Хонанда њамон тавр, ки наметавонад сирфан симои маъшуќи 
заминиро аз ин ѓазал тарсим кунад, њамон тавр њам наметавонад, 
симои маъшуќи сирфан осмониро ба хаёл овард ва ба назар мерасад, 
ки истилоњоти ирфонї аз ќабили насибаи азал, бахшиши азал дар 
њукми сунани адабї ва ба унвони маводи шеърї мавриди 
бањрабардори ќарор гирифта бошанд. 

Мољаро аз ин ќарор аст, ки дар маънии ѓазали Њофиз ду назария 
њаст. Ѓолибан муътаќиданд, ки байни абёт рабте нест ва аз ин рў бо 
таваљљуњ ба мењвари уфуќї (абёт ба сурати маљзо) њар байте Маъние 
дорад(ирфонї, ошиќона). Бархе њам ки дар аќалият њастанд, 
муътаќиданд, ки байни абёт робита њаст (њарчанд зарифу њунарї). Аз 
ин рў, бо таваљљуњ ба мењвари амудї шеър як маънии аслї дорад 
(масалан мадњї) ва миќдоре маонї ва мазомини заминиву фаръї 
(ирфонї, ошиќона). Ман њам тобеъи ин назарам ва ба гумони ман як 
асари њунарї наметавонад, бидуни мењвари амудї маънїї бошад ва 
њар љумла ё њар байти он созе људогона бизанад. 
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Боре ба идомаи матлаб баргардем… дар ин ѓазал эътиќод ба 
ќазову ќадар дида мешавад. Адами ќатъият ва ибњом саросар фазои 
ѓазалро фаро гирфтааст. Маъшуќ бар хилофи маъшуќи ѓазали Саъдї 
њузуре мушаххас надорад, њатто он љо, ки дар замин аст, бунафшаву 
гулу гиёњони ўро муњокот мекунанд ва метавон гуфт, ки комилан 
хаёливу асотирї аст. Њол он ки маъшуќи ѓазали Саъдї ба чењра 
(Partrait) наздиктар аст, то ба устура ( Myth). Яъне агар маъшуќи 
ѓазали Саъдї дастёфтани аст, маъшуќи ѓазали Њофиз на танњо 
дастёфтани нест, балки тасаввури ў њам душвор аст. 

Пас дар сатњи фикри байни ѓазали Саъдї ва Њофиз фарќи байнї 
аст. Њофиз ба муќтазои асре, ки дар он мезияд ќотеъияти фикрї ва 
сароњот надорад ва шеъри ў дар њолияе аз ињому ибњом фуру 
рафтааст. Макони шеъри ў гоње осмон ва гоње боѓи асроомез аст, ки 
дар он гулњо ба раќобат бо маъшуќи ў бар хостаанд, аммо боди сабо 
бо тазаккури љамоли маъшуќ ононро мунфаъилу шарманда сохтааст: 

 
Нигоњи куллї ба фањвои(маънии) абёти Њофиз 

Дар байти аввал: сухани аз маъшуќе аст,ки камони абрўи худро 
базењ кардааст ва ба ќасди љони ошиќ тири нигоње андохтааст. Ин 
маъшуќ заминї аст. Аммо аз байти дуввум: мутаваљљењ мешавем, ки ин 
ишќ љанбаи осмонї дорад ва робитаи байни ошиќу маъшуќ дар љањони 
зењнї ва дар замону маконе ѓайримутаориф ва моварои табиї эљод 
шудааст. Дар байти саввум: чашми маъшуќ, наргисро, ки 
мушаббањунбињи чашми зебо дар адаби суннатї аст, танбењ мекунад, то 
дам аз зебоеї назанад. Дар байти чањорум: маъшуќи шаробхўрдаву 
араќкарда ба чаман меравад, то таровату рангу гунањое, ки бар њасби 
мавозини зебоии сунати сурх аст ва бар асари шароб сурхтар њам 
шудааст, арѓувонро сурх кунад (дар зимни арѓувон аз њасад оташ 
мегирад). Маъшуќ бар асари нўшидани шароб гарм шудаву араќ 
кардааст, то оби рўи ў, ки бояд ќоидатан оташро хомўш кунад ба љону 
њастї арѓувон оташ дарандозад. Пас, дар ин тоблуи бадеъ, арѓувони 
арѓунунї (сурх) монанди оташ дар њоли сўхтан аст. Дар байти панљум: 
шоир бад-ин далел дар базми чаман ширкат карда буд, ки фиреби 
ѓунчаро хурда буд ва пиндошта буд, ки маъшуќ ѓунчаи дањони онљост. 
Дар байти шашум: дар он базм, гулњо ба раќобат бо маъшуќ бархоста 
буданд, аммо њар кадом ба нањве адаб шуданд. Бунафша гесувони 
муљъади худро мебофт, аммо боди сабо, ки аз бартарии мўи маъшуќ бар 
бунафша хабар дошт, њикояти зулфи маъшуќро ба миён овард, то 
бунафша њисоби кори худро бикунад. Дар байти њафтум: суман аз 
хиљолати ин ки аз назари сурхиву сафедї мушабањунбињи рўи маъшуќ 
ќарор гирифтааст (ва худ низ ин даъворо дошт) бо дасти боди сабо, ки 
њаќиќати љамоли маъшуќро матрањ кардааст, хок дар дањон мерезад ва 
истиѓфор мекунад. Дар байти њаштуму нуњум: Мехоњад абёти ошиќонаи 
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фавќро бо истротежии танз ба як заминаи мазњабї-ирфонї марбут кунад. 
Мегўяд, бар асари варъ то кунун дар њељ базме ширкат намекардам, 
аммо савдои муѓбачагон маро ба базм кашид ва ќарини маю мутриб 
кард. Муѓбачагон (коргузорони пири муѓон) илова бар шоњидон, гулу 
гиёњи наврустаи бањорї њам њастанд. Акнун бо оби майи лаълфом 
(арѓувон) хирќаи худро мешўям ва дигар кор аз кор гузашта аст ва ин 
насибаи азал будааст. Дар Равзусит, ки сарнавишти њар касеро таъйин 
мекарданд, барои ман низ чунин сарнавиштеро раќам заданд (пас њељ кас 
њаќќи айбљўйи аз дигареро надорад). Дар байти дањум: шоир аз 
сарнавишти худ нороњату норозї нест, зеро Худованди ќодир, ки 
сарнавиштро таъйин кардааст ба умури мардум хабиртар аз худи мардум 
аст ва шояд саодати Њофиз њам дар ин харобї (мастї) будааст ва ба њар 
њол ин бахшиши рўзи азалї, ки ўро ба майи муѓон кашондааст, бино ба 
муслињат ва њикмате будааст. Дар байти ёздањум: яке аз мисдоќњои ин 
хушбахтї њамин аст, ки шоир дар асре зиндагї мекунад, ки Хољаи Љањон 
(вазир) њам дар њамон давра аст ва шоир бандаи ўст. 

Ин гузорише сода аз як ѓазали печидаи бекарона буд. Маънии 
абёти Саъдї дар њар мисраъ ё нињоятан байт тамом мешавад. Аммо 
дар оѓозу поёни њар мисраи Њофиз бояд нуќтачинї гузошт. Шеър аз 
заминањои ќаблї шурўъ мешавад ва дар поёнї нотамом дар зењну дар 
забон рањо мешавад. Њељ як аз шоирони гурўњи талфиќ12 њам чунин 
мушахассае надоранд. 
 

Сатњи адабї 
 а) Ѓазали Саъдї 
Абзори баёнї: Истиораи мукания ё инсонмонандї: дар мисраи 

«Балои ѓамзаи номењрубони хунхорат» ѓамза ба сурати мављуди зиндае 
ташахус ёфтааст, ки номењрубон аст ва аз тарафи дигар бо таваљљуњ 
ба сунуни адабї, ки дар он нигоњ, тир аст музмаран ѓамзаро тир 
пиндошта ва бад-он хунхор гуфтааст. 

Изофаи ташбењї: фаќат изофаи «сарвќомат» дорад, ки ташбењи 
мубтазил (яъне мустаъмалу такрорї) аст. 

Истиораи мусаррања: абадан аз истиоараи мусаррања истифода 
накардааст. 

 
Саноеи бадеъи маънавї 

Тазод: дўстї /душманї. Таносуб: дида /забон, боѓ/ боѓбон/ бўстон/ 
сарв, фитна/ њусн, аќл/офият. 

Чунон ки мулоњиза мешавад аз баёну бадеъи маънавї истифодаи 
умдае накардааст. Шеъре аст содаву мустаќим (Direct) ва њељ куљо 
даќоиќу зароифи адабї дар интиќоли паём порозит эљод накардаанд. 
Ва агар он миќдор таваљљуњ ба бадеъи лафзї ва кўшиш дар афзунии 
мусиќии калом ва улувву маќоми маъшуќ набуд, метавонистем онро 
бо бархе аз таѓаззулоти пешрафтаи ќарни шаш муќоиса кунем.  



143 

Аз назари ќолабу шакли шеърї, намояндаи комили ѓазали 
ошиќона аст. Њафт байт бештар нест. Тахаллус дар байти охар аст ва 
метавон онро вориси билофасли таѓаззул донист. 
 б) Ѓазали Њофиз 

Сатњи адабї дар Њофиз бисёр печидаву мутакомил ва њунарї аст 
ва ихтилофи умдаи сабки дигар (илова бар сатњи фикрї) дар њамин 
љост. Хулоса он ки басомади истифода аз абзори илми баёну саноеъи 
бадеъию маънавї болост. 

 
Абзори баёнї 

Истиораи мукания ё инсонмонандї: дар мисраъи «Хаме, ки абрўи 
шўхи ту дар камон андохт» абрў равонманд ангошта шудааст. Дар 
мисраи «Бунафша турраи мафтули худ гирењ мезад» бунафша низ ин 
вазъро дорад. Дар мисраи «Суман ба дасти сабо хок дар дањон 
андохт» суман љондор аст. Дар мисраи «Ба як карашма, ки наргис ба 
худфурўшї кард» наргис соњиби феълу ирода аст.  

 Истиораи мусаррања: Њофиз дар як маврид камонро истиора аз 
абрў овардааст. 

Киноя:оташ дар касе задан (андохтан).Киноя аз нобуд кардану аз 
њасад сўзондан аст. 

 Саноеъи маънавї 
Таносуб: хам/камон, шўх/камон, май/мутриб/муѓбача, 

наќш/ранг/тарњ/андохтан, чаман/арѓувон, дањон/ѓунча, базм/маст, 
худфурўшї/фиреб/фитна, рўй/даст/дањон, харобї/май.  
Тазод: бандагї/хоља, об/оташ, як/сад, гушоиш-/харобї. 
Лаффу нашр: ину он. 

Яке аз мухтассоти сабки Њофиз истифода аз танз аст, ки дар ин 
ѓазал њам дида мешавад: 

Ман аз «вараъ» маю мутриб надидаам з-ин пеш, 
Њавои муѓбачагонам дар ину он андохт. 
Кунун ба оби майи лаъл хирќа мешуям, 
Насибаи азал аз худ наметавон андохт! 

Аз назари ќолабу шакли шеърї, шеъри Њофиз дар маънии даќиќи 
калима ѓазал нест, ёздањ байт дорад, тахаллус дар байти поёнї нест. 
Байти поёнї, ки љанбаи мадњї дорад ба шеър афзуда шудааст то берун 
аз сохти ѓазал ва ба роњатї ќобили њазф бошад. Чандмавзўї аст ва 
монанди ѓазали суннатї, бо забонї сирфан эњсосиву отифї фаќат ба 
мољарои ишќ напардохтааст. Аз назари сабкї дар шеъри форсї аз 
оѓоз то имрўз њамвора ду шеваи содаву равшангўйї ва душвору 
мубњамгўйї љараён доштаанд. Шеъри Саъдї дар табаќабандии аввал 
ва ѓазали Њофиз дар табаќабандии дуввум љо мегирад. 
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Сунани адабї (Literary tradition) 
Бино ба сунуни адабї наргис худфурўш, яъне мутаккабиру 

худнамост14 ва чашм ба наргис ташбењ мешавад. Рўи маъшуќ дар 
адабиёти куњан сурх (ва сафед) аст ва аз ин рў, бо оташу арѓувон таносубе 
дорад. Дар адабиёти куњан, дањон кўчак аст ва дар натиља бо ѓунча 
таносуб дорад (дар зимн лаб сурх аст). Дар зебоишиносии куњан абрў 
камонї мустањсан будааст ва аз ин рў, байни хаму абрў камон таносуб 
аст. 
 

Бофти мунсаљими адабї 
Забони ѓазали Њофиз тасвирию намоишї ва ба ќавли фарангињо 

Figurative аст. Агар шеъри Саъдї мустаќиму саррост ва якмаънїї 
(direct) буд, инљо калом чандмаънїї ва чанд буъдї ва ѓайримустаќим 
(obligue) аст. Шеъри Саъдї дар сатњи бадеъи лафзї буд, аммо ѓазали 
Њофиз дар сутуњи баёну бадеъи маънавї њам љараён дорад ва тўли 
кулї метавон гуфт, ки дар он басомади шигардњое, ки каломро адабї 
мекунанд ва бофти мунсаљими адабї ба вуљуд меоваранд, болост. 

Яке аз равияњои ў навоварї дар мањдудаи сунани адабї аст. 
Барои намуна ба байти зер таваљљуњ кунед:  

Бунафша турраи мафтули худ гирењ мезад, 
Сабо њикояти зулфи ту дар миён андохт. 

Дар сунани адабї, муйи маъшуќа ба сабаби љаъду тоб ба бунафша 
ташбењ мешавад, аммо дар ин љо худи бунафша дар муњокот аз 
маъшуќ инсонвора шудааст ва мўйи муъаљад (мафтул) худро гирењ 
мезанад (мебофад). Боди сабо, ки ба сабаби рафту омади бисёр байни 
ошиќу маъшуќ бо маъшуќ ошноии комил дорад, фавран љаъду рангу 
бўи зулфи маъшуќро дар фазои боѓ муњокот мекунад, то бунафшаро 
адаб кунаду шарманда созад. Њофиз ба љойи вожаи муњокот 
(Mimesis), ки масдари салосии мазид аст аз масдари салосаи муљаррад, 
яъне њикоят истифода кардааст. Боди сабо бо њикояте аз парешониву 
атрогинии зулфи маъшуќ, бунафшаи љасурро мунфаъил мекунад. Дар 
ин байт байни турраву зулф ва мафтулу бунафшаву гирењ аз як сў ва 
байни сабову њикоят ва дар миён андохтан, аз сўи дигар таносуб аст. 
Њофиз устоди бењамтои таносуб аст ва бо риштањои мутаъаддиде аз 
таносубот, калимотро чандин бор ба њам мебофад ва гирењ мезанад ва 
бофти зарифи њунарие ба вуљуд меоварад: шабакае аз таносуботи 
лафзї ва маънавї.  

Дастури забон аз баррасии чунин бофти печида ва њунармандонае 
ољиз аст ва барои шинохти он бояд аз баён суд гирифт. Наметавон 
фоъилро дар ин байт «бунафша» донист, чун фоъил кунандаи кор аст, њол 
он ки мантиќан аз бунафша коре сар намезанад. Бунафша фоъили маљозї 
аст ва гирењ задан маљозан бад-он аснод дода шудааст. Асноди маљозї 
асоси адабиёт аст ва шоъир бад-ин васила дар олами воќеъ тасарруф 
мекунад ва бо тахйили худ љањони дигаре аз равобиту афъол месозад. 
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Мушобањат ва ифтироќ 
Њофиз бисёр кам аз луѓоту таркиботи Саъдї истифода кардааст. 

Дар ќофия фаќат «миён» ва «љањон» байни онон муштарак аст. Њофиз 
«љањон»-ро як бор дар байти саввум ва як бор дар байти поёни 
овардааст, ки љанбаи мадњї дорад ва баъд аз тахаллус аст ва шоир 
онро дар њаќиќат зоид бар ѓазал талаќќї мекардааст. Се-чањор вожа 
њам аз ќабили фитнаву њикоят ва чашм байни онон муштарак аст: «Чи 
фитна буд, ки њусни ту дар љањон андохт» (Саъдї), «Фиреби чашми ту 
сад фитна дар љањон андохт» (Њофиз).  

Аммо вуљуњи ифтироќ бештар аз вуљуњи иштирок аст, њам ба 
лињози сабк ва њам дар заминаи иќнифо. Дар заминаи сабк бояд 
њамчунин бошад, зеро Њофизу Саъдї њар ду аз шоироне њастанд, ки ба 
сабки шахсї расидаанд. Аммо дар заминаи иќнифо комилан пайдост, 
ки Њофиз ба ин ѓазали Саъдї таваљљуње надоштааст ва дар њаќиќат 
фаќат вазну ќофияи онњо яке аст. Бад-ин тартиб бояд ба дунболи 
ѓазали дигаре бошем, ки њамин вазну ќофияро дошта бошад. 
 

Натиља ва хулоса 
Чунон, ки мулоњиза шуд дар сатњи забонї фарќи муњиме байни 

ѓазали Њофизу Саъдї нест, љуз ин ки Њофиз ба мусиќии дарунии шеър 
таваљљуњи бештаре мекунад. Аммо дар сатњи фикрї байни он ду 
тафовут аст. Шеъри Саъдї мустаќим аст ва бар тибќи суннати шеърї 
ќабл аз худ як мавзўъро ба таври пайваста арза медорад. Дар шеъри 
Њофиз чанд љињати фикрї аз ѓинову ирфон ва танзу мадњ бо њам 
омехта ва ба сурати ѓайримустаќиме арза шудаанд ва метавон гуфт, 
ки ѓазали ў аз суннати шеърии гузашта хуруљ дорад. Чунон ки ќаблан 
ишора кардем ман мувофиќи ин назар нестам, ки њар байти Њофиз 
сози дигаргуна мезанад, аммо ин њаст, ки робитаи абёти бо њам 
пинњону борику зариф ва гоње бисёр дерёб аст. Шеъри Саъдї мисдоќи 
комили ѓазал аст. Њафт байт дорад ва тахаллус дар охир аст. Ѓазали 
Њофиз хулосаи њарду ќисми ѓазал (орифонаву ошиќона) аст, ки бо 
ќасида (мадњ) дарњам омехтааст, 11-байт дорад ва тахаллус дар байти 
моќабли охир аст.  

Бузургтарин фарќи ин ду ѓазал дар сатњи адабї аст. Агар ѓазали 
Саъдї дар кул маљмўан адабї аст, ѓазали Њофиз дар аљзо низ адабї 
аст ва умдатан бар баёну бадеъи маънавї (ва тасарруф дар сунани 
адабї) устувор аст. Яъне шоир аз як тараф, ба адои маънии воњид ба 
туруќи мухталиф назар доштааст ва аз тарафи дигар, ба абзоре, ки 
байни калимот таносуботу равобити мутаъаддиди маънїї эљод 
мекунанд, таваљљўъ кардааст. Гуфтаанд, ки шоирони бузург њарф 
намезананд, нишон медињанд ва ба истилоњ шеърро дромотиза ва 
намоишї мекунанд. Дар ѓазали Њофиз дар њар байт бо тоблуи бадеї 
мувољињем ва ў бо таълилњои љадиди шеърї манозири ќадимро бо 
сурати навине дубора наќш задааст.  
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Фарќи Саъдї бо шоирони гузашта дар ин аст, ки илова бар 
мусиќии оддии шеър, ки њамон вазн бошад, дар њар мисраъ мусиќии 
дигареро низ дарљ кардааст. Шоирони пеш аз ў беруни шеъри худро бо 
вазн ќоб гирфтаанд, аммо Саъдї аљзои дарунро њам бо риштањое аз 
мусиќї ба њам дўхтааст. Аммо фарќи Њофиз бо Саъдї ин аст, ки Њофиз 
илова бар риштае, ки калимотро аз назари мусиќї ба њам пайванд 
додаст, бо риштањои мутаъаддиди дигаре њам калимотро аз назари 
маънїву тасвир ба њам дўхта аст. Яъне дар ѓазали ў бояд масири чандин 
риштаро љустуљў кард, на як риштаро ва дар натиља бофти асари ў 
инсиљоми адабии фавќуллодае ёфтааст. Ин фарќ байни Саъдї ва дигар 
шоирони гурўњи талфиќ њам гоње то њадде дида мешавад.  

Сабки шахсии Њофиз яъне ташаххуси сохтњои мутазод, дар ин 
шеър њам дида мешавад: наќш набуд, аммо ранг буд, яку сад, варъи 
собиќ ва маю мутриб акнун, љањонро ба ком доштану дар айни њол 
банда будан… 
 

Ѓазалиёти њамвазну ќофияи дигар 
Њарчанд мутолиаи мо аз дидгоњи сабкї будааст, зимнан ин 

нуктаро њам ошкор кард, ки Њофиз дар сохтани ин ѓазал Саъдиро 
раќиби худ намедонистааст. Аз рўи кунљковї ба ѓазалиёти њамвазну 
њамќофияи дигар шоирони мавриди таваљљуњи Њофиз руљўъ шуд ва 
ошкор гардид, ки Њофиз ањёнан ба ѓазале аз Ироќї гўшаи чашме 
доштааст. Байни он ду шабоњати лањну иштироки луѓот машњуд аст. 

Ба як гирењ, ки ду чашмат бар абрувон андохт, 
Њазор фитнаву ошўб дар љањон андохт. 
Фиреби зулфи ту бо ошиќон чї шуъбада сохт, 
Ки њар ки љону диле дошт, дар миён андохт. 
Дилам , ки дар сари зулфи ту шуд, тавон гањ-гањ 
Зи офтоби рухат сояе бар он андохт. 
Рухи ту дархури чашми ман аст, лек чї суд, 
Ки парда аз рухи ту барнаметавон андохт. 
Њаловати лаби ту дўш ёд мекардам, 
Басо шакар, ки дар он лањза дар дањон андохт. 
Ман аз висоли ту дил баргирифта будам, лек 
Забони лутфи туам боз дар гумон андохт. 
Ќабули ту дигаронро ба садри васл нишонд, 
Дили шикастаи моро бар остон андохт. 
Чї ќадр дорад, љоно, диле, тавон њар дам, 
Бар остони дарат сад њазор љон андохт. 
Ироќї аз дилу љон он замон умед бурид, 
Ки чашми љодуи ту чин бар абрувон андохт. 

Ќавофи муштарак: љањон, миён, он, наметавон, дањон, гумон. 
Тафовутњои ѓазали Њофиз бо ин ѓазал њам каму беш њамон 

тафовутњое аст, ки бо ѓазали Саъдї дошт. Масалан, Њофиз ба љои 
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абрўвон, камон ва ба љои гирењ ё чин, хам гуфтааст, ки ба камон 
таносуб дорад. Ѓазали Ироќї ошиќона аст. Дар сатњи адабї даќоиќи 
ѓазали Њофизро надорад. 

Ба назар мерасад, ки Њофиз аз таркиби ин ду мисраи Ироќї: «Ба 
як гирењ, ки ду чашмат бар абрўвон андохт» ва «Ки чашми љодўии ту 
чин бар абрувон андохт» мисраи зебои худро сохта бошад: «Хаме ки 
абрўи шўхи ту дар камон андохт». 

Убайди Зоконї (мутаваффи дар соли 772њ.ќ.) њам ѓазале ба њамин 
вазну ќофия дорад ба матлаъи: 

Зи сунбуле, ки узорат бар арѓувон андохт, 
Маро ба бехудї овоза дар љањон андохт. 

Камоли Хуљандї (мутаваффи дар соли 803 њ.ќ.) њам ѓазали 
Ироќиро љавоб гуфтааст: 

Лаби ту наќли њаётам ба коми љон андохт, 
Ба хандаи намакин шўр дар љањон андохт. 

Хољу низ ѓазале ба њамин вазну радиф, аммо бо ќофияи 
мутафовит дорад: 

Чу бар ќамар зи шаб анбаре ниќоб андохт, 
Дили шикастаи моро дар изтироб андохт. 

Забони Хољу њам монанди Њофиз истиорї аст. Дар маљмўъ лањни 
Њофиз ба Хољу ва Убайду Камол (шоирони гурўњи талфиќ) наздиктар 
аз лањни ў ба Саъдї аст ва дар натиља муфоди ин байти маъруф 
тасдиќ мешавад: 

Устоди ѓазал Саъдист, назди њама касс, аммо 
Дорад ѓазали Њофиз тарзи ѓазали Хољу. 

Ба њар њол ин вазну ќофияву радиф ва ба истилоњ тарњи шеърї 
дар ќарни њафтуму њаштум мавриди таваљљуњи шоирон буд. Дар 
адабиёти мо бархе аз ашъор мољароњое доранду таваљљуњи шоирони 
бисёреро ба худ маътуф кардаанд ва метавон барои онњо таърихчае 
навишт. Муќоисаи ин гуна ашъорро бо њам аз дидгоњи сабкшиносї ба 
хонандагони алоќаманд тавсия мекунам. 

 
Пайнавиштњо: 

1. Stylistics of the Sound 
2. A Dictionary of Modern critical terms, edited by Roger Fowler 

Routledge and Kegan paul, 1973, р.78 
3. Stylistics of the Word 
4. Stylistics of the Sentence 
5.Матни суханронии инљониб дар Кунгураи Њофиз, ки дар соли 

1367њ.ќ. дар Шероз мунъаќид шуда буд: Рушд (омўзиши адаби 
форсї), шуморањои 25 ва 26 ,тобистону поизи соли 1370њ.ќ. 

6. Ѓазали шумораи 158, бадоеъ аз девони мусањњењ Њабиби Яѓмої. 
7. Ѓазали шумораи 17 аз девони мусањњењ Ќазвинї ва Ѓанї. 
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8. Аммо агар овардани як њиљои баланд ба љои ду њиљои кўтоњ дар 
мањалли иттисоли аркон (афоъили арўзї) бошад, шеър дорои сактаи 
сангин мешавад: «Мањсус шунидам ман, овоз буридан «(Мавлоно). 

9. Тазод аз саноеъи маънавї аст. Мунтањо агар ба восилаи пешванди нафй 
њосил шавад ба лињози такрор љанбаи мусиќиёи низ пайдо мекунад. 

10. Такрори ќофия дар Њофиз нисбат ба нарми давра то њудуде њукми 
мухтассаи сабкиро дорад. 

11.Арвоњу љунудун муљаннидатун фама таъорифа минњо аталафа ва мо 
танокара минњо ахталафа, яъне равонњо чун лашкаре ба њам пайваста 
буданд ва њар кадом дар он љо якдигарро мешинохтанд, дар инљо 
дўстї карданд ва њар кадом, ки дар он љо якдигарро намешинохтанд 
дар ин љо бо њам душманї карданд. 

12. Шоирони гурўњи талфиќ (Имод, Салмон, Хољу, Њофиз…) шоироне 
њастанд, ки дар асри бунбасти ѓазал (ќарни њаштум) ба ѓазалсарої 
пардохтанд. Ѓазали ошиќонаву лафзї бо Саъдї ба ављ расида буд ва 
ѓазали орифонаву маънїї бо Мавлоно тамом шуда буд. Ин шоирон 
ин ду шеваро ба њам даромехтанд ва ин талфиќ дар Њофиз ба ављ 
расид ва боби ѓазали суннатї барои њамеша баста шуд, (ѓазали 
сабки њиндї ва ѓазали тасвиргароии имрўзї достони дигаре 
доранд). Дар ѓазали талфиќї ишќи заминии ѓазали Саъдї ва 
равонии каломи ў бо маънигароии ѓазали Мавлоно дар њам омехт. 
Чењраи мушаххаси мањбуби заминї бо чењраи мубњами маъбуди 
осмонї яке шуду гоње чењраи мамдўњ низ бо онон дарњам омехт. 
Иртиботи абёт, ки њам дар Мавлоно ва њам дар Саъдї таќрибан 
ошкор буд пинњониву зариф шуд. 

13. Ин луѓат дар Њофиз маъмулан бо танзу ришханд њамроњ аст ва 
зоњиран онро ба унвони луѓате, ки мусталањи зуњњоду 
муташарењони мутафозил ё мутазоњир аст, ба кор мебарад. 

14. Норсизм ба маънии худшефтагї дар адаби фарангї истилоње 
маъруф аст, аммо ба назар намерасад, ки шоирони ќадими мо бо ин 
устураи юнонї ошно буда бошанд. Норсис (Narcisse) дар асотири 
юнонї љавоне буд, бисёр зебо, ки ба зебоии худ ѓарра буд ва ба 
духтароне, ки шефтаи ў буданд эътино надошт. Замоне љамоли 
худро дар оби рудхона дид ва ошиќи худ шуд. Натавонист ба 
тасвири худ дар об даст ёбад аз фарди ноумеди даргузошт ва пас аз 
марг табдил ба гули наргис (Narcisse) шуд. 
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Тамринот 
 

1. Ќасидаи зер аз Рўдакиро дар се сатњи забониву фикрї ва адабї 
иљмолан баррасї кунед: 

 
Маро бисуду фурў рехт, њар чї дандон буд, 
Набуд дандон, ло бал чароѓи тобон буд. 
Сапеду симзада буд, дурру марљон буд, 
Ситораи сањарї буду ќатраборон буд. 
Яке намонд кунун з-он њама бисуду бирехт, 
Чї нањс буд њамоно, ки нањси кайвон буд. 
На нањси кайвон буду на рўзгори дароз, 
Чї буд, ман-т бигўям ќазои яздон буд. 
Љањон њамеша чу чашмест гирду гардон аст, 
Њамеша то бувад оин-ш гирдгардон буд. 
Њамон ки дармон бошад, ба љои дард шавад, 
Ва боз дард њамон к-аз нахуст дармон буд. 
Куњан кунад ба замоне њамон куљо нав буд, 
Ва нав кунад ба замоне њамон, ки хулќон буд. 
Басо шикастабиёбон, ки боѓи хуррам буд, 
Ва боѓи хуррам гашт, он куљо биёбон буд. 
Њаме чї донї, ай моњруйи мушкинмўй, 
Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд. 
Ба зулфи чавгон нозаш њамекунї ту бад-ў, 
Надидї он гањ ўро, ки зулфчавгон буд. 
Шуд он замона, ки рўяши ба сони дебо буд, 
Шуд он замона, ки мўяш ба сони ќатрон буд. 
Чунон, ки хуби мењмон, дўст буд азиз, 
Бишуд, ки боз наёмад азиз мењмон буд. 
Басо нигор, ки њайрон будї бад-ў дар чашм, 
Ба рўи ў дар чашмам њамеша њайрон буд. 
Шуд он замона, ки ў шод буду хуррам буд, 
Нишоти ў ба фузун буду бими нуќсон буд. 
Њаме хариду њаме сохт бешумор дирам, 
Ба шањр њар кї яке турки норпистон буд. 
Басо канизаки некў, ки майл дошт бад-ў, 
Ба шаб зи ёрии ў назди љумла пинњон буд. 
Ба рўз чун ки наёраст шуд ба дидани ў, 
Нањиби хољаи ў буду бими зиндон буд. 
Набиди равшану дидори хубу рўи латиф, 
Агар гарон буд, зи ман њамеша арзон буд. 
Дилам хазонаи пурганљ буду ганљ сухан, 
Нишони номаи мо муњру шеъру унвон буд. 
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Њамеша шоду надонистаме, ки ѓам чї буд, 
Дилам нишоту тарабро фарох майдон буд. 
Басо дило, ки ба сони њарир карда ба шеър, 
Аз он сипас, ки ба кирдори сангу сандон буд. 
Њамеша чашмам зи зулфакони чобук буд, 
Њамеша гўшам зи мардуми сухандон буд. 
Аёл не, зану фарзанд не, маунат не, 
Аз ин ситам њама осуда буду осон буд. 
Ту Рўдакиро, ай моњрў, њамебинї, 
Бад-он замона надидї, ки инчунинон буд. 
Бад-он замона надидї, ки дар љањон рафтї, 
Сурудгўён гўї њазордастон буд. 
Шуд он замона, ки  ў аниси родмардон, 
Шуд он замона, ки ў пешкори мирон буд. 
Њамеша шеъри варо зи мулук девон аст, 
Њамеша шеъри варо зи мулук девон буд. 
Шуд он замона, ки шеъраш њама љањон бинавшт. 
Шуд он замона, ки ў шоири Хуросон буд, 
Куљо ба гетї будааст номвар дењќон. 
Маро ба хонаи ў сим буду њамлон буд, 
Киро бузургиву неъмат зи ину он будї. 
Варо бузургиву неъмат зи оли Сомон буд, 
Бидод мири Хуросон-ш чил њазор дирам. 
Дар ў фузунї як панљ мири Мокон буд, 
Зи авлиёш пароканда низ њашт њазор. 
Ба ман расид бад-он ваќт, њоли хуб он буд, 
Чу мир дид сухан, дод доди мардии хеш. 
Зи авлиёш чунон к-аз амир фармон буд, 
Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам, 
Асо биёр, ки ваќти асову анбон буд. 
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ФАСЛИ ЊАШТУМ 
 

МУХТАСОТИ ЗАБОНИ ФОРСИИ КУЊАН 
 

Муќаддима 
Дар бањсе аз мафоњими сегонаи сабк гуфтем, ки њадафи аслии мо 

дар ин сатњ аз сабкшиносї баррасии сабкњои давраї дар шеъри 
(хуросонї, ироќї, њиндї…) ва насри (мурсал, фаннї) аст, (ки дар 
љилдњои дуввуму саввум матрањ хоњад шуд). Ошної бо сабкњои 
давраї ба маънии ошно шудан бо нормањои забони ва фикрву адабии 
ин даврањост. Дар ин фасл аз нормањои забонии садањои нахустини 
адабиёти форсї сухан мегўем ва бањс аз норамњои фикриву адабиро 
дар муљалладоти баъдї матрањ хоњем кард. Бархе аз мухтассоти 
забони форсии куњан дар китобњое аз ќабили «Сабкшиносї»-и устод 
Бањор, «Сабки хуросонї дар шеъри форсї» (дуктур Мањљуб), 
«Таърихи забони форсї» (дуктур Хонларї) муќаддимаи бархе аз 
мутун, ки ба тасњењи интиќодї расидаанд, китоби Жилбер Лозор 
мавсум ба «Забони осори куњани насри форсї»1 омадааст. 

Дар аѓлаби ин китобњо умдатан, ба мухтассоти забонии сабки 
давраи хуросонї таваљљуњ шудааст (дар бораи мухтассоти фикриву 
адабї бањсе накардаанд) ва аз мухтассоти забони даврањои дигар 
масалан, ироќї (ва њиндї) сухане нагуфтаанд. Шояд иллат он бошад, 
ки пажўњандагон дар осори давраи ироќї њам ба дунболи мухтассоти 
навине будаанд, ки чун ба ќадри кифоят ба чунин мавориде 
барнахўрдаанд, лољарам, сукут кардаанд. Њаќиќат ин аст, ки байни 
мухтассоти забонии сабки хуросони ва ироќї тафовути умдае нест 
(магар дар басомад) ва тафовути онњо асосан, дар мухтассоти фикри 
ва адабї аст. Мухтассоти забонї аз сабки њиндї ба баъд комилан 
таѓйир мекунад. Аз ин рў, ба назари мо мухтассоти забониро бояд ба 
лињози сабкшиносї ба се давра таќсим кард: яке забони куњани форсї, 
ки сабки хуросониву ироќиро дар бар мегирад (аз ќарни саввум то 
ќарни њаштум) ва дигар забони миёнаи форсї, ки таќрибан, аз 
авохири ќарни нўњум шурўъ мешавад ва сабки њиндиро дарбар 
мегирад ва то даврони машрутият идома дорад ва дигар забони 
љадиди форсї, ки забони назм ва насри имрўзи мост. 

Мунтањо бояд таваљљуњ дошт, ки дар миёни њар як аз ин се давра, 
як давраи њадди восит аст, ки мухтассоти ќаблї дар њоли мањв шудан 
ва мухтассоти љадид дар њоли пайдо шудан њастанд. 

Алалиљола он чї мавриди таъкиди мост, ин аст, ки бар хилофи он 
чи шоеъ аст, забони сабки хуросонї дар асос бо сабки ироќї фарќи 
умдае надорад. Бад-ин тартиб, мухтассоти забоние, ки дар шеъри 
Фаррухї њаст, каму беш дар шеъри Саъдї њам мулоњиза мешавад, 
мунтањо дар сабкшиносї њамвора масъалаи басомад матрањ аст. Бад-
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ин маънї, ки корбурди бархе аз мутассоти забонии сабки хуросонї 
дар давраи ироќї заиф мешавад. «Андар» ва «њаме» дар шеъри Саъдї 
њам њаст, аммо на ба он андоза, ки дар шеъри Рўдакї аст. Бо таваљљуњ 
ба ин матлаб, агар мухтассоти авоили давраи сабки хуросониро бо 
авохири давраи сабки ироќї бисанљем, мумкин аст, ба мухтассоте 
бархўрд намоем, ки басомади онњо ба сифр расидааст, яъне аслан, 
истеъмол намешаванд ва ин амри ѓариб нест, бархе аз мухтассоти 
давраи аввали сабки хуросонї дар даврањои баъдї худи сабки 
хуросонї њам аз байн рафтааст (мисли алифи итлоќ). Шамси Ќайси 
Розї дар «Ал-муъљам» бархе аз мухтассоти лафзии сабки хуросониро 
дар осори шоирон мавриди интиќод ќарор додааст. Ў дар ќарни 
њафтум зиндагї мекунад ва нормаи забоние, ки дар назар дорад, 
забони шоирони ќарни њафтум аст. Дар њаќиќат, он чиро, ки 
тасрифоти фосид хонда ва аз ашъори ќудамо барои онњо мисол 
овардааст, нормаи забонии сабки хуросонї будааст, ки дар наср њам 
шоњид дорад.2 Таѓйири нормањои забонї, ё њатто таѓйири басомадњо 
маъмулан, боис мешудааст, ки нусах дар забони шоирону 
нависандагони ќадим тасарруф кунанд. Ин тасарруф дар осори 
касоне, ки њамвора мавриди таваљљуњи мардум будаанд, фаровон аст. 
Мутобиќи њама нусахи ќадим Саъдї чунин гуфтааст: 

Борон, ки дар латофати табъащ хилоф нест, 
Дар боѓ лола рўяду дар шўрабум хас. 

Њол он ки дар нусахи мутааххир ба љои шўрабум, шўразор аст. 
Њамчунин, дар тамоми нусахи ќадим чунин аст3: 

Њар беша гумон мабар, нињолест, 
Бошад, ки паланг хуфта бошад. 

Њол он ки имрўза чунин маъруф аст: Њар беша гумон мабар, ки 
холист. 

Дар нусхањои ќадими «Тайибот» омадааст: «Барги дарахтони 
сабз, пеши худованди њуш», њол он ки имрўза мехонем: дар назари 
њушёр. Тасарруф дар нормањои забонї илали мухталифе дорад, гоње 
иллат он аст, ки дигар вожае фањмида намешавад. Чунонки дар он 
мисраи маъруфи Њофиз: «Шабе хуш аст, бад-ин василааш дароз 
кунед» имрўза «ќисса» мегўем. Он чї аз назари забонї дар сабки 
ироќї муњим аст, пайдо шудани теъдоде мухтассоти љадид аст, ки 
бояд эњсо шавад ва мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Фаќат андаке аз ин 
мухтассот аслан, дар ќабл собиќа надоштаанд ва баќия аз назари 
басомад таѓйир кардаанд. Истеъмоли мондан, дар маъни истодан, 
бошидан ба љои будан ва назоири инњоро метавон аз мухтассоти 
забони сабки ироќї ќаламдод кард. Пас, ба таври куллї мухтассоти 
забони форсии куњанро метавон ба се гуна таќсим кард: яке 
мухтассоте, ки фаќат марбут ба сабки хуросонї аст (ва ин кам аст) ва 
дигар мухтассоте, ки байни сабки хуросониву ироќї (ба таваљљуњ ба 
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таѓйири басомад) муштарак аст (ва ин зиёд аст) ва дигар мухтассоте, 
ки фаќат дар сабки ироќї аст (ва ин кам аст). Аммо дар ин китоб 
умдатан мухтассоти забони ќадимро зикр мекунем ва дар љилди 
дуввум, ки сабкшиносии шеър аст, дар бањсе аз сабки ироќї ба чанд 
мухтассаи љадиди забонии он ишора хоњем кард. Устоди марњум 
дуктур Хонларї дар китоби арзишманди худ «Таърихи забони форсї» 
забонро ба ду давра ќисмат кардааст. 

Яке давраи нахустини забони форсї, ки онро давраи рушду 
таквини забони форсї хондааст ва мањдудаи онро аз оѓоз то ибтидои 
ќарни њафтум донистааст. Ба назари ман, бо таваљљуњ ба вуљуди 
шоироне чун Саъдиву Мавлоно ва Њофиз, ки забони онон њамон 
дурустиву устувории забони гузаштагонро дорад, бояд «ибтидои 
ќарни њафтум»-ро каме ба љилавтар биёварем. Зоњиран, устоди мазбур 
њам баъдњо дар тайи мутолиоти марбут ба таърихи забон ба ин натиља 
расида буд, зеро дар муќаддимаи љилди чањоруми таърихи забон ба 
љои ибтидои ќарни њафтум, миёнањои ќарни њафтум менависад. Ба њар 
њол, ба назари ман ин таърихро бояд ба лињози сабкшиносї њадди 
аќал, то авохири ќарни њаштум ба љилав кашид. 

Устод Хонларї мухтассоти забонии давраи нахустинро ба тафсил 
ва бо шавоњиди мутааддид дар китоби худ овардааст. Давраи дуввум, ба 
назари ў, аз нимаи ќарни њафтум, то авоили ќарни сездањум аст, ки онро 
давраи форсии дарсї хондааст. Аммо ба тавре, ки баъдан, дар љилди 
дуввум хоњам гуфт, ба назари ман, оѓози дарсї шудани форсї марбут ба 
ќарни шашум аст, ки форсї-дарї аз Хуросон ба Ироќи аљам расид ва 
гўяндагони он љо машѓул ба омўзиши ин забон шуданд. 

Дар ин фасл, миќдоре аз мухтассоти муњими забонии форсии 
куњанро бо шавоњид зикр мекунем. Дар авоили ин давра њануз форсї 
тасбиту дарсї нашуда ва њар кас ба лањљаи худ ва бино ба шунидаи худ 
менависад. Мухтассоти забонии вилоёти мухталиф, (махсусан навоњии 
мухталифи Хуросони бузург) дар забон мунъакис аст. Ба таври куллї ин 
мухтассот он ќадар зиёд аст, ки њатто аз назари сабкшиносї њам эњтиёљ 
ба таълифи чандин љилди китоби мустаќил дорад. Арзи мо дар ин љо 
ошноии иљмолии хонанда бо мухтассоти муњими забонї аст, на њамаи 
мухтассот. Чунонки ќаблан ишора кардам, дар бораи мухтассоти 
фикриву адабї дар љилди дуввум сухан хоњам гуфт. 

Ќаблан, ба ин љумлаи Луи Спитзер ишора карда будам, ки 
сабкшиносї пуле аст, миёни таърихи адабиёт ва забоншиносї. 

Забоншиносї дар иртибот бо ин фасли њамон забоншиносии 
эронї ва мабоњиси он аз ќабили бањси дастури таърихї ва тањаввулу 
татаввури луѓот аст. Бояд таваљљуњ дошт, ки чун њадафи мо дар ин љо 
мутолиаи сабки давра аст, фарќе миёни мухтассоти сабкї ба 
мухтассоти забонї намегузорем. Чунонки ќаблан ишора шуд, фаќат 
бархе аз мухтассоти забонї арзиши сабкшиносона доранд. Юрий 
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Тинёнуф (1894-1943) яке аз формолистњои русї мегўяд: «Он чї дар як 
давра унсури адабї дониста мешавад, дар давраи дигар танњо падидаи 
соддаи забоншиносї асту бас4 ва мо илалиљолат тавони таќсими 
аносири сабкиву забониро надорем. Зайлан, ба ихтисор ба мавориде 
ишора мешавад». 

 
Мухтасоти ової 

Мухтассоти ової бештар марбут ба сабки хуросонї аст, то ироќї, 
аммо ба њар њол, бархе аз ин мухтассот бо басомади поин, то ќарни 
њафтум дар осори амсоли Аттору Мавлоно5 ва Саъдї њам дида 
мешавад. Нањваи талаффузи бархе аз вожагон дар машриќи Эрон, ки 
тањти таъсири пањлавии портик буд, мусалламан, бо талаффузи 
мардуми Ироќи аљам, ки тањти таъсири пањлавии сосоник буд, фарќ 
мекард, чунонки имрўза њам талаффузњои мухталиф аз ќабили Екрек, 
чешм-чашм, њизор-њазор, кардан-кирдан, (ки дар кардгор монда аст) 
боќї монда аст. Ин маворид маъмулан, дар мутун-магар дар 
мавориди хосе аз ќабили мањалли ќофияву саљъ, ё он љо ки нусахи 
муъраб аст, ќобили ташхис нест. 
   1.   Алифи Итлоќ: Алифи Итлоќ-яъне алифи «зоидї», ки дар охири 
исму феълу њарф меовардаанд, дар осори давраи Сомонї ба фаровонї 
дида мешавад, аммо дар давраи Ѓазнавї кам мешавад. Фаррухиву 
Унсуриву Асадии Тусї (соњиби Гаршоспнома) ва Носири Хусрав онро 
ба кор набурдаанд. Ва Манучењриву Ќатрон њам њар кадом фаќат дар 
як ќасида аз он истифода кардаанд.6 Алифи итлоќ дар бархе аз 
ќисматњои «Шоњнома», (ки зоњиран марбут ба давраи љавонии 
Фирдавсї аст), таќрибан зиёд аст, аммо дар бархе аз ќисматњо хеле 
кам аст. Алифи итлоќ дар осори давраи ироќї хеле кам мешавад ва 
маъмулан фаќат дар феъли «гуфто» ба кор меравад. Аз он љо ки 
истеъмоли алифи итлоќ фаќат марбут ба шеър будааст, на наср 
метавон њадс зад, ки љанбаи мусиќиёї масалан мадди савт, ё ваќф дар 
поёни калом доштааст. 

Пўпак дидам ба њаволии Сарахс, 
Бонгак бар бурда ба абр андаро. 
Чодараке дидам рангин бар ў, 
Наќш басе гуна бар он чодаро. 

Рўдакї 
Навбањор омаду овард гулу ёсумано, 
Боѓ њамчун Тибиту роѓ ба сони Адано. 

Манучењрї 
Дар давраи бозгашт ба таќлид аз забони ќадим истеъмоли алифи 

итлоќ дубора марсум шуд. Ба тавре ки аз навиштаи Шамси Ќайс 
бармеояд,7 ин алифро дар арабї алифи итлоќ ва дар форсї алифи 
ашбоъ мегўянд: 
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«Њарфи ашбоъ: ва он алифе аст, ки шоирони мутаќаддим аз 
алифи итлоќи ашъори араб гирифтаанд. Ва мутаахирони шуаро 
истеъмоли ин алифро айби фањмї шумуранд ва албатта љоиз 
надоранд». Алифи итлоќ наќши маъної надорад, аммо афзудани алиф 
ба охари исм гоње наќши маъної дошт аз ќабилї: 

а): алифи тафњим ва эъљоб: 
«Гуфт нилу муъаллимо ки тўи моро!» 

«Тазкират-ул-авлиё» 
б): алифи касрату муболиѓа: 

Ба рўзи неки касон, гуфт, то ту ѓам нахўрї, 
Басо касо, ки ба рўзи ту орзуманд аст. 

Рўдакї 
2. Касраи изофа: а)гоње мањзуф аст. Басомади њазфи касраи изофа 

дар сабки ироќї наздик ба сифр аст. 
Баъд аз сомит: шаб зимистон, ошиќ гул, миён боѓ. 

Шаб зимистон буд, каппї сард ёфт, 
Кирмаки шабтоб ногоње битофт. 
                                                    Рўдакї 
Надонам, ки ошиќ гул омад, гар абр, 
Чаро8 з-абр бинам хуруши њужабр? 

Фирдавсї 
Хаста ба миён боѓ ба зориш бибанданд, 
Бо ў нанишинанду нагўянду наханданд. 

Манучењрї 
З-ин чунин бозиш бисёр ўфтад, 
Камтарин чизеш сар дор ўфтад. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Баъд аз мусаввати баланд: њаволии сарахс, покрухон, дарозии 

роњ, даъвии забондонї. 
Пўпак дидам ба њаволии сарахс, 
Бонгак бар бурда ба абр андаро. 

Рўдакї 
Шаби сиёњ бадон зулфакони ту монад, 
Сапедрўз ба покии рухони ту монад. 

Даќиќї 
З-он дарози роњ бо дил гуфтаме њар соате, 
К-ин биёбонро магар пайдо нахоњад буд карон. 

Фаррухї 
Порсї некў надонї, сикки озоди маљўй, 
Пеши устоди луѓат даъвий забондонї макун. 

           Саної 
Чун буд, эй муътии басармоягон, 
Гар нигањ дорї њаќи њамсоягон. 

«Мантиќ-ут-тайр» 



156 

Баъд аз њои ѓайрималфуз: ќатра борон 
Сапед сими зада буд, дурру марљон буд. 
Ситораи сањарї буду ќатра борон буд. 

Рўдакї 
Аз мисраи дуввуми байти фавќ маълум мешавад, ки гоње онро 

монанди имрўз ба сурати «и» мехонанд ва гоње њазф мекарданд. 
б): касраи изофа гоње баъд аз «њо»-и ѓайрмалфуз «и» талаффуз 

мешавад ва ба охарин њиљои моќабл мечаспад. 
Ќадањ, гўї, сањобастиву май ќатрай сањоб астї, 
Тараб, гуї, ки андар дил дуъои мустаљоб астї. 

Рўдакї 
Бидидї ба Наврўз гашта ба сањро, 
Ба айюќ монанда лолай тареро. 

Носири Хусрав 
Чу обат бар љигар бошад, дарахти сабзро монї, 
Ки мевай нав дињад доим даруни дил сафар дорад. 

Мавлоно 
Тантанай идрок биное надошт, 
Дамдамаи рўбарў сакта гумошт. 

Мавлоно 
Дар тамоми мавориди фавќ, метавон, изофаро ба њазф хонд, аммо 

маъмулан, дар китобат бар рўи «њо» њамза гузоштаанд. Ба њар њол, 
агар ин њамза набошад, њар ду ваљњ љоиз аст: 

Њар ки з-ин шева сухан дарде наёфт, 
Аз тариќи ошиќон гарде наёфт. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
в): дар расмулхатти ќадим баъд аз мусаввати баланд касраи изофа 

(Pe)-ро ба сурати «њамза» менависанд на «и» ба истилоњ, дар миёни ду 
мусавват сомити миёнљии «и» изофа намешавад: 

Ањдњои ќадимро ёд ор, 
Њаќќи нону намак фурў магзор. 
Унси дилњои орифони сахун, 
Тозаву бомаза, на бе сару бун. 

«Њадиќат-ул-њаќиќат» 
Далел ин, ки сомити миёнљии «и» изофа намешавад, ин аст , ки 

худи њамза њукми сомити миёнљиро дошт, чунонки дар љамъи 
калимоти махтум ба мусаввати баланд њам дида мешавад: 

«Роњи он касњое, ки миннат нињодї бар эшон, на он касњое, ки хашм 
гирифтаї, яъне љуњудон-бар эшон ва на гумшудагон аз роњ-яъне 
тарсоён». 

«Тарљумаи тафсири Табарї» 
«Чунин гўянд доно он илми тиб» 

«Наврўзнома»-и Хайём 
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Навиштани «и» ба сурати «ء» дар сабки ироќї њам њаст, аммо дар 

мавриди љамъ ба алифу нун «и-ی» ро меафзуданд. Њол ки сухан аз сомити 
миёнљї ба миён омад, бад нест, ки ишора шавад, баъд аз мусаввати 

баланди «u» ё кутоњи «о», сомити миёнљии «в» будааст, на «и-ی» ва 
масалан, некўи мегуфтанд, на некуї ва туйї мегуфтанд на тўї. 

«…ва њамчунон, некўи кардан ба љои касе, ки дар мазњаби худ 
ињмоли њаќ ва нисёни шукр љоиз шумурд». 

Калила ва Димна 
3. Масоили куњани арўзї: а): њазфи «т» дар тайи шеър:9 

В-ар ба булўр андарун бибинї, гўї, 
Гавњари сурх аст ба кафи Мусии Имрон. 

Рўдакї 
Ба чарм андар аст гови Исфандиёр, 
Надонам чї пеш оварад рўзгор. 

  Фирдавсї 
Ин њазф дар шеъри ироќї нест, аммо њазфи «дол» аз охири феъли 

саввуми шахси љамъ гоње ба нудрат дар шеъри сабки ироќї њам дида 
мешавад: 

Чи донанд мулки дилро танпарастон, 
Гадоён табъи султонон чї донанд. 

Мавлавї 
Чашми гирёни маро њол бигуфтанд ба табиб, 
Гуфт як бор бипурс он дањони хандонро. 

Рўдакї 
б): љазм: яъне овардани як њиљои кўтоњи изофї дар оѓози байт: 

Миёнак-ш нозукак чу шонаи мў, 
Гўї аз якдигар гусастастї. 

Рўдакї 
Љазм дар шоирони сабки ироќї куллан аз миён рафтааст ва љуз 

яке ду маврид шоњид надорад. Мавлоно дар ѓазал ба матлаи: 
Зињї ишќ, зињї ишќ, ки морост, Худоё, 
Чу хуб асту чї наѓз асту чї зебост, Худоё. 

Ба вазни мафоъилун, мафоъилун, мафъоилун, фаъулун мегўяд: 
Най танро њама сурох чунон кард кафи ту, 
Ки шабу рўз дар ин нолаву ѓавѓост, Худоё. 
Найи бечора чї донад, ки рањи парда чї бошад? 
Дами нойист, ки бинандаву доност, Худоё. 

Ки вазн бар асари љазм табдил ба чањор бор фуъалотун шуда аст. 
в): овардани мусавват баъд аз њиљои CVCC (мисли дошт, дўст, 

бист), ки дар ин сурат њазфи охирин сомити њиљои CVCC дар гўш 
мушаххас мешавад: 
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Бо дўсту душман набояд гушод, 
Ба фарзанд мўбад чунин кард ёд. 

Абўшакури Балхї 
Агар шаб аз дари шодисту бода хусравё, 
Маро нишот заиф асту дарди дил ќавё. 

                            Оѓочї 
Ин мухтасса дар осори сабки ироќї таќрибан аз миён меравад. 
г): таѓйири шакли калима ба зурурати вазн: 

Ало, то моњи нав хамидакамон аст, 
Сипар гардад мањи доњу чањоро. 

Абўшакури Балхї 
Ки мурод аз хамида- хамида ва мурод аз доњ, дањ аст. Ин мухтасса 

дар осори ќарни шашум (масалан Низомї) ва авомили ќарни њафтум 
(масалан Аттор) њам њаст ва баъд, аз миён меравад. 

ѓ): дурї кардани авзони мутафиќќуларкон: яъне овардани сомити 
изофа бар таќтеъ дар васати ду пораи авзони мутафиќуларкон: 

Дар каъба мардон будаанд, к-аз дил вафо афзудаанд, 
Дар кўи сидќ осудаанд, мањрам туї андар њарам. 

Саної 
Чароѓ аст ин дили бедор, ба зери доманаш медор, 
Аз ин ёду њаво бигзар, њавояш шўру шар дорад. 

Мавлавї 
Дар вазни чањор бор мафоъилун, дар интињои лахти аввал «р»-и 

зоид бар таќтеъ овардааст. 
4. Таѓйири мусавват: ки бар се навъ аст: 
 

а): табдили мусавватњои кўтоњ ба баланд: { 
о-u (чоб(у)к-чобук) 
е-i (фаришта-фаришта) 
а-ā (дањ-доњ) 

б): табдили мусавватњои баланд ба кўтоњ { 
u-o (хушнудї-хушнудї) 
i-e (бист-бист) 
ā-a (хобонид-хобонид) 

 
в): њазфи мусаввати кўтоњ (њаракат) ё сокин кардан: тамаъ-тамъ 
Ва инак мисолњои ин се маврид: 
а): табдили мусавватњои кўтоњ ба баланд, ё ишбоъ: 
о-u 

Кабт ногањ бўи нилуфар биёфт, 
Хушаш омад сўйи нилуфар шитофт. 

Рўдакї 
Бувад най, бувад май, биёр акнун, 
Ратл пур кун, магуй беш сухун.10 

Рўдакї 
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Хушо ваќти субуњ, хушо май хўрдано, 
Рўи нашуста њануз даст ба май бурдано. 

Манучењрї 
Омад борони ѓам пули саломат бибурд, 
Бар сар як мушти хок то кай борони ў. 

   Њоќонї 
а- ā 

Ки (касе ки) бар обу гил наќши мо ёд кард, 
Ки моњор дар байне бод кард. 

Рўдакї 
Ки мурод аз моњор, мањор аст. 

Њафт солор андар ин фалаканд, 
Њама гирд омаданд дар дуву доњ. 

Рўдакї 
Ки мурод аз доњ, дањ аст. 
i-e 
Луѓоте монанди шигифтан (шигифтан) фаришта (фаришта), 

њаргиз (њаргиз)дар мутуни ин давра фаровон аст. 
б): табдили мусавватњои баланд ба кўтоњ: 
о-u 
хушнудї/хушнудї, шукуфа/шукуфа, фурўхт/фурўхт, будан/будан 

Ту бози хос будї дар висоќи пирзане, 
Чу табл боз шунидї, ба ломакон рафтї. 

                Мавлавї 
ā -а 
хобонид/хобонид 
e-i 
бист/бист,бишнидї/бишнидї, гирд/гирд, кина/кина, бўзина/бўзина, 

чина/чина, намиранд/намиранд, мирад/мирад, чидї/чидї.11 

Халхаён хоњиву љаммош чашм, 
Гардсурин хоњиву борикмиён. 
Кашкин нонат накунад орзуй, 
Нони суман хоњї гирду калон! 

Рўдакї 
Нукта: Имтидоди мусавватњои баланд дар шеъри форсї собит ва 

ба ќавли забоншиносон муътабар аст ва наметавон, љуз тањти 
шароити хосе онњоро кўтоњ кард (масалан, агар баъд аз мусаввати 
баланди поёнї мусаввати дигаре бошад). Аљиб аст, ки Мавлоно гоње 
ин корро мекунад: 

Гар ту набошї ёри ман, гашт хароб кори ман, 
Мунису ѓамгусори ман, бету басар намешавад. 

 

Ки набошї, набоша шудааст, 
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В-ар наметвонї шудан з-ин остон. 
Боре аз ман гўш дар ин достон, 

Ки намї, нама шудааст. 
в): њазфи мусаввати кўтоњ, ё сокин кардан: 

Ба хорпушт нигањ кун, ки аз дуруштии муй 
Ба пўсти ў накунад тамъ пўстинпирой. 

Кисоии Марвазї 
Набувам бањри тамъ мадњгўй, 
Ин наёбї зи ман, љуз аз ман љўй. 

«Њадиќат-ул-њаќиќа» 
Љоне бидњам то ба зиёне зи ту бир(а)њам, 
Ман суд кунам, гар зи ту бирњам ба зиёне. 
Љон бид(и)њаму дил над(и) њам, к-андар дили ман њаст 
Мадњи малике, молдиње, шукрситоне. 

Фаррухї 
Ва гоње њазфи мусаввати кўтоњ њазфи њои ѓайрималфуз аз охири 

калимот бувад: чор/чора, пор/пора. 
Ку сайёде, ки њамекард дили моро пор, 
З-ў бибар сангдиливу дили перораш дењ. 
                                                           Мавлавї 

 5. Талаффузњои ќадимї: устод Хонларї менависад: «Њанўз чї 
гунагии талаффузи вокњои њар калима сурати собиту воњиде 
надорад»12 бад-ин тартиб њар нависанда луѓатро бо талаффузи худ ба 
кор мебурд. Баъд аз дарсї шудани форсї, андак-андак бархе аз 
талаффузњо тасбит мешавад. 

а) Ибдол: зуфон (забон), фом (вом), фаш (мисли њотамаш ба 
маънии њотамваш), хуруљ (хурус), бошгун (вожгун), ботингон 
(бодинљон) ёфа (ёва), дурафшанда (дурахшанда), нилуфал (нилуфар), 
виштсоп ва бушттосп (гуштосп), пингон (финљон), хасфидан 
(хаспидан). 

Яке аз ин ибдолњо таѓйири «д» ба «т» дар афъоле аз ќабили 
омадеду гуфтед (дуввум шахси љамъ) аст, ки дар нусахи куњан ба 
сурати омадету гуфтед забт шудааст: 

Гавњари пок аз куљо! Олами хок аз куљо, 
Бар чї фуруд омадет? Бор кунед ин чї љост. 

Мавлавї 
б) Суратњои куњантари луѓот:валѓуна (гулгуна) пасванди уманд 

(мисли донишуманд) ба љои донишманд), мазкит (масљид), 
ситењандагї (ситезандагї), устохї (густохї), душхор (душвор). 

в): Дар њамрехтагї: гурсна/гурусна13, бародар/базозар.14 

Куфта бар суфраи ман, гў, мабош, 
Гурснаро нони тињї куфта аст. 

«Гулистон» 
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«Дўстиву базозариро ба ѓояти лутфу нињояти ягонагї расондї». 
«Калила ва Димна» 

г): Таѓйири мусаввати кўтоњ (њаракат): љувон/љавон, сахун/сухан, 
кањун/куњан, зуфон/забон. 

Дар бархе аз дастнависњо ба рўи «љим»-и љавон замма гузоштаанд 
ва ин талаффуз ќадимитар аст ва њамреша аст бо young дар забонњои 
урупої. Дар пањлавї њам juwān аст. Дар мавриди сухан њам бояд 
донист, ки талаффузи ќадимиву асил сахун аст, ки ба сурати сахун 
ишбоъ мешудааст. Фирдавсї муќарраран онро бо бобун ва кун ќофия 
овардааст. Фаќат дар чанд маврид онро бо тан ва ман ќофия 
кардааст. Яъне талаффузи ѓолиб ба фатњи аввал ва замми дуввум 
будааст. 

Дилозурдаро сахт бошад сахун, 
Чу хасамат биафтод, сустї макун. 

«Бустон» 
Дар мавриди куњан њам талаффузи ќадим ба фатњи аввал ва замми 

дуввум будааст (дар пањлавї kahwan) ва њар куљо Фирдавсї онро бо 
сухан ќофия кардааст, њамин талаффуз раљњон дорад. Забон дар 
пањлавї њам ба сурати zuwān ва њам uzwān омадааст. 
 6. Ташдиди мухаффаф: Шамси Ќайси Розї дар «Ал-Муъљам» онро 
«зиёдати ќабењ» хондааст: хазз, май, зарр, карр, мисс, парр. 

Ба назар мерасад, ки бештари калимоти ду њарфиро мушаддад 
мекарданд (шояд ба ин њисоб, ки дар арабї калимот њадди аќал 
салосї њастанд?) махсусан, агар калима махтум ба «р» буд онро 
мушаддат мекардан. Дар мавриди калимоти дуњарфии махтум ба «р» 
бояд донист, ки дар пањлавї њам њолати ташдидгуна дорад: Parr, zarr, 
karr. «Р» ба ќавли забоншиносон rolled, яъне гардону имтидодпазир 
аст ва дар забон мечархад. 

Њикмати ин њакими жожфурўш, 
Њаст монанди каррї андар гўш. 

Саної 
Эй дареѓо, ки хирадмандро 
Бошад фарзанду хирадманд не. 

 
Рўдакї 

Бањор («Сабкшиносї», љ.1, сањ.407) дар ин байт «эй»-ро «ой» 
хонда менависад: «Ин њарф дар мавриди таассуф аст, на нидо», аммо, 
«эйй» ба сурати мушаддад намуна дорад: 

 
Кошк танам боз ёфтї хабари дил, 
Кошк дилам боз ёфтї хабари тан. 
Кошк ман аз ту бирастаме ба саломат, 
Эй фусусо, куљо тавонам растан! 

Робиа 
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Аммо дар мавриди маънии он њаќ бо ўст ва «эй» ва њамчунин «оё» 
њар ду њам дар маќоми нидо ва њам дар маќоми њасрату афсўс ба кор 
мераванд ва имрўза њам «эй вой» (ки авом «иво» дар маќоми тааљљуб 
гўянд) ё эй дареѓ ва эй афсўс ва монанди онњо ба њамин маънї аст. Дар 
пањлавї alā (ало), ки имрўза дар маќоми хитобу тањзир ба кор 
мебарем, дар маќоми тањассуру афсус ба кор мерафтааст. Албатта, 
илова ба калимоти дуњарфї, калимоти дигаре њам ба сурати 
мушаддад дида шудааст. Масалан «яке» мукарраран дар 
«Гаршоспнома»-и Асадї ва девони Носири Хусрав ба сурати 
мушаддад ба кор рафтааст: 

Бар даргањаш зи нодира бањри аруз, 
Яке амини доно дарбон кунам. 

Носири Хусрав 
Як навъ «ташдид»-и дигар њам њаст, ки марбут ба арўз аст ва 

умумият надорад. Арўздонони ќадим ба љои ишбоъ аз ташдид 
истифода мекарданд. Масалан Шамси Ќайс ивази ин ки «б»-ро дар 
«ба љой» ва «ба бахт» ба сурати «бе» ишбоъ кунад ба сомити баъд аз 
он (љ, б) ташдид додаст: 

Мурд ба љойи савсан омад боз, 
Май ба љойи арѓувон омад. 

 

Ту љавонмарду давлати ту љавон, 
Май  ба бахти ту љавон омад. 

Рўдакї 
Мушаддад кардани мухаффаф каму беш дар сабки Ироќї њам њаст: 

В-ар офтоб нарафтї ба парру по њама шаб, 
Љањон чї гуна мунаввар шудї ба гоњи сањар. 

Мавлоно 
Калимоти дуњарфии мушаддади арабиро дар форсї маъмулан дар 

њолати ѓайри музоф мухаффаф талаффуз мекунад. Дар сабки хуросонї 
ин калимотро дар њолати ѓайримузоф њам мушаддад овардаанд, ки 
хеле саќил аст ва дар сабки Ироќї нест: 

Ба рухсора рўзу ба гесу чу шаб, 
Њаме дурр борад ту гуї зи лаб. 

Фирдавсї 
Даруни дарё мад омадї ба рўз ду бор, 
Чунон, ки чарх задї андар оби ў чанбар. 
Чу мад боз шудї бар каронш сайёдон, 
Фурї шудандї,  кардандї аз миёна њазар. 

Фаррухї 
Мар варо њаст љои хавфу њарос, 
Хонда дар насс: њам вуќудуннос. 

«Њадиќа» 
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Зидд бо зидд ёр чун бошад, 
Уштури бемањор чун бошад. 

«Њадиќа» 
  
 7. Тахфифи мушаддад: 

Навбањор омаду овард гулу ёсумано, 
Боѓ њамчун Тибиту роѓ ба сони Адано. 

Манучењрї 
Омад бонги хурус муаззини майхорагон, 
Субњ нахустин намуд рўй ба наззорагон. 

Манучењрї 
Ку сайёде, ки њамекард дили моро пор, 
З-ў бибар сангдиливу дили перораш дењ. 

Мавлавї 
Дуввум низ бидун ташдид дида шудааст, чунон ки дар пањлавї 

(didom, dowon) њамчунин аст: 
Охири ањди шаб аст аввали субњ, эй надим, 
Субњи дувум боядат, сар зи гиребон барор. 

Саъдї 
Ва њамчунин саввум ба ќиёси пањлавї (seyom) муќарраран бидуни 

ташдид ба сурати севум ба кор рафтааст: 
«Сеюм хубрўе, ки даруни соњибдилон ба мухолитати ў майл кунад». 

«Гулистон» 
8. Дар афзудани њарфе ба калима: а) афзудани «њо»-и зоид ба 

охари ќавофи махтум ба алиф (мусаввати баланди ā): 
Эй дареѓ он њур, њангоми сахо њотамфаш, 
Эй дареѓ он гў, њангоми даѓо сомгароњ. 

Рўдакї 
В-андар он дарёву он обу вањл дармонад, 
Ки бурун омад аз он љо натавонад ба шиноњ. 

Манучењрї 
Ва гоње баръакс «њо»-ро аз охари калимаи ќофияи махтум ба «њ» 

њазф мекарданд: 
Замини ў чу дўзаху зи таффи он, 
Чу мўи зангиён шуда гиёи ў. 

                                                                  Манучењрї 
З-ин ѓарќагоњ рав, ки нањанг аст баргузор, 
З-ин сабзаљой хез, ки зањр аст дар гиё. 

Хоќонї 
б) Афзудани алиф ба аввали вожа: 

Њамчу ѓунча ту нињон ханду макун њамчу набоб, 
Ваќти ишкуфа ба болои шаљар хандиданд. 

Мавлоно 
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Басе зади пару болу ќафас даришикастї, 
Њаво гирифтиву сўї љањони љон рафтї. 

Мавлоно 
Ва ин ѓайр аз калимоте чун шно/ошно, шутур/уштур, 

фаридун/афридун аст, ки ба њар ду ваљњ роиљ будаанд. 
 в) Афзудани алиф ба охари вожа: Ки ќаблан тањти унвони алифи 

итлоќ аз он сухан гуфтам. 
9. Њазф аз калимаи (мухаффаф): мадиш/мадњеш, диш/дињиш. 
10. Талаффузи зол ба љойи дол: њар ду сурати долу зол дар 

нусхањое њамзамон дида мешавад ва зоњиран ин ихтилофи талаффуз 
марбут ба шањрњои мухталиф будааст: хузої/худої, ояз/ояд, буз/буд. 

Чун сурати хештан дар оина бидиз, 
В-он кому дањону лабу дандони лазиз. 
Мегуфт чунон ки метавонист шуниз, 
Бас љон ба лаб омад, ки бад-ин лаб нарсиз. 

Саъдї 
11- Искони замир: мурод аз искони замир ин аст, ки мусаввати 

оѓози замирро (ки њамвора ќабл аз он њамза аст) њазф кунанд, яъне 
њамзаву мусавват њазф мешаваду сомити замир ба калимаи ќабл 
мечаспад: Љонат (jan+pat) ба сурати љонт (jant) талаффуз мешавад, ё 
баччааш (bacca+рas) ба сурати баччаш (baccaas) талаффуз мешавад. 

Нигорино ба наќди љонт надњам, 
Гаронї дар бањо, азронт надњам. 
Гирифтастам ба љон домони васлат, 
Нињам љон аз кафу домонт надњам. 

Мањмуди Варроќ 
Искони замир њам дар мавриди исм (мисоли боло) ва њам дар 

мавриди феъл роиљ буд: 
Чу донад, бихонадт наздики хеш, 
Дили модарат гираяд аз дард реш. 

Фирдавсї 
Бибоядт узри хато хостан, 
Пас аз шайхи солењ дуо хостан. 

«Бўстон» 
(«т» баъд аз «д» зоњиран ќобили талаффуз нест, аммо дар арўз 

бояд ба он мусаввати кўтоње (њаракат) дод ва як њиљои кўтоњ мањсуб 
кард). 

Фиристамт њар чанд бояд сипоњ, 
Ту бар тахт биншину барнењ кўлоњ. 

Фирдавсї 
Ман шафеи осиён бошам ба љон, 
То рањонамшон зи ишканљ(а)и гарон. 

«Маснавї» 
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12. Имола: яъне майли алиф ба сўи «й», ки яке аз системњои 
тадофеъи забони форсї дар муќобили забони арабї буд, яъне 
калимоти алифдори арабиро ба «ё»-и маљњул талаффуз мекарданд: 

Ба њиљоб андарун шавад хуршед, 
Гар ту бардорї аз ду лола њиљеб. 

Рўдакї 
13. Талаффузи вови маъдула ба сурати «а»: 

Булбул аз овози ў бехуд шудї, 
Як тараб з-овози хубаш сад шудї. 

Мавлавї 
Талаффузи вови маъдула дар ќарни њафтум дар њоли таѓйир буд. 

Саъдї дар «Гулистон» мегўяд: «Некбахт он, ки хўрду кишт, бадбахт 
он ки мурду њишт», ки алалќоида хўрд бояд ба вазни мурд талаффуз 
шуда бошад ва дар идома гўяд: 

Макун намоз бар он њељ кас ки њељ накард, 
Ки умр дар сари тањсили мол карду нахўрд. 

Ва дар чанд њикояти баъд њам мегўяд: «андухту нахурд ва дигар он 
ки омўхту накард». 

14. Фатња ба љои касра: бархе аз луѓот, ки имрўза ба каср 
талаффуз мешавад дар ќадим ба фатњ талаффуз мешудааст: шаш, 
кашидан11, хона (яъне «њо»-и ѓайрималфуз «а» будааст на «е»). 

Ошиќ он бошад, ки чун оташ бувад, 
Гармрў, сўзандаву саркаш бувад. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Гул њамин панљ рўзу шаш бошад, 
В-ин гулистон њамеша х(в)аш бошад. 

«Гулистон» 
Бар дари Каъба соиле дидам, 
Ки њамегуфту мегиристї хуш. 
Менагўям, ки тоатам бипазир, 
Ќалами авф бар гуноњам каш. 

«Гулистон» 
 
Дар ашъоре, ки ќофияи онњо мавсула аст, ихтилоф дар њаракати 

тављењ љоиз аст ва аз ин рў даќиќан наметавон ба талаффузи сањењ 
даст ёфт, масалан, дар байти зер аз Абўшакури Балхї (ањли Хуросон) 
зоњиран кашидан ба каср аст: 

Абедонишон бори ту кай кашанд, 
Абедонишон душмани донишанд. 

Аммо дар байти зер аз Саъдї (ањли Љануб) ба фатњ аст: 
Ки эй нафс, ман дархури оташам, 
Ба хокистаре рўй дар њам кашам? 

«Бўстон» 
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Њамон тавр, ки ќаблан ишора шуда дар талаффузи пањлавии 
портику пањлавии сосоник, ки зербинои талаффузи мардуми шимолу 
машриќи Эрон ва љануби Эрон будааст, ихтилоф буд.  

Ба њамин минвол дар бисёре аз калимоти арабї касраро фатња 
талаффуз мекарданд: кофир/кафар, муљовир/муљовар, хотим/хотам.  

Таѓйири касра ба фатња дар бархе аз калимот аз ќабили 
маъдин/маъдан, марљиъ/марљаъ дар забони форсї тасбит шуд ва аз ин 
рў арзиши сабкї надорад: 

Дўш то субњдам њама шаб ман, 
Арз мекардаам сипоњи сухан. 
Чун садаф дар њама љањон накунам 
Љуз ба дарёи мадњи ту маъдан. 

Масъуди Саъд 
Њамчунин бањси таѓйири талаффузи луѓоти арабї аз ќабили 

њасаб/њасб, ќадар/ќадр, осаф/осиф њарчанд ба лињози забоншиносї 
њоизи ањамият аст дар бањсњои сабкшиносї коромад нест. 

15 Бархе аз масоили овоиро баъдњо дар мухтассоти адабї матрањ 
хоњем кард, аз ќабили ин ки дар осори кўњан сабки хуросонї чандон 
аз бадеъи лафзї истифода намешуд. Яъне шоир, ё нависанда умда дар 
ин кор надорад ва он чї њаст бештар љанбаи тасодуф дорад ва табиї 
менамояд. Аммо истифода аз бадеъи лафзї дар сабки ироќї комилан 
мавриди таваљљуњи шоир аст. Ва дигар ин ки яке аз мухтассоти осори 
куњан такрор аст: такрори феъл, иборот, љумла. Такрор дар 
навиштањои пањлавї њам собиќа дорад: 

Маро бисуду фурў рехт њар чї дандон буд, 
Набуд дандон, ло бал чароѓи тобон буд. 
Сапед симзада буд, дурру марљон буд, 
Ситораи сањарї буду ќатраборон буд. 
Шуд он замона, ки рўяш ба сони дебо буд, 
Шуд он замона, ки мўяш ба сони ќатрон буд. 
Њамеша чашмам зї зулфакони чобук буд, 
Њамеша гўшам зї мардуми сухандон буд. 
Шуд он замона, ки ба ў унси родмардон буд, 
Шуд он замона, ки ў пешкори мирон буд. 
Њамеша шеъри варо зї мулук девон аст, 
Њамеша шеъри варо зї мулук девон буд. 

Рўдакї 
 

Интиќодоти Шамси Ќайси Розї 
Чунон ки мулоњиза шуд, бархе аз мухтассотеро, ки зикр кардем, 

марбут ба забони куњани авоили давраи сабки хуросонї буд, ки 
баъдњо ба тадриљ аз байн рафт ва дар осори ќуруни шашу њафт аз 
басомади онњо ба шиддат коста шуд. Ба њамин далел Шамси Ќайси 
Розї адиби авоили ќарни њафтум дар китоби худ бархе аз ин 
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мухтассотро мавриди интиќод ќарор додааст ва мегўяд, ки шоирони 
имрўзї набояд дар ин боб аз ќудамо таќлид кунанд. «Удул аз љодаи 
савоб дар шеър»16 ба назари ў чанд навъ аст: яке «зиёдот» аст, ки мо 
тањти унвони ашбоъи мусаввати кўтоњ ба баланд ва алифи итлоќ 
матрањ кардем. Шамси Ќайси Розї менависад: «аммо зиёдот, чунон ки 
Бањромї гуфтааст: 

Чи гўйї, к-аз њама њурон чун ў будаст кас низо, 
На њаст акнуну на бошад ва на будаст њаргизо. 
Ба гоњи хашми ў гавњар шавад њамранг шунизо, 
Чун ў хушнуд бошад, ман кунам з-анќоси ќирмизо. 

Дар ин шеър… ду айб аст, яке зиёдати ё-и њаргизу ќирмиз ва 
дуввум зиёдати алифи ашбоъ… ва Фирўзи Машриќї гуфтааст: 

Навњагар карда забон чанги њазин аз ѓами гул, 
Мўй бикшодаву ба рўи занон нохуно. 
Гањ ќунайна ба суљуд уфтад аз бањри дуо, 
Гањ зи ѓам барфиканад як дањан аз дил хуно. 

Ва дар нохун вови зиёдат карда аз бањри ќофият ва Рўдакї 
гуфтааст: 

Буданї буд, май биёр акнун, 
Ратл пур кун, магўй беш сухун. 

Ва дар сухан вове афзудааст ва дигаре гуфтааст дар устурлоб: 
Забон надораду пайдо сухан нагўяд њељ, 
Суханварони љањон пок пеши ў аблоњ. 

Ва дар аблањ аз аблање алифе дарафзудааст ва Саної гуфтааст: 
Хос дар банди лаззату шањвот, 
Ом дар банди њазлу тароњот. 

Ва асл тарањот аст бе алиф. Чунон, ки мулоњиза мешавад, 
мисолњое, ки Шамси Ќайс дода љуз масъалаи алифи итлоќ, ашбоъи 
мусаввати кўтоњ ба баланд аст: 

e-i: њаргиз-/њаргиз, ќирмиз/ќирмиз 
o-u: нохун-/нохун, сахун/сахун 
a-о: аблањ/аблоњ, тарњот/тароњот 
Ва идома медињад: «ва аз љумла, зиёдоти ќабењ ташдиди 

мухаффаф аст, алалхусус, ки дар калимоти тозї афтад, чї 
далолаткунанда бошад бар он, ки шоир асли он калима надонистааст, 
чунон ки Хоќонї гуфтааст: 

З-он аќл бад-ў гуфт, ки эй Уммари Усмон, 
Њам Уммари Хайёмї, њам Уммари Хаттоб. 

Ва Саної гуфтааст: 
Пеши дин буд чун сипар Уммар, 
Буд мар шаръро падар Уммар. 

Ва дар калимоти форсї чунон, ки Рўдакї гуфтааст: 
Малико, љашни мерњгон омад, 
Љашни шоњону хусравон омад. 
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Хаз ба љой мулњаму хиргоњ 
Бадали боѓу бўстон омад. 
Мурд ба љой савсан омад боз, 
Май ба љой арѓувон омад. 
Ту љавонмардиву давлати ту љавон, 
Майи ба бахти ту љавон омад. 

Ва њам ў гўяд: 
Зар  хоњиву турунљ инак аз ин ду рухи ман, 
Май хоњиву гулу наргис, аз он ду рух љўй. 

Ва чун ташдид љуз аз идѓоми њарфе нахезад, чунон ки гуфтаанд 
бояд ки њар њарф, ки мушаддад гардонанд дар он шоибаи идѓоми 
тасаввур тавон кард ва он дар се мавзеъ бошад: Яке дар њарфи «ро» ки 
муќаррар дар лафз меояд ва бад-он сабаб гуйи ду њарф аст, пас 
ташдид бар њарфи «ро» нохуш наёяд чунон ки: 

Фалак дар сояи пари њавосил, 
Заминро парри тутї кард њосил. 

Ва яке дар калимоте, ки охари он њарфи ѓайрималфуз бошад чун: 
Ду ва туву кайю най ва севу баставу,раста ва монанди он, ки њаракоти 
моќабли ин вову ё ва њоро ба мо баъди он пайванданд, то ташдиде 
мутаваллид шавад ва он бадали ин њуруф бошад чунон ки: Думмоњ 
шуд эй дўст, ки ту њаљр гузидї. 
Ва яке дар атф ё дар изофат чунон ки: 

Ману туем нигоро, ки ишќу хубиро, 
Зи наъти Лайливу Маљнун бурун барем њаме. 

Ки чун вови атф сарењ дар лафз намеоранд, моќабли онро мазмум 
мегардонанд ва дар мобаъди он мепайванданд, агар дар ин мавзеъ 
ташдиде оранд њам шоибаи идѓомї бошад ва дар изофат чунон, ки: 

Дар зулоли љоњи ту ороише дорад башар, 
Дар љамоли адли ту осоише дорад љањон. 

Дар ин ќисмат ишкол ин аст, ки дар ѓолиби мисолњое, ки зада аст 
асосан ташдиде даркор нест, балки дар тављењи як масъалаи арўзї ба 
хатто даст ба домани ташдид задаст. Тавзењ ин ки аз зарурати аруз яке 
ашбоъи мусавватњои кўтоњи «а» ва «е» ва «о» дар охири калима аст, 
лизо дар «ба љои» ва «ба бахт» ъавз ин ки баро ба бе ишибоъ кунад ба 
хато «љ» ва «б»-ро мушаддад кардааст. Њамчунин дар «ду моњ» бояд 
«ду do»-ро ба сурати duu ишбоъ кард, на ин ки мимро мушаддад хонд. 
Дар мисоли баъди «ману туем» асосан ба њисоби худи ў њам 
наметавонад ташдиде бошад, балки no –ро (ки мо nuu мехонем) бояд 
nov бихонд. Дар мисоли баъди њам «ли-le» зулол ба сурати «лї lii» 
ишибоъ мешавал ва «љ»-и љоњ мушаддад нест. 

Аммо мушаддад будани калимоте мисли хуз ва май ва зар аз 
мухтассоти сабки хуросонї аст ва намунањои мутаъаддид дорад. 
Шамси Ќайс дар идома менависад: «Ва њамчунин зиёдоти дигар њаст, 
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ки њар якро истишњоде овардан душвор бошад», чунон ки… дебоњу 
барноњу дутоњ...» Чунон ки гуфтем афзудани «њ» ба калимоти махтум 
ба мусаввати баланд дар мањалли ќофия марсум будааст.  

Ва њамчунин менависад: «Ва аммо њузуф чун тахфифи њаракоти 
мушаддад, чунон ки Саної гуфтааст: 

Мустафоро зи њол кард огоњ, 
Юлмизунал мутаввиъин ногоњ. 

Ва «то»-и муттаввиъин мушаддад аст, ў ба љињати шеър мухаффаф 
овардааст. Ва Рабинљанї гуфтааст: 

Чун хоља Абулабос омад, 
Корат њама нек шуд саросар. 

…Мансури Мантиќї гуфтааст: 
Боз гирам дил зи ту чунон ки бидодам, 
Сабр кунам сабру њар чї бодо бодам. 

Ва дар сањењ луѓати дарии бозгирам, бе њарфи «ё» мустаъмал 
нест». Дар Абулабос тахфифи мушаддад ва дар бозгирам табдили 
мусаввати баланд ба кўтоњ аст, ки њар ду аз мухтассоти забонии сабки 
ќадими хуросонї аст. Шамси Ќайс дар идома менависад: «Ва аммо 
таѓйири алфоз аз мунњаљи савоб… Абўшакур гуфтааст: 

Оби ангуру оби нилуфал, 
Мар маро аз абиру мушк бадал. 

«Нилуфарро ба љињати ќофия бадали нилуфал кардааст».  
Ибдоли нилуфар ба нилуфал њам рабте ба ќофия надорад ва аз 

мухтассоти сабки хуросонї будааст. 
Ин буд миќдоре аз мухтассоти овоии забони ќадим, ки мавриди 

интиќоди Шамси Ќайс ќарор гирифтааст. 

 
Мухтасоти луѓавї 

 Мухтассоти луѓавии сабки хуросонї њам њамон аст, ки бо 
таѓйири басомад ѓолибан дар сабки ироќї дида мешавад. 

1.Истеъмоли луѓати пањлавї17: або (ба маънии бо), ки дар пањлавї 
(abag)18 будааст. 

Aбо барќу бо љастани соиќа, 
Або ѓулѓули раъд дар кўњсор. 

Рўдакї 
Абар (ба маънии бар), ки дар пањлавї (abar), будааст: 

Мар ин достон, к-аш бигуфт аз фиёл, 
Абар се саду сию се буд сол. 

Абушакури Балхї 
Абе (ба маънии бе ), ки дар пањлавї (abe) будааст;  

Абедонишон бори ту кай кашанад, 
Абедонишон душмани донишанд. 

Абушакури Балхї 
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 Або ва абар ва абе фаќат дар шеър дида шудааст. Ин луѓот дар 
сабки ироќї маъмул набуд ва аз ин рў, мавриди интиќоди Шамс 
Ќайси Розї ќарор гирифтааст: «Ва њамчунин алифи абар ва або … 
њама зиёдоти бемаънї аст. Шуарои покизасухан бояд, ки аз истеъмоли 
он эњтироз кунанд, на чунон ки Рўдакї гуфтааст: 

Або барќу бо љастани соиќа, 
Або ѓулѓули раъд дар кўњсор. 

Ва Унсурї гуфтааст: 
Абар зеру бами шеър аъшо Ќайс 
Њаме зад зананда ба уннобњо»20 

Уштур, ки дар пањлавї uštar будааст: 
Уштур ба шеъри араб дар њолат асту тараб, 
Гар завќ нест туро, кажтабъ љонварї. 

Саъдї 
Афсус ва фусус (ба маънии мусахара), ки дар пањлавї afsos 

будааст: 
 
Наргисаш арбадаљўйу лабаш афсўскунон, 
Нимашаб дўш ба болини ман омад, биншаст. 

Њофиз 
Бањор менависад: «Дар «Шоњнома» низ ин луѓат бештар ба 

маънии асл омада ва гоње тавре воќеъ шуда, ки метавон маънии 
дареѓу њасрат аз он берун овард, вале аз ќарни њаштум ба баъд дар 
замони фасоди шеъру наср,21 ин луѓат монанди басе луѓоти дигар 
маънии аслиро аз даст дода ва танњо дар фарњангњо зикре аз маънии 
њаќиќї боќї мондааст»22. 

Андар ба љойи дар, ки дар пањлавї њам андар (andar) будааст: 
Пеш аз он, к-андар љањон боѓи маю ангур буд, 
Аз шароби лоязолї љони мо махмур буд. 

Мавлавї 
Бањор менависад: «Дар замони Сомониён ба њељ ваљњ калимаи 

«дар» дар наср нест ва ба ашъори мансуб ба он давра њам эътимоди 
комил наметавон кард. Вале дар кутуби насри ќадимї, ки метавон 
бадонњо эътимод кард, њар ќадар љустуљў шуд, њама љо «андар» 
истеъмол шудааст ва лафзи «дар», ки мухафафи андар аст, дар ањди 
Ѓазнавиён пайдо омада»23. 

 Эдар (ба «ё»-и маљњул ба маънии ин љо), ки дар пањлавї эдар 
(edar) будааст24. 

К-он табна гўї, андар ў динор буд, 
Он ситад з-эдар, ки25 ноњушёр буд. 

Рўдакї 
Эдун (ба ё-и маљњул ба маънии ин чунин), ки дар пањлавї edon 

будааст. 
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Зи душман гар эдун, ки ёби шакар, 
Гумон бар, ки зањр аст, њаргиз мах(в)ар. 

Абушакури Балхї 
                        Гар эдуниву эдун аст њол-т, 

Шабат хуш боду рўзат неку маймун. 
Носири Хусрав 

Эдун ѓолибан ба маънии ин чунин аст, аммо гоње ба маънии акнун 
ва ин дам ва њоло њам омадааст:  

Гўї, њама з-ин пеш ба хоб андар буданд, 
З-он хоби гарон гаштанд эдун њама бедор . 

               Фаррухї 
Ва Фирдавсї ба њарду маънї, инчунин ва акнун овардааст: 

Чунин дод посух, ки эдун кунам, 
Ки кин аз дили шоњ берун кунам. 
Напиндорї, эй дидаи равшанам, 
Ки эдун саг овоз кард, он манам. 

Ва гоње њам бамаънии «инљо» омадааст: 
Роњи ту зї хайру шарр њар ду гушод аст, 
Хоњї эдун гароиву хоњи андун. 

Носири Хусрав 
Бањор менависад: «Ва мутаахирон лафзи эдунро ба маънии акнун 

ва инљо овардаанд ва ин тањавул гўё ќабл аз муѓул дар асри Салљуќї 
рўй додааст. Дар сурате, ки эдун мутаалиќан чи дар пањлавї ва чи дар 
Балъамї бамаънии «чунин» аст ва њаргиз маънии акнун (ва инљо) аз 
он мустафод намешавад».26 Чунон ки мулоњиза шуд, ин тањавули 
маъної марбут ба ќабл аз асри Салљуќї аст ва Фирдавсиву Фаррухї 
њам эдунро ба маънии акнун овардаанд. Аммо акнун ба маънии ин 
љоро дар осори ќадимтар аз Носири Хусрав надидаам.  

Илова бар эдун «њамэдун» њам дар осири ќудамо ба маънии њам 
чунин («Шоњнома») ва њамон дам («Чањор маќола») ба кор рафтааст.  

 «Њамэдун он подшоњро дидам, ки мутаѓайир гашт».  
 «Чањормаќола» 

Бањор дар бораи эдун ва эдар менависад: «Дар насри Балъамї ва 
«Њудуд-ул-олам» њама љо эзун (ва эдар) овардаанд ва чунин ва инљо 
баѓоят нодир аст. Ва њар чи нусухи ќадимтар ба даст меояд, камтар 
луѓоте чунин ва инљо дида мешавад ва дар нусхањои тоза, ба 
тасарруфи нусохи луѓоти мазкур таѓйир кардааст. Ва дар пањлавї низ 
њељ ваќт лафзи чунин ва инљо истеъмол намешавад. Ва насри Балъамї 
аз ин њйс беандоза ба насри пањлавї шабењ аст ва ман итминон дорам, 
ки дар асл нусхаи Балъамї лафзи чунин ва инљой ба њељ ваљњ мављуд 
набуда аст ва агар ањёнан дар нусхањое (аз «Таърихи Балъамї»), ки аз 
ќарни њафтум ба баъд истинтох шудааст ин ду лафз дида шавад аз 
тасарруфи котибон аст ва ман нусхаи ќадимие дорам, ки мутааллиќан 
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лафзи чунин ва инљо дар он нест ва њама љо эзун ва эзар ба љои чунин 
ва инљо истеъмол шудааст, вале дар шеъри «Шоњнома» ба зарурат 
гоње эзун (ва эзар) ва гоње чунин ва инљо дида мешавад ва ин ду луѓат 
(чунин ва инљо) низ аз шеър дохили наср шудааст ва шояд дар 
лањљањои шањристонњо низ тафовуте будааст, чунон ки дар «Таърихи 
Систон» чунин ва инљо мукарар дида мешавад … ва гоње онро (яъне 
эдун) бо «њам» таркиб карда ва њамэдун овардаанд ва дар шеъри 
«Шоњнома» гоње, эдун ва гарэдун ва њамэдун низ ояд ва минбоби 
таъкид истеъмол шудааст»27.  

 Бе аз ё бе зи (ба маънии бидун, бе ), ки дар пањлавї be az будааст: 
Бе аз он, к-ояд аз ў њељ хато аз каму беш, 
Сездањ сол кашид ў ситами дањри замим. 

Абуњанифаи Искофї 
 «Чун бе аз љанг ва изтироб кор якрўя шуд» 

«Таърихи Байњаќї» 
Дар дили муъмин бигунљидам чу зайф,  
Бе зї чуну бе чигуна, бе зи кайф.  

«Маснавї» 
Бе љигар дод маро шањ дили чун хуршеде, 
То намоям њамаро бе зї љигар хандидан. 

Мавлавї 
Бе аз он чи њам ба маънии бе он чи омадааст: 
«Ва љое, ки ќасди љон ва тамаъи нафас аз як љониб маълум шуд бе аз 

он чи аз дигар љониб онро дар гузашта собиќае тавон шинохт». 
«Калила ва Димна» 

 Подшоњї ба маънии салтанат ва низ мамлакат, ки дар палавї њам 
њамин тавр аст ва padixsaih њам ба маънии подшоњї ва њам ќаламрави 
подшоњ аст. 

«Ўро ба занї кард ва ба подшоњии хеш овард» 
«Таърихи Сиистон» 

Хоста ба маънии сарват, ки дар пањлавї xwastag аст: 
Донишу хоста аст, наргису гул,  
Ки ба як љой нашкуфанд ба њам. 

Шањиди Балхї 
Хуб ба маънии зебо ва хубї ба маънии зебої дар пањлавї њам 

хубчењр hu-cihr ба маънии зебост. 
Чунон, ки хубї, мењмону дўст буд азиз, 
Бишад, ки боз наёмад, азиз мењмон буд! 
Набиди равшану дидори хубу рўйи латиф, 
Агар гарон буд, зї ман њамеша арзон буд. 

                   Рўдакї 
Ду дигар (ба маънии дувум), ки дар пањлавї њам dudigar будааст:28 

Душхор, ки дар пањлавї dus(x)war будааст: 
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Обгина њама љо ёбї, аз он ќадраш нест, 
Лаъл душхор ба даст ояд, аз он аст азиз. 

«Гулистон» 
Наздик ба маънии назд, ки дар пањлавї nazdik, будааст: 

Аз ин оби рангин ба наздики ман, 
Аз он бењ ки нафрин кунад пирзан. 

Фирдавсї 
Некў ба маънии зебо, ки дар пањлавї nekog будааст: 

Басо канизаки некў, ки майл дошт бад-ў, 
Ба шаб зи ёрии ў назди љумла пинњон буд. 

Рўдакї 
2. Луѓоти наздик ба пањлавї:  замї (замин), ки дар пањлавї zamig 

будааст ва оњу (айб), ки дар пањлавї āhog будааст. Ва ирову 
ирок ба маънии зеро, ки дар пањлавї аd rāy, будааст. 

Некў самар шав, эрок, 
Мардум ба љуз самар нест. 

Носири Хусрав 
Нолам иро нолањо хуш оядш, 
Аз ду олам нолаву ѓам боядш. 

«Маснавї» 
Шероз маъдани лаби лаъл асту к-они њусн, 
Ман љавњари муфлисам иро мушавашам. 

Њофиз 
Шамс Ќайс «дар таѓйири алфоз аз мунњиљи савоб» менависад: «Ва 

Масъуди Саъд гуфтааст: 
Камонам аз паси он тирвор ќомати ту, 
В-аз ў маро њама дарду ѓамаст ќисмату тир. 
Маро нишонаи тири фироќ кард, њагриз 
Касе шунид, ки бошад камон нишонаи тир. 

Ва дар сањењи луѓати дарї њагриз нест ва мустаъмали њаргиз аст. 
Ин вожа дар пањлавї hagriz аст. 
3. Истеъмоли номњои љињоти арбаъа ба дурустї:Хуросон ба 

маънии Машриќ, ки дар пањлавї Xwarāsān будааст. Ховарон ба 
маънии Маѓриб, ки дар пањлавї Xwarwarān будааст. Бохтар ба 
маънии Шимол, ки дар пањлавї Abāxtar будааст. Нимрўз ба маънии 
Љануб, ки дар пањлавї Nemroz будааст ва албатта, гоње њам ѓалат 
бакор рафтаанд, њатто дар «Шоњнома» ва «Гаршопснома»  

4.Истеъмоли бархе аз калимоти арабї ба љои форсии маъмул;аз 
ќабили њарб30 ба љои љанг ва лавн (дар ишора ба навъу љинс) ва 
таркиботи он: 

Аз лавне дигар, он лавн, лавну лавн фозилтар ба љои бењтар. 
«Аз ибодатњо кадом фозилтар аст?» 

«Гулистон» 
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Ва махсусан дар мавриди ќуюд ва сифот вожаи арабї бакор 
мебурданд: саъб (баљои сахт), азим (баљои бузург). 

Маро ба љони ту савганду саъб савганде, 
Ки њаргиз аз ту нагардам, набишнавам панде. 

Шањидии Балхї 
 Њол он, ки овардани сахт ба љои саъб ба лињози арўзї било монеъ 

буд. 
«Дарон ќариб душмане саъб рўй намуд» 

«Гулистон» 
Ќасам ба љони ту гуфтан тариќи иззат нест, 
Ба хоки пои ту в-он њам азим савганд аст. 

           Саъдї 
5. Камии луѓоти арбї: ки дар авоили кор њудуди 10 дарсад аст.( 

«Шоњнома») ва баъд ба 20 дар сад («Калила ва Димна») мерасад ва 
андак-андак зиёд мешавад. Ба иборати дигар дар сабки хуросонї 
баљои бисёре аз луѓоти арабии марсуми имрўзї, маъмулан муодили 
форсии онњо бакор меравад:  

Нозиш (тафохир), басон, бакирдори (мисли), Кайвон (Зуњал). 
Раъс зунуб гашту бишуд мамлакат,  
Зарр зада шуд зи нањв аст нуњос. 

                                                       Васифи Сагзї 
Сапедсими зада буду дуру марљон буд, 
Ситраи сањарї буду ќатра борон буд. 

Рўдакї 
Зада ба маънии зарбшуда омадааст. Дар сади луѓоти арбї дар 

сабки ироќї нисбат ба сабки хуросонї бештар мешавад. 
6. Истеъмоли луѓоти форси ќадимии (ѓайримањљур) баљои луѓоти 

форсї, ки имрўза марсум аст: 
Яздон (Худо), ноњиб (биму тарс), набид (май ва бода). 
7. Истеъмоли луѓоти мањљури форсї; жакур (бухлу пастї), котуза 

(саргаштагї), хашук (фарзанди номашруъ), кабат (занбури асал), 
ожфандок (ќавсу ќазањ). 

Ин мухтаса марбут ба сабки хуросонї аст ва дар сабки ироќї 
мутлаќан дида намешавад. 

8. Истеъмоли масодири арабї ба сурати сањењи арабї; яъне бидуни 
афзудани «ё»-и масдарии форсї: роњат (баљои роњатї), саломат (баљои 
саломатї). 

Туро саломат бод, эй гули бањору бињишт, 
Ки сўи ќиблаи рўят намоз хонандї. 

Шањиди Балхї 
Њама саломатии нафс орзу кунад мардум, 
Хилофи ман, ки ба љон мехарам балоеро. 

Саъдї 
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9.Сохтани масдар бо «ё»-и масдарї аз калимоти арабї: имомї (ба 
љои имомат), бахилї (ба љои бухл), суфї (ба љои тасаввуф), мувофиќї 
(мувофиќат). 

Басо дун бахило, ки май бихурд, 
Каримї ба љањон дар пароканид. 

Рўдакї 
Дигар на азми саёњат кунад, на ёди ватан, 
Касе, ки бар сари кўят муљовирї омўхт. 

Саъдї 
10. Касрати пасванди «коф» (ак): ки гоње барои тасѓир ва гоње 

барои тањбиб аст ва махсусан дар девони Манучењрї намунањои 
фаровон дорад. 

Симдандонаку бас донаку хандонаку шўх, 
Ки љањон он-к бар мо лаби ў зиндон кард. 

Абуабдўлоњи Валавулљї 
Турк аз дарам даромад хандонак, 
Он хубрўйи чобуки мењмонак. 

Робия 
11.Луѓот дар маъонии хос: об ба маънии дарё ва рўдхона: 

Ќазоро ману пире аз Форёб, 
Расидем дар хоки Маѓриб бар об. 

«Бўстон» 
«То бирасид ба канори обе, ки санг аз салобати ў бар санг њамеомад 

ва хуруш ба фарсанг мерафт». 
«Гулистон»« 

Агар (гар) ба маънии ё: «Гуфт агар мусалмон шаваду агар на 
бикушедаш». 

Балъамї 
Гар хамуш гардї ва гар на, он кунам, 
Ки њамин дам тарки хону мон кунам. 

«Маснавї» 
Ќалам ба толеи маймуну бахти бад рафтааст 
Агар ту хашмгинї, эй писар, ва гар хушнуд. 

     Саъдї 
Шамси Ќайс тањти унвони таѓйири алфоз аз манњаљи савоб 

менависад: «ва њамчунин агар ба маънии ё ки њарфи тардид аст 
истеъмол кардаанд, чунон ки Анварї гуфтааст:  

Танг аст бар ту сукнии гетї зи кибриё, 
Дар љунби кибриёї ту, худ ин чї маскан аст. 
В-ин турфатар, ки њаст бар аъдот низ танг, 
Пас чоњи Юсуфаст, агар чоњи Бежан аст. 

Пас «чоњи Юсуф» аст ё «чоњи Бежан» ва Анварии Сарахсї 
будааст ва њарфи шак31 ба маънии њарфи тардид истеъмол кардани 
луѓоти сарахсиён аст. 



176 

Аммо ин ќавли Шамси Ќайс хатои ошкоро аст ва амсоли Балъамї 
ва Фирдавсї ва Мавлоно ва Саъдї ва Касирї аз гўяндагони куњан, ки 
аз навоњии мухталифи кишвар будаанд, агар-ро ба маънии «ё» 
овардаанд. 

Андеша ба маънии боку биму тарсу даѓдаѓа ва нигаронї: 
Чун дар писар мувофиќиву дилбарї бувад, 
Андеша нест, гар падар аз вай барї буд. 

«Гулистон» 
«Ман аз ин бадраќаи шумо андешанокам». 

«Гулистон» 
Саъдї ба маънии љадид «фикр кардан» њам овардааст: њаргиз 

андеша накардам, ки ту бом анбошї! 
Боз ) дар пањлавї abāz) ба маънии ба сўи, то ваќт, ба, ва дар ин 

маонї ба исми баъд аз худ изофа мешавад: 
Бари њар сухан бози гўё расад, 
Чунон к-оби дарё ба дарё расад. 

Абушакури Балхї 
«Ва ў хаста бози хона омад» 

Балъамї 
Бо ишќ равон шуд аз адам маркаби мо, 
Равшан зи чароѓи васл доим шаби мо. 
З-он май, ки њаром нест дар мазњаби мо, 
То бози адам хушк наёби лаби мо. 

Ањмади Ѓаззолї 
Бок ба маънии даѓдаѓа ва нигаронї: 
«Маро боки ў гирифтаасту ўро боки фарзандони хеш». 

Балъамї 
 Душманон ба ќасди Њофиз агар дам зананд, чї бок, 

Миннат Худойро,ки наям шармсори дўст. 
Њофиз 

Бў ба маънии орзу: 
Ки дар ин байти Њофиз ба ињом омадааст; 

Ба бўи нофае, к-охир сабо з-он турра бигшояд, 
Зи тоби љаъди мушкинаш чї хун афтод дар дилњо. 

Ба љои бамаънии дар њаќќи; 
Неъмати ољилу ољил ба ту дод аз малакон, 
З-он ки зойеъ нашавад он чї ба љои ту кунад. 

Манучењрї 
Накўї бо бадон кардан чунон аст, 
Ки бад кардан ба љои некмардон. 

«Гулистон» 
Дањ рўза мењри гардун афсона асту афсун,  
Некї ба љои ёрон фурсат шумор ёро. 

Њофиз 
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Ба сўи (сўй) ба маънии барои, ба назар, ба тарафдорї: 
а) барои  
«Њар гоњ, ки фарзандон ба сўи ў хўрданї овардандї». 

Балъамї 
б) ба чашм, ба назар:  

Гесўи ман басўи ман наду райњон аст, 
Гар ба сўи ту њаме тофта мор ояд. 

Носири Хусрав 
в) ба њимоят, ба тарафдорї: 

Шумо сўи Рустам ба љанг омадед, 
Хиромон ба љанги нањанг омадед. 

Фирдавсї 
Беш ба маънии дигар: 
«Ва беш чунин сањв наяфтад». 

Байњаќї 
«Аз ин мохулиё, чандон фурў гуфт, ки беш тоќати гуфтанаш 

намонд». 
«Гулистон» 

Парастор ба маънии хидматгузор:  
«Эй ёр! Замоне таваќќуф кун, ки парастронам куфтабирён месозанд. 
Дарвеш сар бароварду гуфт: 

Куфта бар суфраи ман, гў, мабош, 
Гурснаро нони тињї куфта-ст». 

«Гулистон» 
Ва парастандаву парасторзода њам дар «Шоњнома» омадааст. 
Тир маънии пойиз (ва Зимистон):  

Чу тир то ки буд рост гаштани шабу рўз, 
Яке ба ваќти бањору дигар дар авали тир. 

    Унсурї 
То сипоњи гул њазимат шуд зи хайли моњи тир, 
Аз турунљ афрўхт бустон чун сипењр аз моњи тир. 

               Ќатрон 
Ин маънї дар осори сабки ироќї дида нашуд, аммо дар давраи 

бозгашт мавриди таќлид ќарор гирифт. 
Хурсанд дар маънии ќонеъ: 

Дар ин бозор агар сўдест, бо дарвеши хурсанд аст,  
Худоё, мунъимам гардон ба дарвешиву хурсандї 

Њофиз 
Донишманд ба маънии фаќењ: 

Мушкилуе дорам зи донишманди маљлис боз пурс, 
Тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд. 

Њофиз 
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Дарё ба маънии рўд:  
Омударё, Сирдарё (Љайњун ва Сайњун).  
Дигар ба маънии њаргиз: 
«Подшоње бо ѓуломе аљамї дар киштї нишаст ва ѓулом, дигар 

дарёро надида буд». 
«Гулистон» 

Шўх: 
а) ба маънии чурук: 

Шўх шайх овард то бозуи ў, 
Љам кард он љумла пеши рўи ў. 

«Мантиќ–ут-тайр» 
б) ба маънии шуљоъ ва љасур; 

Маро дар сипоњон яке ёр буд, 
Ки љанговару шўху айёр буд. 

«Бўстон» 
в) ба маънии намакину зариф (шўхї, бамаънии дилбарї):  

Муаллимат њама шўху дилбарї омўхт, 
Љафову нозу итобу ситамгарї омўхт. 

Саъдї 
г) ба маънии мардумозор ва бадхулќ; 
Абуабдуллоњи Алавлавулљї аз шоирони ањди Сомонї гўяд: 

«Симдандонаку басдонаку хандонаку шўх» Ин шеър дар ањди Султон 
Мањмуд ба арабї тарљума шуд ва мутарљим муодили «шўх»-ро «арим» 
овардааст, ки дар арабї ба маънии бадхулќиву мардумозор аст ва касе 
аст, ки аз њадди худ хориљ мешавад ва њамин маънї аст, ки дар 
шўхдидагї ва шўхчашмї ва шўхрўї њам њаст. Шўхрўй дар «Њудуд-ул-
олам» ба маънии љангї ва вањшї њам оадааст. Бањор менависад: «Дар 
ќарни панљум ин луѓат бо вазъи таркибии маънї сўихулќ ва шар аз он 
бар меояд. Лекин аз ќарни њафтум ба баъд ин луѓат ва иштиќоќоти он 
монанди шўхї кардан ва муфради он шўх дар васфи маъшуќакон 
бисёр омада ва аз он маънї матлуби зебої ва лутф хостаанд, на 
маънии номатлуби аслии кам марра. Ва Шайх Саъдї ба њар ду маънї 
овардааст».33 

Куљо дар наќши «ки»-и мавсулї:  
а) чизеро, ки:  

Кўњан кунад ба замоне њамон куљо нав буд, 
Ва нав кунад ба замоне, њамон, ки хулќон буд. 

Рўдакї 
б) ваќте, ки:  

Ва з-он љо куљо номаи пањлавон, 
Биёмад бари пури Нўшервон. 

«Шоњнома» 
Куљо дар ин маънї дар сабки ироќї маъмул набудааст. Шамс 

Ќайс менависад; «ва дигаре гуфтааст: 
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Эдун донї, ки растам аз ѓами ту ман, 
Кош чунон будаме, куљо ту барї занн. 

Яъне кош чунон будаме, ки ту занн мебарї ва лафзи куљо ба 
маънии њарфи сила мустаъмали ќудама аст ва њам чунин ба маънии 
њар куљо, чунон ки гуфтаанд; 

Куљо зар бошадам, он љо амирам, 
Куљо хуш бошадам, он љост љоям. 

яъне њар куљо». 
Мард ба маъниии фиристода ва гумошта: 
«Мулкмарде аз он хеш бо ў бифиристод» 

Балъамї 
Низ ба маънии дигар : 

Инчунин бењудањо низ магў бо ман, 
Ки маро аз сухани бењуда ор ояд. 

Носири Хусрав 
Давлаташ бар касе, ки чашм афканд, 
Низ дар абрўяш набинї чин. 

Саної 
12.Маъонии њуруфи изофа; маонии аз: 
1. «аз» ба маънии ба: 
Дар таркиботе чун аз ногањон ба маънии баногањон, аз ногоњ ба 

маънии баногоњ. 
2.аз ба маънии дар: 

Зи гетї њама панди модар ниюш, 
Ба бад тез маштобу чандин макўш. 

                                                   Фирдавсї 
Маонии бо: 
1. бо ба маънии ба: 
«Њељ набишта нест, ки он ба як бор хондан наярзад ва пас аз ин аср, 

мардумони дигари аср бо он руљўъ кунад ва бидонанд». 
Байњаќї 

Бо њама халќ намудам хами абрў, ки ту дорї, 
Моњи нав њар кї бубинад, ба њама кас бинамояд. 

                   Саъдї 
2. «бо» ба маънии дар: 

Хўйи бад бо табиате, ки нишаст, 
Наравад то замони марг аз даст. 

Саъдї 
Маънии ба: 
1. «ба»-и миќдор ва шумур ба маънии ба андозае; 

Ба ним байза, ки султон ситам раво дорад, 
Зананд хосагиёнаш њазор мурѓ ба сих. 

Саъдї 
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2. «ба» ба маънии ба назди, ба сўї:36 
«Он рустої ба шањр омада буд ва дос ба оњангар оварда буд ва тез 

карда буд». 
«Асрор- ут-тавњид» 

Биравед, эй њарифон, бикашед ёри моро, 
Ба ман оваред охир санами гурезпоро. 

Мавлоно 
3. «ба»-и таъдия, ки њукми «ро»-ро барои мафъул дорад: 
Ин «ба» фаќат бо феъли «тарк гуфтан» дида шудааст, Иваз ин, ки 

бигўянд «чизеро тарк гуфтан» мегуфтанд, ба тарки чизе гуфтан»: 
«Дар љумла ба тарки ман бигуфтанд ва ба душманони ман 

пайвастанд». 
«Калила ва Димна» 

Яъне маро (манро) тарк гуфтан: 
Тарки љангу рањзанї, эй зан, бигў, 
В-ар намегўї, ба тарки ман бигў. 

Яъне маро (манро) тарк бигў: 
Хилофи дўстї бошад ба тарки дўстон гуфтан, 
Набоястї намудан рўю дигар бор бинњуфтан. 

                  Саъдї 
Яъне дўстонро тарк гуфтан: 

Ба тарки сўњбати пири муѓон нахоњам гуфт, 
Чаро, ки маслињати худ дар он намебинам. 

                 Њофиз 
4.Ба, ки бар сари мафъули дуввум афъоли ду мафъулї 

меоварданд: 
Чизеро бар касе айб шумурдан: «Онро барояшон нагиранду аз эшон 

ба айб нашумаранд».  
« Ал-Мўъљам» 

Касеро ба чизе шумурдан:  
Гар Фаридун бувад ба неъмату мулк, 
Бењунарро ба њељ кас машмор. 

Саъдї 
Касеро ба чизе гирифтан:  

Сад чу ман хаста дар фироќи ту мирад, 
В-он ки туро бинаду ба дўст нагирад. 

Саъдї 
Дар шеъри зер аз Мавлоно гирифтан ба маънии шурўъ кардан аст. 

Шурўъ ба амали дар чизе: 
Чашме, ки ѓарќа буд ба хун дар шаби фироќ, 
Он чашм рўи субњ ба дидан гирифт боз. 
Оњуи чашмхуне он шери Юсуфон, 
Дар хуни ошиќон ба чаридан гирифт боз. 
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Савдои ишќи лўлии дузди сиёњкор  
Бар зулф чун расан ба хазидан гирифт боз. 
Саррофи нози ноќиди наќди замири ишќ, 
Бар каф ќурозањо ба газидан гирифт боз. 

Мавлавї 
Шурўъ ба феъли кардан, бар чизе ё дар чизе ё чизеро ба тартиб 

иборатан аз: шурўъ ба дидан кардани рўйи субњро, шурўъ ба чаридан 
кардани хуни ошиќонро, шурўъ ба хазидан кардани зулфро, шурўъ ба 
гузидан кардани ќурозањоро.  

5.»Ба», ки исмро сифат мекунад: ба хирад, ба њуш: 
Дар мисоли зер «ба» масдарро сифат кардааст: 
« Оли Салљуќ њама шеърдўст буданд, аммо хељ кас шеърдўсттар аз 

Туѓоншоњ бинни Алпарслон набуд». 
«Чањор маќола» 

6.Ба-и савганд:  
«Гуфто ба иззати азиму суњбати ќадим, ки дам бар наёрам». 

«Гулистон» 
«Ба»-и савганди имрўза гоње ба кор меравад: ба Худо. 
7.»Ба» ба маънии дар:  
Њар рўз ба шањре ва њар шаб ба маќоме ва њар дам ба тафриљгоње 

аз наими дунё мутаматтеъ: 
Мунъим ба кўњу дашту биёбон ѓариб нест, 
Њар љо ки рафт, хайма заду хобгоњ сохт. 

«Гулистон» 
8.»Ба» ба маънии бо ( ба василаи): 
«Дуввум олиме, ки ба мантиќи ширин… њар љо ки равад, ба 

хидмати ў иќдом намоянд».  
«Гулистон» 

Маънии ки:  
1. Касе, ки:  

Худоро надонисту тоат накад, 
Ки бар бахту рўзї ќаноат накард. 

Саъдї 
Шамси Ќайс зимни баршумурдан мусталењоти забони шоирони 

ќадим, ки набояд мавриди таќлид ќарор гирад, менависад: 
«Ва њамчунин, «ки»- ро ба маънии «њар ки»-ро гуфтаанд, чунонки: 

Киро хурмо насозад, хор созад, 
Киро минбар насозад, дор созад. 

Яъне њар киро».38  
2.Зеро, ки («ки»- и таълилї) 

Гуфтам оё ки дар ин дард нахоњам мурдан? 
Ки муњол аст, ки њосил кунам ин дармонро . 

Саъдї 
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13. Афзудани алиф ба оѓози калимот: 
Ки дар ќисмати ової њам ба он ишора кардем:  
Афрэдун ( Фаридун), Афруста (Фириста), ошно кардан (шано 

кардан). 
Бархе аз ин алифњо дар асли калима (дар забонњои бостонї) њам 

вуљуд доштааст: 
Бинол, эй булбули дастон, аз эро нолаи мастон  
Миёни сахраву хоро асар дорад, асар дорад 

Мавлавї 
Бишкастї аз нари ў садди Сикандари ў, 
З-африштаву пари ў рўбандњо гушудї. 

Мавлавї 
Њељ донї ошно кардан, бигў, 
Гуфт не, эй хушљавоби хубрў. 

Мавлавї 
14. Имлои куњани калимот: аз ќабили навиштани њамза ба љои «ё» 

(йо) (дар мањалли илтиќои ду мусавват), ки дар сатњи ової ба он 
ишора кардем: корњои ў. Ва навиштани «с» (сод) баљои «с» (син) : 
ќафас (ќафас) ё «т» (итќї) баљои «т» (те): Тањмурас, талх (бо итќї) 
(талх (бо то)) 

«Шайх гуфт: масали одоб кардан ањмаќро чун об аст дар зери 
њанзал, њар чанд об беш хурд талхтар гардад». 

«Асрор- ут-тавњид» 
Аљал ќафас шиканад, мурѓро наёзорад, 
Аљал куљову пари мурѓи љовидон зи куљо 

Мавлавї 
15. «Байте» аз адоти тањсин ба шигифтї (ба маънии бањ-бањ, 

офарин, шигифто): 
Баййне он тораки абрешмин,39 

Баста бар торе зи абрешим уќад. 
Аз фурўсў ганљу аз барсў бињишт, 
Сўзане симин миёни њарду њад. 

Абушуайби Њиравї 
Баййине он руднавозидан бо чандин кибр,  
Баййине он сарв, ки чандин гули суре бар ўст. 

         Фаррухї 
Бар њасби назари Бањор сохти байнї аз байн (буни музореъ)+алиф 

аст, ки алифро ба имола ќалб ба ё кардаанд ва низ менависад: «Ва 
инои пањлавии шамолї ва байнї дар ашъори дарї ба маънии хосе 
будааст, ки имрўз мо онро гум кардаем ва мунњасир ба шеъри ќабл аз 
муѓул аст ва дар насл ва шеърњои баъд аз муѓул дида намешавад»40. 

Аммо чунин ки гуфтем байни аз адоти тањсин ва шигифтї аст ва 
низ дар шеъри давраи бозгашт њам омадааст: 
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Баййине он мушки фурўњишта зи барги сумано, 
Ки гирањ дар гирањ асту шикан андар шикано. 

Фатњуллоњхони Шайбонї  
Баййине он зулф, ки пурњалкаву банду шикан аст, 
Соябони гули серобу њиљоби суман аст. 

Суруш 
                                   Мухтасоти нањвї 

1.Овардани «вов»и ъатф дар оѓози калом: 
Куњан кунад ба замоне њамон куљо нав буд, 
Ва нав кунад ба замоне њамон, ки хулќон буд. 

            Рўдакї 
Биёр он май, ки пиндорї равон ёќути ноб астї, 
Ва ё чун баркашида теѓ пеши офтоб астї. 

      Рўдакї 
(Овардани «вов»-и ъатф дар оѓоз, имрўза дубора дар шеъри нав 

марсум шудааст). 
2.Љамъ: а)Љамъ бастани калимоти љамъи арабї (бештар љамъи 

мукассир) бо одоти љамъи форсї: аљоибњо, муъљизотњо, мулукон, 
манозилњо: 

«Ба бустон фазоилњо муханно». 
                                        Бадеъи Балхї  
«Гар наъмњои ў чу чарх давон». 
                                         Рўдакї  
«Манозилњо41 бикўбу роњ бигсил» . 
                                        Манучењрї 
Мард бошу баргузор аз њафт гардун пои хеш, 
То шавї раста аз ин алфозњои ќилу ќол. 

Саної 
б)Тамоил ба истифода аз «он»-и љамъ дар муќобили «њо»: 
1. Калимоти арабиро бештар бо алиф ва нуни форсї љамъ 

мебастанд ва љамъи мукассир роиљ набуд: мутаќадимон, толибилмон. 
Њама ќабилаи ман олимони дин буданд, 
Маро муаллими ишќи ту шоирї омўхт 

Саъдї 
2.Њатто исмњои маъниро њам бо алиф ва нун љамъ мебастанд: 

андуњон, савгандон, ѓамон. 
То бишканї сипоњи ѓамон бар дил, 
Бар хештан зафар надињї боре. 

Рўдакї 
«Ризо мардро аз андуњон бирањонд ва аз чанги ѓафлат бирабоид». 

 «Кашф-ул- мањљуб» 
Хурд савгандон, ки дар рањ њељ љой, 
На биистодам, набиншастам зи пой. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
3.Љамъ бастан ѓайри зувулуќул бо «он»: гулон. 
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Ва гоње мулоњиза мешавад, ки баръакс калимотеро, ки имрўзњо бо 
алиф ва нун љамъ баста мешавад бо «њо» љамъ бастаанд: 

«Роњи он касњое, ки миннат нињоди бар эшон на он касњое, ки хашм 
гирифтаї…» 

 «Тарљумаи Тафсири Табарї» 
4.Анвои «ё» 
1. «Ё»-и тардид ва шак: 

Биёр он май, ки пиндорї равон ёќути ноб астї, 
Ва ё чун баркашида теѓ пеши офтоб астї. 
Ќадањ гўї сањобастиву май ќатрай сањоб астї, 
Тараб гўї, ки андар дил дуои мустаљоб астї. 

                  Рўдакї 
1. «Ё»-и шарт, ки ба охири феъли шарт ва аљзои шарт меафзуданд: 

Гурбаи мискин агар пар доштї, 
Тухми гунљишк аз замин бадоштї. 

Саъдї 
«Агар дар суњбати он бадон тарбият ёфтї, табиати эшон 

гирифтї». 
«Гулистон» 

Табсира: як гунаи дигар сиѓаи шартї њам дар мутуни ќадим дида 
мешавад, ки чандон марсум набуд. Ин ваљњ дар дуввум шахси муфрад 
(кардатї, ки ба сурати кардї њам дида шудааст) ва љамъ (кардатонї)ва 
аввал шахси љамъ (будамонї, наёвардамонї) дида шудааст: 

 
«Агар мо дузд будамонї он дирамњо… боз наёвардамонї». 

 Балаъмї 
Гар ба Лоњур будатї, дидї, 
Ки чї кард аз далерию зи њунар. 

Фаррухї 
3.»Ё»-и таманно ё тарраљї:  

Чї адоти орзу зикр шавад: 
Кошкї андар љањон шаб нестї,  
То маро хиљрони он лаб нестї. 

Даќиќї 
Кошкї ќимати анфос бидонандї халќ, 
То даме чанд, ки мондаст, ѓанимат шумуранд. 

Саъдї 
Ва чї адоти орзу зикр нашавад: 

Чу сад Яъљуљ боядї дили ман,  
Ки бошадї ѓамзагонашро сипаро. 

Шањиди Балхї 
Агар феъли мухотаби муфрад худмахтум ба ё бувад, боз ё-и 

дигаре афзуда мешавад: 
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Маро коч њаргиз напарвардайї, 
Чу парварда будї, наёзурдайї. 

Фирдавсї 
(коч талаффузи ќадими кош аст). 

4. «Ё»-и истимрорї: феъли истимрорї ба се шакл истеъмол мешавад: 
њаме (ме)хўрдї, њаме (ме)хўрд, хўрдї 

Туро саломат бод, эй гули бањору бињишт, 
Ки сўї ќиблаи рўят намоз хондандї. 

Шањиди Балхї 
5.»Ё»-и шарњи хоб: ба охири феъл (бештар мозї ва гоње музореъ) 

«ё»-и мањљул меафзуданд: 
Чунин дид гўянда як шаб ба хоб, 
Ки як љоми май доштї чун гулоб. 
Даќиќї зи љое фароз омадї, 
Бар он љоми май достонњо задї. 
Ба Фирдавсї овоз додї, ки май 
Махур љуз ба оини Ковусу Кай. 

Фирдавсї 
«Хоб дид, ки рўзи одина астї ва сад њазорон халќи сафедљома 

мегуяндї, ки намози одина Бањо Валад мекунад». 
«Маориф»-и Бањо Валад 

Ва гоње феъл бидуни «ё» аст, аммо адоти шак ва тардид ё ташбењ 
овардаанд: 

«Яке аз маликони Хуросон Мањмуди Сабуктегинро ба хоб чунон 
дид, ки љумла вучуди ў рехта буд». 

«Гулистон» 
Дар мисоли зер њам феъл бо «ё» омада аст ва њам бидуни «ё» ва 

адоти шакку тардид њам њаст: 
«Гуфт, туро хобе дидаам, хайр бод. Гуфто, чї дидї? Гуфт: чунон 

дидаме, ки туро овози хуш буд ва мардумон аз анфоси ту дар роњат». 
«Гулистон» 

Аттор дар охири ќарни шашум гоње ин «ё»-ро оврда аст ва гоње 
наёварда: 

Дид аз он пас духтари тарсо ба хоб, 
К-уфтодї дар канораш офтоб. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Мустафоро дид (дар хоб) меомад чу моњ 
Дар бар афканда ду гесўи сиёњ 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Њамчумнин, Њофиз дар ќарни њаштум гоње ин мухтасаро риоят 

карда ва гоње накардааст: 
Дидам ба хоб дўш, ки моње баромадї, 
К-аз акси рўйи ў шаби хиљрон сар омадї. 
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Дидам ба хоби хуш, ки ба дастам пиёла буд, 
Таъбир рафту кор ба давлат њавола буд. 

6.»Ё» баъд аз феъле, ки баъд аз «ки» меояд:42 ва дар ин сурат, феъл 
чї мозї бошад ва чї музореъ, њукми музореи илтизомиро дорад: 
 «Њам фароѓат наёфт, ки бихўрдї». 

                                                        «Тазкират-ул-авлиё» 
«Онро бардошт ва љое наёфт, ки бинњодї». 

«Тазкират-ул-авлиё» 
7. «Ё»-и тародифи сифот: њангоме ки беш аз як сифат меоварданд, 

ба охири онњо «ё»-е меафзуданд:  
Љањонситоно, шоњо, музаффаро, малико,  
Ки ром гашт ба адлаш замонаи тавсан. 

Масъуди Саъд 
Чї аљаб, ки дар дили ман гулу ёсуман бихандад, 
Ки суманбаре, латифе чу ту дар барам наёмад. 

Мавлавї. 
Ки дар мисоли охир метавон «суманбарї латифе»-ро сифат ва 

мавсуф ба сабки ќадим њам донист. 
8.»Ё»-и сифат ва мавсуф: бар сари њарду ё-и накира меоваранд, 

монанди мисоли фавќ: 
Гар бигўйї, кам шавад ошуфтанам, 
Андаке рушде бувад дар рафтанам.  

«Мантиќ-ут-тайр» 
Ку яке мурѓе заифе бегуноњ, 
В-андаруни ў Сулаймон бо сипоњ. 

Мавлоно. 
Ва агар ќарор бувад «ё»-ро фаќат бар сари яке дароваранд ва бар 

сари мавсуф меоваранд на сифат ва мегуфтанд: марде доно на марди 
доної. 

Шунидам, ки болои ин сабзфарш,  
Хурўсе сапед аст дар зери арш. 

 Низомї  
Бањор дар интиќод аз ин мисраи Адиби Нишопурї «Њасрати 

зулфи сиёње дар љавонї карда пирам» менависад: «Бояд гуфта бошад: 
Њасрати зулфи сиёњ андар љавонї карда пирам, зеро зулфи сиёње… 
яъне зулфи марде ё зане сиёњ!»43 

Ва њамин тавр аст, дар мавриди музофи музофунилайњ: 
Ќатраи об аз ќадам то фарќ дард  
Кай тавонад кард бо дарё набард. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
9.»Ё»-и баёни навъ ё муболиѓа: «ё»-е аст, ки имрўза зоид 

менамояд ва дар «Калила...» фаровон аст ва ѓолибан, аз навъ, аз ќабил 
маънї медињад. Ба назар мерасад, ки ин «ё»-и вањдатро бар љузъи 
аввали феъли мураккаб меоварданд: 
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«Калила гуфт, ки дар истиноъ гов ва афроштани мазилати вай 
шерро орї намешиносам. Димна гуфт: дар таќриби ў муболиѓоте 
рафт…». 

«Калила ва Димна» 
«Мар инро тарбияте мекун». 

«Гулистон» 
Ќоидаи овардани анвои «ё» баъд аз сабки ироќї фаромўш шуд. 

Масалан, Мирфандриский аз фузалои давраи Сафавия 
мепиндоштааст, ки «ё» дар шеъри ќудамо барои зебої будааст, ин аст, 
ки «ё»-е бидуни далел дар шеър худ овардааст: 

Чарх бо ин ахтарон наѓзу хушу зебостї,  
Сурате дар зер дорад он чї дар болостї. 

Ва ин хато њатто дар ашъори давраи бозгашт њам намуна дорад: 
Бањори навнигор оройи боѓу бустон астї, 
Кунун бар пои њар гулбун бисоти дўстон астї. 

Суруши Исфањонї 
Вањдати зоташ таљаллї карду шуд касрат аён,  
Боз пайдо з-ин касир он вањдати яктостї. 

Сафї Алишоњ 
4.»Аз ин» баёни љинс: ќабл аз сифот «аз ин» меоварданд ва баъд аз 

сифот мухтор буданд, «ё»-и накира биёварданд ё наёваранд: 
Оварда: 

Аз ин мањпорае, обидфиребе, 
Малоикпайкаре, товусзебе. 

«Бустон» 
Наёварда: 

Яке муште аз ин бедасту бепо,  
Њадиси Рустами Дастон чї донанд. 

Мавлоно 
Фирдавсї дар байти зер як љо «ё»-ро оварда ва як љо наёвардааст: 

Бипурсид мар Золро мўбаде, 
Аз ин тезњуш ройзан бихраде. 

5.Чун+сифат+ё: «чун» ё «чу» дар ин таркиб ба маънии дар њукм ё 
манзала аст ва баёни њолат мекунад: 
«Лакин туро ба сабаби ин ѓурбат чу ѓамноке мебинам». 

«Калила ва Димна» 
Дилам аз нестї чу тарсонест, 
Танам аз офият њаросонест.  
Гар маро чашмаест њар чашме, 
Лаби хушкам чаро чу атшонест. 

 Саъди Салмон 
6.Њарфи изофаи музоаф: яъне овардани ду њарфи изофа дар пешу 

паси мутаммами феъл њарфи изофаи нахуст маъмулан «ба» 
будааст. 
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Ба… дарун: 
Ба хайма дарун марди шамшерзан, 
Барањна нахусбад, чу дар хона зан. 

«Бустон» 
Ба… андарун: 

Эй ошкор пеши дилат њарчї Кирдигор, 
Дорад њаме ба пардаи ѓайб андарун нињон. 

Њофиз 
Ба… андар: 

Чу бинам, ки дарвеши мискин нахўрд, 
Ба ком андарам луќма зањр асту дурд. 

«Бустон» 
Ба… дар:  

Ба хурдї дарам зўри сарпанља буд, 
Дили зердастон зи ман ранља буд. 

«Бустон» 
Ба… бар: 

Имрўз агар муроди ту барн-ояд,  
Фардо расї ба давлати обобар. 

Айлоќї 
Гоње њарфи изофаи нахуст (ба) ба он ва ин мечаспад: бад-он, бад-ин: 

Чун сухан дар вай наёмад коргар 
Тан заданд охир бад-он темор дар. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Дар байт: 

Гоњ мебуррид бе теѓе камар, 
Гоњ мегунљид пеши теѓ дар. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Ба назар мерасад, њарфи изофаи нахуст «ба пеш» буда аст, ки 

«ба»-и он њазф шудааст. 
Аммо дар абёти зер аз «Мантиќ-ут-тайр» ѓаробате аст: 

Дар миёни ошиќон мурѓон даранд, 
К-аз ќафас пеш аз аљал бармепаранд. 
Чун дар ин рањ менагунљад мўй дар, 
Нест касро ганљ ганљу рўй зар. 

Зеро аввалан, њарфи изофаи нахуст «дар» аст, на «ба» ва сониян, 
байни ду њарфи изофа ба љуз мутаммам аљзои дигаре њам омадааст ва 
фосилаи табиї нест. Ваљњи табии «дар миёни ошиќон дар» ва «дар ин 
рањ дар» аст. 

Суруши Исфањонї њам дар давраи бозгашт ба хато дар… андар 
овардааст, ки дар ќадим марсум набуд. Гоње њам банудрат ду њарфи 
изофаро пушти сари њам ќабл аз мутаммам овардаанд: 
  



189 

Яке бустон буд дар андар бињишт, 
Ба болои ў сарв дењќон накишт. 

«Шоњнома» 
Мар он подшоњро дар андар сарой, 
Яке бустон буд бас дилкушой. 

«Шоњнома» 
7.Замир:  

1. Овардани замири «ш»-и фоилї дар севум шахси муфради шахси 
мозї: 

Пиёда шуда Геву гардон ба њам, 
Њар он кас, ки буданд аз бешу кам. 

Фирдавсї 
Яъне пиёда шуданд:  

Гирифташ фашу ёли аспи сиёњ, 
Зи хун лаъл шуд хоки овардгоњ. 

Фирдавсї 
Яъне Исфандиёр гирифт: 
Дар лањљаи имрўзи тењронї њам ин «ш» дида мешавад: гуфташ, 

яъне гуфт. 
2.Иттисоли замир ба њарфи изофа: к-ам (ки маро), к-ат (ки туро), к-

аш (ки ўро) 
3.Таѓйири шиносаи феъли дуввум: аз ќабили муфрад овардан 

(афрод) феъли маътуф ба љамъи ѓоиб: 
«Чун нимаи шаб бибуд, зи бор бирањоданд ва бирафт». 

          Балаъмї 
Яъне бирафтанд: ё овардани сеюмшахс ба љои аввалшахс: 
«Алъуду Ањмад бархондам ва руй ба итмоми он овард». 

«Ал-Муъљам» 
Яъне овардам.  
Ин мухтасса, ки то нимаи аввали ќарни њафтум маъмул буд, дар 

«Калила ва Димна» ва «Ал-Муъљам» намунањои фаровон дорад. 
Устод Хонларї дар тавзењи ин мухтасса менависад,44 гоње аљзои 
сарфии охири феълро барои эњтироз аз такрор ба ќарина њазф 
мекунанд: 

«Агар донистаме, ки падари ман аз ту навмед бозгашта буд, ман 
худ бад-ин мулк наёмадї» (=наёмадї). 

Балаъмї 
«Амру бини Умия эшонро пурсид, ки шумо кистї» (=кистед). 

«Таърихи Табарї» 
«Аз илми тиб табарруме намудам ва њиммату нањимат ба талаби 

дайн масруф гардонид». 
«Калила ва Димна» 
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«Њазаљ ва раљазу рамалро… ќисме дигар сохтанд ва дар доираи 
нињод». 

«Ал-Муъљам» 
Ва гоње њазф дар феъли аввал ба ќаринаи феъли баъди сурат 

мегирад: 
Агар ман нарафтї ба Мозандарон, 
Ба гардун бароварда гурзи гарон 
Ки кандї дилу маѓзи деви сапед, 
Киро буд бар бозуи худ умед. 

Фирдавсї 
Яъне агар ман нарафтаме: 
«Ба наздики зан рафт ва муфовизати эшон метавонистам шунуд». 

«Калила ва Димна» 
4.Овардани замири аввали шахси муфрад ба љои севвуми шахси 

муфрад ё аввали шахси љамъ ба љои севвуми шахси љамъ: 
«Чун донист Хуљистоне, ки шањр натавонам (=натавонад) 

гушод». 
«Таърихи Сиистон» 

«Њусайн донист ва мардумони Шањристон, ки бо вай тоќат 
надорем» (=надоранд). 

«Таърихи Сиистон» 
5.Ирљои «ў» ва «вай» ба љондор ва ѓайриљондор њар ду: 

Фиѓон аз ин ѓуроб бину войи ў, 
Ки дар наво фикандам он навойи ў. 
Замини ў чу дўзаху зи тафи он45 

Чу мўйи зангиён шуда гиёи ў 
Фалак чу чоњи лољварду далви ў, 
Ду пайкару муљарра њамчу нойи ў 
Ќамар ба сони чашм дардгин шавад, 
Сапедадам шавад чу тўтиёи ў. 

Манучењрї 
6.Овардани замири мунфазил ба љои худ ё хеш (замири муштарак): 
1. Ман ба љои худ: 

Гуфт, эй иблистабъи пурѓурур, 
Дар манї гум в-аз муроди ман нуфур. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
2. Ту ба љои худ: 

«Њотами Тойро гуфтанд, аз ту бузургњимматтар дар љањон дидаї?» 
«Гулистон» 

2. Ў ба љои худ: 
Дї падари ман ба вањм доирае баркашид, 
Дид дар он доира нуќтаи марљони ў, 

Хоќонї 
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Шукри Худой кун, ки муваффаќ шудї ба хайр, 
З-инъому фазли ў на муътал гузоштат. 

«Гулистон» 
3. Эшон ба љои худ: 

«Ва ањли рўзгор аз ќиллати маърифати эшон ба ташбењоти 
Азраќї мафтуну муаљљаб шудаанд». 

 «Њадоиќ-ус-сењр» 
Ва гоње баръакс, замири муштарак ба љои мунфасил меояд: 

Шоњид он љо, ки равад, њурмату иззат бинад, 
В-ар баронанд ба ќањраш падару модари хеш. 

«Гулистон» 
7. Басомади болоии замири муттасили мафъулї: аз ќабили 

муаллимат (муаллими туро), нестам (нест маро), ки имрўза маъмулан, 
изофї ё фоилї фањмида мешаванд: муаллими ту ман нестам: 

Муаллимат њама шухию дилбарї омўхт, 
Љафову нозу итобу ситамгарї омўхт. 

Саъдї 
Чунон ба рўи ту ошуфтаам, ба бўи ту маст, 
Ки нестам хабар аз њар кї дар ду олам њаст. 

Саъдї 
8.Љо ба љои замир: 

1. Замири муттасил ба феъли марбут ба мутамаммами феъл аст: 
Рафтан аз чизе: 

Маро бошад аз дарди тифлон хабар, 
Ки дар хурдї аз сар бирафтам падар. 

Саъдї 
Яъне падар аз сарам рафт. 
Ба сар бурдан чизеро: 

Зарурат аст, ки ањду вафо ба сар барамат, 
В-агар љафо ба сар ояд, њазор чандинам. 

Саъдї 
Яъне ањду вафоятро ба сар барам. 
Хуш будани чизе: 

Бишуд, ки ёди хушаш бод рўзгори висол, 
Худ он карашма куљо рафту он итоб куљо. 

Њофиз 
Яъне ёдаш хуш бод. 
Илтифот кардан ба чизе: 

Шоњ агар љуръаи риндон на ба њурмат нўшад, 
Илтифоташ ба майи софи муравваќ накунем. 
                                                                    Њофиз 

Яъне мо њам илтифот ба майи софаш муравваќаш намекунем. 
2. Замири муттасил ба исм марбут ба феъл аст: 
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Чунонки дар мисоли зер замирро бар сари ќайд овардааст: 
«Азмаш хуш омад» 

«Чањор маќола» 
Яъне азмаш хуш омадаш. 
3.Замири муттасил ба исм марбут ба исми дигаре аст: 

Ба доѓи ишќ чунонам, ки гар аљал бирасад, 
Ба шаръам аз ту ситонанд хунбањо, эй дўст, 

Саъдї 
Яъне хунбањои маро ба шаръ аз ту меситонанд. 

8.Кайд: 
1.Истеъмоли ќюде аз ќабили саъб, сахт, азим, нек, бузург, ќавї ба 

љои бисёр, фаровон ва хеле, ки имрўза марсум аст. Бањор менависад: 
«Ва аз ќарни панљум ба баъд лафзи баѓоят [ки дар Байњаќї нест] низ 
мазид гардид».46 

«Чанд бор дидам, ки бар нишаст, рўзњои сахт, саъб, сард… ва 
барфи некќавї». 

Байњаќї 
2.Бархе ба маънии микдорї: 
«Аз наводир ва амсол: дар ин китоб дарљ кардем ва бархе аз умри 

гаронмоя бар ў харљ». 
«Гулистон» 

3.Гоњ ба љои гоње ва ваќт ба љои ваќте: 
Шукуфа гоњ шукуфта-сту гоњ хўшида, 
Дарахти ваќт барањна-сту ваќт пўшида. 

«Гулистон» 
4.»На» дар наќши ќайди нафй: 
Яъне «на»-е, ки феълро мунфї мекунад: на чунин аст, ба љои чунин 

нест: 
Маро ба љони ту савганду саъб савганде, 
Ки њаргиз аз ту нагардам, на бишнавам панде. 

Шањидии Балхї 
Миёни ду тан оташ афрўхтан, 
На аќл асту худ дар миён сўхтан. 

Саъдї 
 

9. Адад: 
1.Такрор: 
Дар хондани адад њазорро такрор мекарданд: 
«Сесад њазору си њазор мард гирд омада буданд» 

«Тафсири Табарї» 
«Аммо адади калиматњои Ќуръон њафтод њазору њафт њазору 

њафтсаду як калима аст». 
«Тафсири Табарї» 
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Дању ду њазор аз далерони гурд, 
Чу Њумону Мурбормонро супурд. 

«Рустам ва Суњроб» 
Ва гоње солро такрор мекарданд: 
«То сесад солу нуњ сол дар он љо хуфта мебуданд» 

«Ќасаси Ќуръон»-и Сурободї 
2.Муќаддам овардани маъдуд бар адад: 

Саворони туркон тане њафту њашт, 
Бар он дашти нахчиргањ баргузашт 

Фирдавсї 
 «Соле ду бар ин баромад» 

«Гулистон» 
Рўзаке чанд бош, то бихўрад, 
Хок маѓзи сари хаёландеш. 

«Гулистон» 
10.Анвоъи «ро»: 

1.Ро ба маънии дар: 
Шашум моњро руй бартофтанд, 
Сўйи бодаву базм биштофтанд. 

Фирдавсї 
«Шабро дар бустон бо яке аз дўстон иттифоќи мубайят афтод» 

«Гулистон» 
2.Ро ба маънии аз: 

Ќазоро ману пире аз Форёб, 
Расидем дар хоки Маѓриб бар об. 

«Бустон» 
«Подшоњеро њикоят кунанд, ки…» 

«Гулистон» 
3. Ро ба маънии ба: 

Чунонки ба Њасан гуфтам, муодили Њасанро гуфтан аст. 
Шитобон кард Ширин борагиро, 
Ба талхї дод љон якборагиро. 

«Хусрав ва Ширин» 
Бањор менависад: «Ин маънї дар ќарни шашум ва њафтум, хоса 

дар «Гулистон»-и шайх зиёдтар аз ќарни чањорум омадааст». 
4. Ро ба маънии барои: 

Чунонки Худойро ба маънии барои Худо омадааст. 
«Агар шуморо инсоф будї ва моро ќаноат, расми суол аз љањон 

бархостї». 
«Гулистон» 

Гоње авќот ба љои «барои», ки маънии аслии «ро» аст, метавон 
тављењоти дигар њам кард. Масалан дар байти зер ба љои барои барњам 
метавон гуфт: 
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Љому майи чу субњу шафаќ дењ, ки акси он 
Гулгуна субњро шафаќосо барафканад. 

Хоќонї 
Барои субњи гулгунае мисли шафаќ барафканад ё бар (рухсор) 

субњи гулгунае чун шафаќ барафканд. 
Ё дар байти зер ба љои «барои» «дар» метавон гуфт: 

Манќал барор чун дили ошиќ, ки њуљраро, 
Ранги сиришки ошиќи шайдо барафканад. 

Хоќонї 
5. «ро»-и зоид баъд аз муснадунилайњ: 

«Ва ин њазиматиёнро миќдор сењазор мард бозгардиданд». 
                                            Балъамї 

Њаме хештанро бузург оядат, 
В-аз ин номдорон сутург оядат. 

«Рустам ва Исфандиёр» 
«Агар њасудон ба ѓараз гўянд, шутур аст ва гирифтор оянд киро 

ѓами талхиси ман дорад». 
«Гулистон» 

«Гуфтанд, ки барои Мавлоно Бањоуддин Валад чї фармої? Фармуд, 
ки ў пањлавон аст, ўро муњтољи васият нест». 

«Маноќиб-ул-орифин»-и Афлокї 
6. «ро»-и зоид, ки баъд аз «аз барои» ва «аз бањри» меояд ва њукми 

њарфи изофаи музоафро дорад: 
«Дунёро бигир аз барои танро ва Худоро бигир аз барои дилро». 

«Тазкират-ул-авлиё» 
«Худойро аз бањри чиро мепарастї». 

«Тазкират-ул-авлиё» 
7. «ро» аломати изофа (факи изофа): 

Љои музоф ва музофунилайњро иваз мекарданд ва баъд аз 
музофунилайњи «ро» меоварданд: 

Чашми гирёни маро њол бигуфтанд ба табиб, 
Гуфт, як бор бибўс он дањани хандонро. 

Саъдї 
Яъне њоли чашми гирёни ман. 

Ёд бод, он ки сари кўи туям манзил буд, 
Дидаро рўшанї аз хоки дарат њосил буд. 

Њофиз 
Яъне рўшании дида. 

8. «ро» аломати ваљњи масдарї: 
«Ўро бар манзар бояд нишаст». 

«Таърихи Байњаќї» 
Ва гоње муодили он замири муттасил меоварданд. 
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Њаркї мазрўи худ бихўрд, ба хавид, 
Ваќти хирман-ш хўша бояд чид. 

«Гулистон» 
11. «яке» аломати накира: 
1. Яке ба иловаи исм: 

Чу одамї ба яке мор шуд бурун зи бињишт, 
Миёни каждуму морон туро амон зи куљо. 

Мавлоно 
Яке рустої саќат шуд хараш, 
Алам кард бар токи бустон сараш. 

Саъдї 
3. Яке ба иловаи исм ба иловаи «ё»-и накира. 

Яке духтаре дошт хоќон чу моњ, 
Куљо моњ дорад ду зулфи сиёњ. 

Фирдавсї 
Яке гунљї падид омад дар он дукони заркўбї, 
Зињї сурат, зињї маънї, зињї хубї, зињї хубї. 

Мавлоно 
Бањор менависад: «Ин истеъмоли ахир дар шеър зиёдтар аст ва 

дар наст камтар».47 
12. Он ва ин дар наќши њарфи таъриф: 
Гоње, њангоме ки исмеро такрор мекарданд, ќабл аз исм он ва ин 

меоварданд, ки дар њукм алиф ва лом њарфи таърифи арабї ва муфиди 
ањди зењнї аст: 

 «…инро ба ман дењ, то ман ўро бикушам. Ўро додаш. Пас, ин 
вазир сурате аз вай бикард». 

Балъамї 
Май озода падид орад аз бадасл, 
Фаровон њунар аст, андар ин набид. 

Рўдакї 
Чун шуд он Њаллољ бар дор он замон, 
Љуз аналњаќ менарафташ бар забон. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Чашме, ки ѓарќа бувад ба хун дар шаби фироќ, 
Он чашм рўи субњ ба дидан гирифт боз. 

Мавлоно 
Яъне њамон чашми собиќуззикр. 
13. Сифати тафзилї: 
1. «бењ»-ро ба маънии бењтар, бидун «аст» бо «кї» меоварданд: 
«Ба номи некў мурдан бењ, ки ба нанг зиндагонї кардан». 

«Ќобуснома» 
Агарчи пеши хирадманд хомўшї адаб аст, 
Ба ваќти маслињат он бењ, ки дар сухан кўшї. 

«Гулистон» 



196 

2. Сифати тафзилиро ќабл аз мавсуф гоње бо касраи изофа ва гоње 
бидуни он меоварданд. 

«Сусттари њамаи хонањо хонаи анкабут аст». 
«Тафсири Табарї» 

В-аз ин пас чунин гуфт кењтар писар, 
Ки акнун ба гетї туї тољвар. 

Фирдавсї 
Ва гоње сифати тафсилї бидуни касраи изофа аст ва ба охари 

мавсуф «ё»-и накира омадааст: 
«Ќадимтар шањре аз шањрњои љањон Балх аст». 

Балаъмї 
«Ба нармтар боде шохи ў бишканад.» 

«Марзбоннома» 
4. Сифати тафсилї ба маънии сифати олї: 
Чунонки аз бархе аз мисолњои фавќ ба хубї маълум мешавад, 

сифати тафсилї ба маънии сифати олї ба кор рафтааст ва инак 
шавоњиде дигар: 

«Охир одами бингар, ки халќро дар фалон шањр чї коло мебояд ва чї 
колоро харидоранд, он харид ва он фурўш, агарчи дунтар матоъњо 
бошад». 

«Фињи-мо-Фињи» 
Њунар ба чашми адувот бузургтар айб аст, 
Гул аст Саъдию дар чашми душманон хор аст. 

«Гулистон» 
14.Мутобиќаи сифат ва мавсуф: 

Саворони туркон тане њафту њашт, 
Бар он дашти нахчиргањ баргузашт. 

«Рустам ва Суњроб» 
Кунун ман зи туркони љанговарон, 
Фароз оварам лашкаре бекарон. 

«Рустам ва Суњроб» 
Ва ин мутобиќа тањти таъсири забони пахлавї аст ва бо 

мутобиќаи сифат ва мавсуф, ки ба таќлид аз забони арабї баъдњо 
маъмул шуд, фарќ мекунад. 
15.Љобаљоии сифат: 

Сифати музоф барои музофунилайњ омадааст: 
Ногањон андохт ў хиште дар об, 
Бонги об омад ба гўшаш чун хитоб. 
Чун хитоби ёри ширини лазиз, 
Маст кард он бонги обаш чун набид. 

«Маснавї» 
Яъне чун хитоби ширини лазизи ёр. 
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Бо дили сангинат оё хељ даргирад шабе, 
Оњи оташноку сўзи синаи шабгири мо. 

Њофиз 
Яъне сўзи шабгир синаи мо. 
Шабењи ин мухтасса – бо таѓйир дар нигариш – имрўза дар шеъри 

нав марсум шудааст: 
Бањор панљараамро 
Ба вањми сабзи дарахтон супурда буд. 

Фурўѓи Фаррухзод 
Яъне ба вањми дарахтони сабз. 

16. Мафъул: 
1. Гоње ќабл аз мафъул «мар» меоварданд ва ин мухтасса дар 

шеъри Носири Хусрав ба ифрот дида мешавад. Ин «мар» дар пањлавї 
набудааст. Бањор њадс мезанад, ки шояд «мар» аз адоти эњтиром ва 
дар њукми њазрат ва мавлавї буда бошад, чї гоње онро ќабл аз мафъул 
меоварданд ва гоње намеоварданд.48 

Гоње дар осори ќудамо ба нудрат дида шудааст, ки «мар» њамроњ 
бо «ро» нест:49 

Мар ин њарду бо Рустами номдор, 
Шабу рўз буданд њамрозу ёр. 

«Шоњнома» 
Саъдї њам якбор бидуни «ро» овардааст: 
«Овардаанд, ки мар он подшањзода, ки мамлуи назари ў буд, хабар 

карданд». 
«Гулистон» 

Ба њар њол, ба назар мерасад, ки дар ќарни њафтуму њаштум дар 
њоли аз байн рафтан будааст, зеро Њофиз њам, ки як бор онро ба кор 
бурда, хато кардааст: 

Шодии маљлисиён дар ќадаму маќдами туст, 
Љои ѓам бод мар он дил, ки нахоњад шодат.50 

Љолиб аст, ки Ќоонї дар давраи бозгашт ин хаторо мухтассае 
пиндошта ва мавриди таќлид ќарор додааст: 

Мар он ба сони Масењо шикаста ќуфли сипењр, 
Мар ин ба сони Сулаймон калиди фатњи Сабост. 
Мар он намуда сабук санги хасмро чун коњ, 
Мар ин ба гавњари теѓаш хавоси коњрабост. 

2.Баъд аз мафъул маъмулан «ро» намеоварданд ва ба истилоњ дар 
овардани «ро» сарфаљўї мекарданд. Ин мухтасса дар забони 
муњовараи имрўзии форсї мондааст: 

Фазлу њунар зоеъ аст, то нанамоянд, 
Уд бар оташ нињанду мушк бисоянд. 

«Гулистон» 
«Бар сипоњи душман зад ва тане чанд мардони корї биандохт».  

«Гулистон» 
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17.Фосилаи афтодан байни «ме» ва феъл: 
1.Феъли мозї:  

Корвоне њаме аз Рай ба сўи Дасткара шуд, 
Об пеш омаду мардум њама бар Ќантара шуд. 

Лабибї 
2.феъли музореъ: 

Кунун хўрд бояд майи хушгувор 
Ки ме бўи мушк ояд аз љуйбор 

Фирдавсї 
18.Муќаддам доштани «ме» бар нуни нафй: 

Менагўям, ки тоатам бипазир, 
Ќалами авф бар гуноњам каш. 

«Гулистон» 
Аљаб, ки дуди дили халќ љамъ менашнавад, 
Ки абр гардаду селоби дида боронаш. 

«Гулистон» 
19.Феъли љамъ ва муфрад: 

Ќонуни мутаридї вуљуд надоштааст ва барои фоили љамъ, њам 
феъли муфрад меоварданд ва њам љамъ, њамин тавр, барои фоили 
љамъ њам феъли љамъ меоварданд ва њам муфрад: 

1. Фоили љамъ: 
Бар он буд Комусу Хоќони Чин, 
Ки оташ бароранд аз Эронзамин. 
Ба ганљу ба анбўњ буданд шод, 
Замоне зи Яздон накарданд ёд . 

«Шоњнома» 
Саворони туркон тани њафту њашт, 
Бар он дашти нахчиргањ баргузашт. 
Пайи Рахш диданд дар марѓзор, 
Бигаштанд гирди лаби љўйбор. 

«Шоњнома» 
«Одаму Њавво бимурд ва Нўњу Иброњими Халил бимурд». 

«Тазкират-ул-Авлиё» 
Мусиву Исо куљо буд к-офтоб, 
Кишти мављудотро медод об. 
Одамау Њавво куљо буд он замон, 
Ки Худо бинњод ин зењ дар камон. 

«Маснавї» 
Љигару љони азизон чу рухи Зуњра фурўзон, 
Њама чун моњ гудозон, ки таманнои ту дорад. 

«Мавлавї» 
2. Фоили муфрад: 
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«Абдулло бинни Муовия Зулљиноњайн ба саводи Сиистон андар њаме 
гаштанд». 

«Таърихи Сиистон» 
Ки шабењ аст ба овардани феъли љамъ барои фоили муфрад ба 

расми адаб дар форсии имрўз. 
Ки њар кас, ки андар сухан дод дод, 
Зи ман љуз ба некї нагиранд ёд. 

«Шоњнома» 
3. «Мардум» муфрад шуморида мешуд ва барои он феъли муфрад 

меоварданд: 
 «Ва мардум бисёр љамъ шуд». 

«Таърихи Сиистон» 
Корвоне њаме аз Рай ба сўйи Дасткара шуд, 
Об пеш омаду мардум њама бар Ќантара шуд. 

Лабибї 
Мардум аз зиракон дижам нашуд, 
Мењр к-аз аќл бувад, кам нашавад. 

Саної 
20. Феъли музореъ: 
1. Истеъмоли сиѓањои музореи масодире чун будан, шоистан, ки аз 

авохири ќарни панљум аз миён рафт: бувам, бўвї, буванд, шоям. 
Санои њурон некў ба сар тавонам бурд, 
Њар он гање, ки ту ташбиби шеъри ман бўё 

Оѓољии Бухорої 
2. Феъли музореъ бидуни «ме» ва «бе»:51 

Бас кун, ки бехудам ман, в-ар ту њунарфизої, 
Таърихи Буалї гў, танбењи Буало кун. 

Мавлоно 
Зинда кунанду боз пару боли нав дињанд, 
Њарчанд барканед шумо парру боли гул. 

Мавлоно 
Метавон гуфт, ки музореъ њанўз ба илтизому ахборе таќсим 

нашудааст ва агар ањёнан бар сари музореъ «ме» ё «бе» дида шавад, 
далел бар ахборї ё илтизомї будани онњо нест ва бояд бо таваљљуњ ба 
сиёќи иборат, маънї шавад:  

«Ќоф то ќофи љањони номањо набиштанду расулон фиристоданд, 
то аз аъёну вилоёт байъат меситонанд (=бистонанд). 

«Таърихи Байњаќї» 
«Ва агар касеро гўянд, ки сад сол дар азоб доим рўзгор бояд гузошт, 

чунонки рўзе дањ бор аъзои туро аз њам људо мекунанд (=бикунанд) ва 
ба ќарори асл ва таркиб маъњуд боз меравад (=биравад), то наљоти 
абад ёбї, бояд ки он ранљ ихтиёр кунад». 

«Калила ва Димна» 
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Шояд як далел ин, ки байни «ме» ва феъл фосила меафтад, њамин 
буд, ки «ме» наќши чандоне надошт ва ваљњ аз худи феъ фањмида 
мешуд. 

Гоње баъд аз «ме» бар сари музореъ «бе» њам меафзуданд: 
Гар масири замир љои вай аст, 
Мебимирад дар ин љањон аз бурд. 

Мавлавї 
3. Иштиќоќ аз буни музореъ на мозї: 
Феъли мозї ва масдар ва исми мафъулро аз рўи буни музореъ 

месохтанд, на аз буни мозї, ки имрўза марсум аст: 
Оњанљидан (на оњехтан), озидан (на охтан), гудозидан (на 

гудохтан), нигридан (на нигаристан), оваридан (на оварданд) ва 
њамчунин мозї ва исми мафъулњое чун озид/озида, гудозид/гудозида, 
нигарид/нигарида, оварид/оварида марсум буд: 

Бингар ба ситора, ки битозад сипас дев, 
Чун зари гудозида, ки бар ќир чакониш. 

Носири Хусрав 
Ошиќон созидаанд аз чашми бад 
Хонањо зери замин чун шањри Рай. 

Мавлавї 
Афсус бар он дида, ки рўи ту надидаст, 
Ё дидаву баъд аз ту ба рўе нигаридаст. 

Саъдї 
Бад-ин тартиб, оридан маъмул буд, ки феъли амри он «ор» асту 

музореъи он ба сурати ором, орї, орад… сарф мешавад аммо дар сиѓаи 
мозї аз оваридан ва овардан истифода мекарданд: 

Май орад шарафи мард ме падид, 
В-озоданажод аз дирамхарид. 

Рўдакї 
Ва дар њамин ќасида мегўяд: 

Басо њусни баландо, ки мегушод, 
Басо курраи навзин, ки бишканид. 
Басо дуни бахило, ки май бихўрд, 
Каримї ба љањон дарпароканид. 

Ки бишканидан ва пароканидан њар ду аз буни музореъ сохта 
шудаанд: 

Куљо номи ў буд Гурдофарид, 
Замона зи модар чунин н-оварид. 

«Рустам ва Суњрб» 
21. Феъли амр: 

1. Феъли амр будани «бе»: 
Нофи ту бар ѓам заданд, ѓам хўр Хоќониё, 
Он, ки љањонро шинохт, ѓамкада шуд љони ў. 

Хоќонї 
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Бас кун, ки бехудам ман в-ар ту њунарфизої, 
Таърихи Бўалї гў, танбењи Буало кун. 

Мавлоно 
2. Феъли амр бо «ме»: 

«Мар-инро тарбияте мекун». 
«Гулистон» 

3. Феъли амр бо пешванд: 
Аз ќабили фурўгўї, дарой. Дар њаќиќат феъли амр аз масдари 

пешвандї сохта шудааст: 
Дар хонаи обу гил бе туст хароб ин дил, 
Ё хона даро, љоно, ё хона бипардозам. 

Мавлавї 
Ва албатта, гоње монанди имрўз бар сари феъли амр «бї» њам 

меоварданд ва бад-ин тартиб феъли амр чањор сурат дошт. 
4. Феъли амри «бихуфт» ба маънии бихоб, аз масдари хуфтидан. 

Њамдаме бо ошиќи бехоб гуфт, 
К-охир, эй бехоб, як дам шаб бихуфт. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Шутурбачча бо модари хеш гуфт, 
Пас аз рафтан охир замоне бихуфт. 

«Бустон» 
Бад-ин њисоб, хуфтидан аз буни музореи (хуфт) сохта шудааст ва 

буни мозии он хуфтид аст. 
Гар бихуфтад52 ошиќе љуз дар кафан, 
Ошиќаш гўям, вале бар хештан! 

«Мантиќ-ут-тайр» 
22. Феъли мозї: 

1. Овардани «би» бар сари феъли мозї: бирафт: бигуфт: 
Устод Хонларї менависад: «Агар мутаммами феъл бо њарфи 

изофаи «ба» пеш аз феъл ќарор гирад, феъл аз љузъи пешини «бї» орї 
аст».53 

«Ба шањри Сарахс расидам». 
«Маќомот»-и Њамидї 

«Ба даргоњи Худои таоло рафт». 
«Искандарнома» 

2. Истеъмоли мозии баъид будан (буда буд) ва мозии баъид 
муаккади он (бибуда буд), ки дар Балъамї ва «Таърихи Сиистон» 
фаровон аст. 

3. Овардани мозї ба љои музореъ муњаќиќулвуќуъ, ки имрўза дар 
забони муњовара марсум аст: 

В-охири маљлис, ки дањр майкадаи ѓам гушод, 
Давр зи мо даргирифт соќии даврон ў. 

Хоќонї 
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Яъне бигушояд (ишора ба рўзи ќиёмат) ва дар мегирад. 
4. Мозии наќлї: 
Яке аз гунањои мозии наќлї овардани исми мафъул ба њазфи 

«њ»+»аст» ба њазфи њамза аст: шудастам, шудастї, шудаст ва ин «аст» 
њамон «истот»-и пањлавї аст. Чун ин гуна мозии наќлї дар забони 
мардуми Нишопур маълум буд, Бањор онро «афъоли нишопурї» 
хондааст.54 

«Ва афзунї додистемшон бар бисёре аз он чї 
биёфаридистем». 

«Тафсири Табарї» 
Падар гар шиносад, ки ту з-ин нишон 
Шудастї сарафрози гарданкашон. 

«Рустам ва Суњроб» 
Он шунидастї, ки дар ањди Умар, 
Буд чангї мутрибе бо карру фар. 

«Маснавї» 
5. Мозии истимрорї:  
Ба се шакл њаме (ме)гиристаме, њаме (ме)гиристам, гиристаме 

маъмул буд: 
Бар дари Каъба соиле дидам,  
Ки њамегуфту мегиристї хуш. 

«Гулистон» 
23. Масдар; 

1. Масодири мураккаб ба љои масодири ќиёсї: 
Аз асомии аз ќабили љанг, њарб, тарс, вањм, хоб, балъ, раќс, чарх 

масодири ќиёсии (љангидан, тарсидан, фањмидан…) маъмул нест, 
балки ѓолибан њарб кардан, фањм кардан, балъ кардан… гуфта 
мешавад. 

Тамом фањм накардам, ки арѓувону гул аст, 
Дар остинаш ё дасту ё соиди гулфом. 

Саъдї 
2. Мусодири форсї, ки аз масодири арабї сохта шудааст:  
Бар кардан, ба маънии навохтан (ки дар Балаъмї ва «Таърихи 

Сиистон» ва «Кашф-ул-мањљуб» фаровон аст), хатар кардан ба маънии 
дил ба дарё задан, њарб кардан ба маънии љангидан. 

Мењтаре гар ба коми шер дар аст, 
Шав, хатар кун, зи коми шер биљўй. 

Њанзалаи Бодѓисї 
3. Фаровонии афъоли пешвандї: 
Аз пешвандњои феъли (бе, бар, дар, андар, боз, во, фаро, фароз, 

фурў, фуруд) ба фаровонї истифода мешуд: 
Шамшер дарнињода сарњои сарваронро, 
В-онгоњашон зи маънї бас сарфароз карда. 

Мавлавї 
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Маъмулан, афъоли пешвандї маънии хосе доштанд, ки имрўза 
фаромўш шудааст, монанди барнишастан, ки ба маънии бар асп 
нишастан будааст: 

«Чанд бор дидам, ки барнишаст». 
«Таърихи Байњаќї» 

Ё даргирифтан, ки ба маънии таъсир кардан будааст: 
«Донист, ки ба Наср бо ў дарнагирад». 

«Чањор маќола» 
4. Ваљњи масдарї: 
Монанди забонњои аврупої ва арабї феъли дуввум (феъли тобеъ) 

ба сурати масдар меомад. Ин амр, махсусан, дар мавриде, ки феъли 
нахуст аз мусодири хостану тавонистан ва шоистан аст, роиљ буд. 
Истеъмоли ваљњи масдарї ва масдари мураххам то ќарни њаштум 
маъмул буд: 

«Китоби «Гулистон» тавонам тасниф кардан, ки боди хазонро бар 
вараќи ў дасти татавул набошад». 

«Гулистон» 
Тавон ба њалќ фурў бурдан устухони дурушт, 
Вале шикам ба дард чун бигирад андар ноф. 

«Гулистон» 
Муаллимат њама шўхиву дилбарї омўхт,  
Љафову нозу итобу ситамгарї омўхт. 
Ту бут чаро ба муаллим равї, ки бутгари чин 
Ба чини зулфи ту ояд, ба бутгарї омўхт. 

Саъдї 
Яъне ба бутгарї омўхтан. 

Хоњам шудан ба бустон чун ѓунча бо дили танг, 
В-он љо ба некномї пироњане даридан. 

Њофиз 
24. Феъли маљњул: 

1. Феъли маљњул чандон марсум набуд ва бештар бо севвум шахси 
љамъ ба сиѓаи маълум мегуфтанд: 

Агар барањна набошї, ки шахс бинмої, 
Гумон баранд, ки пирањанат гулокандаст. 
Зи заъф тоќати оњам намонду тарсам халќ 
Гумон баранд, ки Саъдї зи дўст хурсанд аст. 

Саъдї 
Ки гумон баранд дар байти аввал маљњул ва дар байти дуввум 

маълум аст. 
2. Маљњули кардан бо омадан (нашудан, ба сиёќи имрўз) ва ин 

сохт махсусан дар «Таърихи Байњаќї» фаровон аст: 
«Гусел карда омада буд». 

«Таърихи Байњаќї» 
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25. Феъли дуъої:  
Аз афъоли дуъоии имрўза фаќат бод (мухафафи бувод), боќї 

мондааст, аммо дар ќадим сиѓаи мухталифи сарфии он роиљ будааст: 
Ба дашна љигаргоњи пури далер, 
Даридам, ки Рустам мамонод дер. 

«Рустам ва Суњроб» 
Роёти туро халал мабинам, 
Оёти туро бадал мабинам. 
Бином либоси кору борат, 
Маълум ба тирози чорёрат. 

«Туњфат-ул-ироќайн» 
26. Лозим ва мутааддї: 

1. Мутааддї кардан ба ду шева марсум буд: 
а) бо «онидан»:  
Истонидан ва истодонидану бистонидан (бо «бо»-и таъкид), ба 

маънии барпой доштан. 
б) бо афзудани алиф ба решаи феъл:  
Баргоштан, мутаадии баргаштан, гузоштан мутаъдии гузаштан, 

нишостан55 ва (нишохтан) мутааддии нишастан. 
Инон баргароиду баргошт асп, 
Биёмад ба кирдори Озаргушасп. 

«Рустаму Суњроб» 
2. Мутааддї будани бархе аз афъол, ки имрўза лозим аст ва 

баръакс: 
Мондан ба мафњуми мутаадї ба маънии боќї гузоштан. 
«Амир овоз дод, ки Худованд Амирулмуъмининро чун мондї». 

«Таърихи Байњаќї». 
Яъне чун ба љой гузоштї. 
Саъдї њам мондан ва њам гузоштан ба кор бурдааст. Дар достони 

«Муштзан» гўяд: «Маслињат он бинам, ки мар ўро хуфта бимонем ва 
биронем» ва сипас дар идомаи матлаб мегўяд: «Рахт бардоштанд ва 
љавонро хуфта бигзоштанд» ва ин нишон медињад, ки мондан дар 
ќарни њафтум дар њоли аз байн рафтан будааст. Ин мухтасса дар 
давраи бозгашт, монанди бисёре дигар аз мухтассоти сабки хуросонї 
дубора зинда шуд: 

Тўтие будаму имрўз бинолам чун бум, 
Ки намонданд яке хонаи обод маро. 

Фатњулоњхони Шайбонї 
Сўхтан ба сурати мутааддї:  
«Оташ чунон насўзад фатиларо, ки адоват сўзад ќабиларо». 

«Асрор-ут-тавњид» 
«Писар тиру камонро бисўхт». 

«Гулистон» 
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Зодан ба сурати лозим: 
Пушти дутои фалак рост шуд аз хуррамї, 
То чу ту фарзанд зод модари айёмро. 

«Гулистон» 
Гунљидан њам лозим ва њам мутааддї: 

Ту дар олам намеѓунљї зи хубї, 
Мани мискин куљо гунљї дар оѓўш. 

Саъдї 
Рўйидан дар маънии мутаадии (рўёндан): 

Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест, 
Дар боѓ лола рўяду дар шўробум, хас. 

«Гулистон» 
Бастам ба сурати лозим: 

Ба њољате, ки равї тозарўйю хандонрў, 
Фурў набандад кори гушодапешонї. 

«Гулистон» 
27. Афъол дар маънии аслї ё куњан ё хос: 
Озодї кардан ба маънии ташаккур, ки дар пањлавї (āzādih kardan) 

њам ба њамин маънї аст. 
«Пас расулон бар Нушервон омаданд ва пеши вай озодї карданд». 

Балаъмї 
Арзонї кардан ба маънии фурумоягиву пастї: 

Аз Саної њоли кори некувон баррас ба љид, 
Марди майдон бош, тан дар медењ, арзонї макун. 

Саної 
Андохтан ба маънии тарњи матлаб кардан, баёни акида, бањс 

кардан, ки ба ќавли Бањор «варондоз» њам аз њамин реша аст. Дар 
пањлавї handāxtan ба маънии наќш кашидан ва ќазоват ва дар назар 
гирифтану њисоб кардан аст. 

Аз андеша ман дил бипардохтам, 
Сухан њар чї донистам, андохтам. 

Фирдавсї 
«Пас аз њар навъе андохтанд». 

«Муљмал-ут-таворих» 
Истодан: 
а) шуруъ ба коре кардан, иќдом кардан ва дар маънї феъли оѓозї 

аст: 
«Сайёд дар паи эшон истод». 

«Калила ва Димна» 
б) ба маънии шудан, чунонки дар пањлавї њам estādan ба њамин 

маънї аст: 
«Њавои Балх гарм истод». 

«Таърихи Байњаќї» 
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«Чун зоѓ мулотифати боха дар боби муш бишнавид, тоза истод». 
«Калила ва Димна» 

в) феъли муайяни мозии наќлї ва баъид (муодили шудан) чунонки 
дар пањлавї њам ин корбурдро дорад: 

«Рўз сахти гарм истода буд, савоб љуз фуруд омадан набуд». 
«Таърихи Байњаќї» 

«Бисёр ронда буд ва рўзгор гарм истода». 
«Таърихи Байњаќї» 

Кишту боѓу раз сияњ истода буд, 
Дар замин нам нест, не боло на паст. 

«Маснавї» 
Баррасидан ба маънии тамом шудан: 

«Фасоњатам баррасид». 
«Тазкират-ул-авлиё» 

Ва расидан ба њамин маънї: 
Чун май аз соѓар ба нофи ў расид, 
Даъвии ў рафту лофи ў расид. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
Будан ба маънии гузаштани ваќт, сипари шудан: 
«Дар камин биншаст, соате бибуд (яъне соате гузашт). 

«Калила ва Димна» 
Хостан ба маънии муќораба (наздик будан). 
«Даъватњо ошкоро хостанд кард». 

«Муљмал-ут-таворих» 
Донистан ба маънии шинохтан: 

Худоро надонисту тоат накард, 
Ки бар бахту рўзї ќаноат накард. 

Саъдї 
Задан ба маънии муваффаќ шудан ва коре аз пеш бурдан, арзи 

андом кардан: 
Гар чї шотир бувад хурўс ба љанг, 
Чи занад пеши бози рўин чанг. 

«Гулистон» 
«Душман чї занад, чу мењрубон бошад дўст». 

«Гулистон» 
Сохтан ба маънии парвандасозї ва дасиса:  

«Бар банда бисохтанд» 
Байњаќї 

Ва ба маънии кўдто ва ќиёму хуруљ ва нињоятан, куштан, ки 
имрўза мегўем, корашро хостанд, яъне тамом карданд: 

Аз он пас бисозед Суњробро, 
Бубандед як шаб бар ў хобро. 

«Рустам ва Суњроб» 
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Сахтан ба маънии шумурдан ва санљидану андоза гирифтан, ки 
дар пањлавї saxtan њам ба њамин маънї аст. 

Њамехариду њамесахт бешумор дирам, 
Ба шањр њар кї яке турки норпистон буд. 

Рўдакї 
Шуданро дар маънии рафтан (чунонки дар пањлавї њам чунин аст: 

sudan) ва мурдан ба кор мебурданд: 
Мењтаре гар ба коми шер дар аст, 
Шав хатар кун, зи коми шер биљўй. 

Ханзалаи Бодѓисї 
«Њама паси якдигар бихоњем шуд». 

Байњаќї 
Саъдї њам шудан ва рафтан оварда аст: 

Шуд ѓуломе, ки оби љў орад, 
Љўи об омаду ѓулом бибурд. 
Дом њар бор моњї овардї, 
Моњї ин бор рафту дом бибурд. 

«Гулистон» 
Ва дар маънии сирурат, ки имрўза ба кор мебарем, бештар аз 

бабудан (феъли том) истифода мекарданд, чунонки дар Балаъмї ва 
«Таърихи Сиистон» дида мешавад ва дар пањлавї низ budan ба маънии 
шудан аст. 

«Ва чун ним рўз бибуз (яъне бишуд)». 
Балаъмї 

«Пайѓамбар чун рўзи дигар бибуз» (яъне рўзи дигар шуд). 
Балаъмї 

Ѓалат будан ба маънии иштибоњ будан». 
Ѓалатам гарчи хаёлат ба хаёлот намонад, 
Њама хубиву малоњат зи атоњои ту дорад. 

Мавлоно 
Њофиз ѓалат карданро ба маънии иштибоњ кардан овардааст. 

Чї осон менамуд аввал ѓами дарё ба бўи суд, 
Ѓалат кардам, ки ин тўфон ба сад гавњар намеарзад. 

Њофиз 
Кардан ба маънии сохтан, чунонки дар пањлавї њам маънии 

аввали kardan сохтан аст, (маънии дигар: амал кардан, иљро кардан): 
Шамшери нек аз оњани бад чун кунад касе, 
Нокас ба тарбият нашавад, эй њаким, кас. 

«Гулистон» 
Яке аз наќшњои «кардан» муайян будани он аст ва феъли 

мураккаб месозад: 
Зан кардан (зан гирифтан), сухан кардан (сухан гуфтан), фароз 

кардан (бастан), маълум кардан (фањмидан), намоз кардан (намоз 
хондан)… ки њамаи инњо дар осори Саъдї омадааст: 
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Порсоён рўй дар махлуќ, 
Пушт бар ќибла мекунанд намоз. 

«Гулистон» 
Гўянд, макун Саъдї, чандин сухан аз ишќаш, 
Мегўяму баъд аз ман гуянд ба давронњо. 

Саъдї 
«Мардият биозмой ва он гањ зан кун». 

«Гулистон» 
Куштан ба маънии хомуш кардани чароѓу шамъ ва оташу мурда, 

яъне хомушшуда: 
«Об агарчи дар ованде дер бимонад, то бўю таъм багардонад, чун 

бар оташ рехта шавад, аз куштани он ољиз наёяд». 
«Калила ва Димна» 

К-ин сели муттафиќ бикушад рўзе ин дарахт, 
В-ин боди мухталиф бикушад рўзе ин чароѓ. 

Саъдї 
Зи рўи дўст дили душаманон чї дарёбад, 
Чароѓи мурда куљо, шамъи офтоб куљо. 

Њофиз 
Кашидан ба маънии майл кардан, оњанги љоне кардан: 

Ба сўи њисори диз андар кашид, 
Биёбону бира сипањ густарид 

Фирдавсї 
Гуфт ман мустасќими обам кашад, 
Гарчи медонам, ки њам обам кушид. 

Маснавї 
Дили заифам аз он мекашад ба тарфи чаман, 
Ки љон зи марг ба бемории сабо бибурд. 

Њофиз 
Гирифтан дар маънии шуруъ кардан (феъли оѓозї), ки имрўза дар 

истилоњоти назир «борон гирифт» мондааст: 
Ва охири маљлис, ки дањр майкадаи ѓам кушод, 
Дур зи мо даргирифт соќии даврон ў. 

Хоќонї 
«Ва аз љониби Мозандарон туранљ расидан гирифт». 

«Чањормаќола» 
«Барги дарахтон хўрдан гирифт». 

«Гулистон» 
Њамчунин, гирифтан ба маънии сироят кардани оташ, ки имрўза 

њам ба кор меравад, марсум буд: 
Оташи рўи ту з-ин гуна, ки дар халќ гирифт, 
Аљаб аз сухтагї нест, ки љоме аљаб аст. 

Саъдї 
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Гаштан ва гардидан ба маънии таѓйиру сирурат. 
«Маро аз дидани ў њол бигашт» 

Балаъмї 
(gardidan дар пањлавї ба маънии чархиш ва гардиш аст). 
Мондан ба маънии шабењ будан: 

Бузургзодаи нодон ба шањр вомонад, 
Ки дар диёри ѓарибаш ба њеч настонанд. 

«Гулистон» 
Нигоњ доштан ба маънии муроќиб ва мувозиб будан, чунонки дар 

пањлавї њам nigāh бо доштан ва кардан ба њамин маънї аст: 
«Нигоњ дор, то чашми касе бар он наяфтад». 

«Асрор-ут-тавњид» 
Дар давраи бозгашти яѓмо Љандаќї «нигоњ кардан»-ро ба њамин 

маънї овардааст. 
Нигоњ кун, ки нарезад дињї чу бода ба дастам, 
Фидои чашми ту, соќї, ба њуш бош, ки мастам. 

Намозї кардан маъни тоњиру пок кардан: 
«Даст ва устура намозї кун». 

«Асрор-ут-тавњид» 
Мо љом(а)и намозї ба сари хум кардем, 
Аз хоки харобот таяммум кардем. 
Шояд, ки дар ин майкадањо дарёбем.  
Он умр, ки дар мадрасањо гум кардем. 

Ањмади Ѓазолї 
Намудан дар маънии нишон додан, ки дар пањлавї њам nimudan ба 

маънии нишон додан ва рањнамої кардан аст. 
Дар таърихи Балаъмї аз ќавли Бањром ва Парвиз омадааст: 
«Эй њаромзода, бинмоям туро!». 
Яъне ба ту нишон хоњам дод! Ва дар ин маънї мутаадї аст, ба 

сурати лозим (худро нишон додан, љилва кардан) њам омадааст. 
Дар назарбозии мо бехабарон њайронанд, 
Ман чунинам, ки намудам, дигар эшон донанд. 

             Њофиз 
Баъд аз пайдоиши насри фаннї, ки дар он аз такрор парњез 

доштанд ва саљъ мавриди таваљљуњ буд, маънии ин феъл њам монанди 
афъолї дигар дучори тањаввул шуд ва ба маънии кардану сохтан ва 
феъли муайянї мавриди истифода ќарор гирифт ва рўз ба рўз ба 
доманаи ин тавсеа афзуда шуд. Пас, бар хилофи он чї шоеъ аст, 
намудан дар мутуни ќадим ба маънии кардан њам ба кор рафтааст, 
мунтањом њарчи ба гузашта биравем, ишмоме аз нишон додан њам дар 
он њаст: 

Мискин падарам зи љаври айём, 
Афканд маро чу Золро Сом. 
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Ў56 Симурѓе намуд дарњол, 
Дар зери парам гирифт чун Зол. 

«Туњфат-ул-ироќайн» 
Он чї модар бар сари тобути Искандар накард, 
Ман ба зорї бар сари тобути ў бинмудаме. 

Хоќонї 
Дар ин мисолњо намудан дар њар ду ваљњ нишон додан ва кардан 

ќобили маънї аст. Бањор меависад: «Истеъмоли сањењи афъол ва 
тарки муљозоту киноёт то ќарни панљум беш давом накардааст ва аз 
он пас рўй ба таѓйир менињад, чунонки дар «Таърихи Сиистон» то 
сањифаи 383, ки дар нимаи ќарни панљум таълиф шудааст, феъли 
«намудан» љуз ба маънии њаќиќї нест».57 

Ёристан (дар пањлавї ayāridan) ба маънии љуръат кардан: 
Ба рўз чун ки наёрист шуд ба дидани ў, 
Нињеби хољаи ў буду бими зиндон буд. 

Рўдакї 
28. Афъолї ѓарибу мањљур: 
Гушуфтан (парешон шудан), оњанљидан (баровардан), алфаѓидан 

(љамъ кардан), буюсидан (интизор доштан), фомтўхтан ё вомтўхтан 
(гузоридани вом). 

29. Феъли манфї: 
1. Манфї кардан бо «но» ба љои «на»: аз ќабили ногуфтан, 

нохўрдан. 
«Аодати зикри он нокардан зикри авло». 

«Гулистон» 
Дуруштї кунад бо ѓарибон касе, 
Ки нобуда бошад ба ѓурбат басе. 

«Гулистон» 
2. Овардани «бо»-и таъкид бар сари феъли манфї: 
«Мо ба сахтї бинамурдем ва ту бар бахтї бимурдї» 

«Гулистон» 
30. Љумлабандї: 
1. Муќаддам доштани феъл бар мутаммами феъл ва мафъул: 
«Якеро аз бандагони хос кисаи дирам дод, то сарф кунад бар 

зоњидон» 
«Гулистон» 

2. Муќаддам кардани феъл бар ќуюд: 
«Гўгирди порсї хоњам бурдан ба Чин» 

«Гулистон» 
«Чанд бор дидам, ки барнишастан рўзњои сахт саъб сард» 

«Таърихи Байњаќї» 
31. Эљоз ё кўтоњии љумалот: 
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Дар шеър ва насри сабки хуросонї љумалоти кўтоњ ва равшан 
њастанд ва навишта мубтанї бар эљоз аст. Ин мухтасса дар сабки 
ироќї, махсусан дар насри фаннї баръакс аст. 

32. Такрор: 
Ки ба сурати такрори љузъе аз љумла ва маъмулан феъл аст: 
«Ва аммо ин сураро «Фотињт-ул-китоб» гўянд ва «Уммул-китоб» 

гўянд ва «Сабъ-ул-масонї» гўянд». 
«Тафсири Табарї» 

Такрор аз мањсуноти бадеии забони пањлавї будааст. 
 

Пайнавиштањо: 
1. G. Lazard, La Langue de Plus Anciens monuments de la prose persane 
2. дуктор Љалол Матинї дар маќолаи худ дар номаи Минавї дар ин 

бора бањси муфассале дорад. 
3. Руљўъ шавад ба маќолаи Њабиб Яѓмої дар «Оянда», соли 10, сањ. 

301. 
4. Сохтор ва таъвили матн, Бобак Ањмадї, нашри марказ, 1370, љ. 1. 

сањ. 45. 
5. Дар забони Мвлоно беш аз муосиронаш мухтассоти забонии 

сабки хуросонї дида мешавад ва њатто бисёре аз мухтассоти 
куњани нодир, ки аслан дар замони ў марсум набудааст, дорад. 
Шояд ба ин далел, ки дар Ќунияи форсї монанди иёлоти Эрон 
забони зиндаї пўёї набуд ва Мавлоно бо форсии хонадони худ 
(Балхи Хуросон), ки билтабъ куњантар аз форсии давронаш буд, 
менавишт. 

6. Сабки хуросонї дар шеъри форсї, дуктур Мањљуб, сањ. 186. 
7. Ал-муъљам фи маойирил-ашъорил-аљам, сањ. 208 ва 209. 
8. Дар нусахи мављуд: «чу аз», «чаро зї» тасњењи ќиёсї аст. 
9. Њазфи (т) дар арўз фаќат аз охири њиљои cvcc (мисли пўст) љоиз 

аст. 
10. Сахун (дар пањлавї saxwan)-ро ашбоъ кардааст. 

Чу бишнид аз ў номвар ин сахун, 
Яке посухи наѓз афканд бун. 
                               Фирдавсї 

11. Барои мисолњои шеърї руљуъ шавад ба: «Сабки хуросонї дар 
шеъри форсї», сањ.198. 

12. Таърихи забон, љ. 2, сањ. 108. 
13. Дар пањлавї gursag ва gusnag аст ва зоњиран, гурусна аз љамъи он 

ду сохта шудааст. 
14. Дар пањлавї brād ва brādar аст. «д» баъд аз мусаввати зол 

талаффуз мешавад, аммо маълум нест, ки «р» чї гуна зол 
шудааст? Шояд, тањти таъсири золи дуввум? 

15. Аммо дар пањлавї тибќи забти Маккенезї Kesidan аст. 
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16. Ал-муъљам-фи маойирил-ашъорил-аљам, сањ. 297. 
17. Дар ќуруни нахустин (ва њатто то ќарни панљу шаш) њануз 

пањлавї дар забони мардум каму беш роиљ буд. Бархе аз шоирон 
сарењан ба пањлавидонии худ ишора кардаанд:  

В-агар пањлавонї надонї забон, 
Варазрўдро Мовароуннањр дон. 
                                      Рўдакї 
Забони пањлавї њар к-ў шиносад, 
Хуросон он бувад, к-аз вай хур осад. 
Хуросонро бувад маънї хуроён, 
Куљо аз вай хур ояд сўи Эрон. 
                               Фахриддини Гургонї 

18. Ва ин г-њо ё к-њои пањлавї баъд аз мусавват, дар форсї соќит 
мешавад, чунонки niyāg-и пањлавї дар форсї ниё ва nekog-некў ва 
bādag-бода шуда аст. 

19. Вуљуди або ва бо њар ду дар ин шеър нишон медињад, ки њатто 
дар замони Рўдакї њам або дар њоли аз байн рафтан будааст. 

20. «ин байт мансуб ба Манучењрї аст ва мусанниф дар ин љо ба 
Унсурї нисбат дода ва дар девони Манучењрї чунин забт аст: 

Ба зеру буми шеъри Аъшои Ќайс, 
Зинанда њамезад ба мизробњо». 
                              Њошияи «Ал Мўъљам», сањ. 301. 

Дар девони чопи доктор Дабири Сиёќї чунин аст:  
Абар зеру бами шери Аъшо Ќайс, 
Њамезад зананда ба мизробњо. 

21. Ба лињози сабкшиносї, мурод тањаввули забон дар ќарни њаштум 
аст. 

22. Сабкшиносї,љ. 1, сањ. 422. 
23. Њамон љо, сањ. 338. 
24. Дар англисии ќадим hither, ки дар англисии љадид here шудааст. 

Шекспир мегуяд: Come hither! Come hither! My enemy! 
25. Касе, ки. 
26. Сабкшиносї љ. 1. сањ. 420. 
27. Њамон љо.  
28. Сеи дигар (садигар) шояд ба ќиёси дудигар сохта шуда бошад, 

дар пањлавї sidig аст. 
29. Ал-муъљам, сањ. 308. 
30. Бањор дар бораи истеъмоли њарб ба љои љанг менависад, ки дар 

таърихи Балъамї мутлаќан чунин аст. Худи ў дар охирин ќасидаи 
худ «Чуѓдљанг», ки муштамил бар мухтассоти забонии сабки 
хуросонї аст, гўяд: 

Дар он замон, ки нойи њарб дардамад, 
Замона бенаво шавад зи нойи ў. 



213 

31. «З: њарфи шарт (яъне агар њарфи шарт ба маънии тардид) тавзењи 
доктор Муњаммад Муин».  

32. Ал-муъљам, сањ. 308. 
33. Сабкшиносї, љ. 1. сањ. 426. 
34. Яъне «ваќте, ки номаи Бањроми Чўбина ба наздики Њурмузд 

расид» Бањор, «Сабкшиносї», љ. 1. сањ. 411. 
35. Ал-муъљам, сањ. 308. 
36. Ба ќавли бањор «бои таќриб». 
37. Аз «Вис ва Ромин». 
38. Ал- Муъљам, сањ. 308. 
39. Торик зоњиран тор+к ва мурод аз тори абрешимин гўё камар аст. 
40. Сабкшиносї, љ. 1. сањ. 112.  
41. Доктор Мањдии Њамидї шоири муосир мегўяд: 

Ѓараз зи пой ба сар бурдан манозилњост, 
Маро ба манзили охир магар даме чанд аст? 

42. Ба ќавли Бањор «ё-и мутеї аст». 
43. Сабкшиносї, љ. 1. сањ. 417. 
44. Таърихи забон, љ. 3, сањ. 221. 
45. З: ў. 
46. Сабкшиносї, љ. 1, сањ. 429. 
47. Њамон љо, сањ. 416. 
48. Њамон љо, сањ. 401. 
49. Барои бањс ва шавоњид руљўъ шавад, ба сабки хуросонї дар 

шеъри форсї, сањ. 266. 
50. Мутобиќи нусхаи Ќазвинї, дар нусхаи Инљу «њар» аст. 
51. Чунонки баъдан аз ањволи феъли мозї ва амр њам маълум хоњад 

шуд, ба таври куллї метавон гуфт, ки рафтори ќудамо бо ин се 
феъл баръакси рафтори имрўзиён буд. 

52. Мутобиќи нусхаи мусањњењ доктор Гавњарин. Дар нусхаи бадал 
«бихусбад» аст. 

53. Таърихи забон, љ. 3. сањ. 35. 
54. Сабкшиносї, љ. 2. сањ. 246. 
55. Ки аз он вожаи «нишо» ба маънии нишондани љавонаи биринљ 

дар мазраа ё љавонаи сабзиљот дар љолиз марсум аст. 
56. Уммавии шоир. 
57. Сабкшиносї,љ. 1. сањ 322. 
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Тамринот 
1. Мухтассоти забони куњанро дар абёти зер мушаххас кунед: 

1. Зинда кунанд бозу пару боли нав дињанд, 
Њарчанд барканед шумо парру боли гул. 

Мавлавї 
2. Ё бузургиву иззу неъмату љоњ, 
Ё чу мардон-т марги рўёрўй. 

Њанзалаи Бодѓисї 
3. Мурѓест хаданг, эй аљаб, дидї, 
Мурѓе, ки шикори ў њама љоно. 
Дода пари хеш каркасаш њадя, 
То баччаашро барад ба мењмоно. 

Фирўзи Машриќї 
4. Басо дуни бахило, ки май бихўрд, 
Каримї ба љањон дарпароканид. 

Рўдакї 
5. Љониби дигар гирифт он шахс захм, 
Бемуњобо, бемувосо, бе зи рањм. 

Мавлавї 
6. Љањоно, њамоно фусусию бозї, 
Ки бар кас напойиву бо кас насозї. 

Абутайиби Мустаъбї 
7. То тавонї љуз ў ба ёр магир, 
Халќро њеч дар шумор магир. 

«Њадиќа»-и Саної 
8. Ѓайрати ту гар набудї, ашкњо боридаме, 
Њамчунин бењ хунчакон дил дар нињон бигриста. 

Мавлавї 
9. Бузурге њунарманди офоќ буд, 
Ѓуломаш накўњидаахлоќ буд. 
Аз ин хуфрагї муйколидае, 
Баде сар, ки дар рўй молидае. 

«Бустон»  
10. Рав сар бинењ ба болин, танњо маро рањо кун, 
Тарки мани хароби шабгарди мубтало кун. 
Аз ман гурез, то ту њам дар бало наяфтї, 
Бигзин рањи саломат, тарки рањи бало кун. 

Мавлавї 
11. Бимир, эй дўст, пеш аз марг, агар ме зиндагї хоњї, 
Ки Идрис аз чунин мурдан бињиштї гашт пеш аз мо. 

Саної 
12. Эй хоља, яке сар ту аз ин бом фурў кун, 
К-андар рухи хуби ту зи иќбол нишон аст. 

Мавлавї 
13. Њар љо яке гўе бувад, чавгони вањдат вай барад, 
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Гўйе, ки майдон наспарад, дар захми чавгон бишканам. 
Мавлавї 

Тамом фањм накардам, ки арѓувону гул аст 
Дар остинаш ё дасту соиди гулфом. 

Саъдї 
14. Чу пархош бинї, тањаммул биёр,  
Ки сањлї бибандад дар корзор. 

Саъдї 
15. Гуфт, њар гоње, ки хоњї мерасад, 
Бе зи чоњу бе зи њабли мин масад. 

«Маснавї» 
16. Чунин шамойили мавзуну ќадду хад, ки турост, 
Ба тарки ишќи ту гуфтан на табъи мавзун аст. 

Саъдї 
17. К-аз карашми ѓамзаи ѓаммозае 
Бар дилам бинњод доѓи тозае. 
Ман њалолаш кардам, ар хунам бирехт, 
Ман њамегуфтам њалол, ў мегурехт. 

«Маснавї» 
18. Шунидам, ки Љамшеди фаррухсиришт, 
Ба сарчашмае бар ба санге навишт. 

«Бустон» 
19. Шањаншоњу Рустам биљунбид зи љой, 
Шумо бо Тањамтан надоред пой. 

«Рустам ва Суњроб» 
20. Имрўз бикуш чу метавон кушт, 

К-оташ чу баланд шуд, љањон сўхт. 
«Гулистон» 

21. Айём бар ў хонд, ки эй љони гиромї, 
Бе аз ту мабодом њаёт аз каму бисёр. 

Саидњасани Ѓазнавї 
22. Шамъро бояд аз ин хона бадар бурдану куштан, 
То ба њамсоя нагўяд, ки ту дар хонаи мої. 

Саъдї 
23. Як ќадањ май нўш кун бар ёди ман, 
Гар њамехоњї, ки бидњї доди ман. 

Мавлавї 
24. Ё ба ёди ин фитодай хокбез, 
Чун-к хўрдї, љуръае бар хок рез. 

Маснавї 
25. Зоњиди мурѓон манам бо ройи пок, 
Доимам њам љомаву њам љои пок. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
26. Бас номвар ба зери замин дафн кардаанд, 
К-аз њастияш ба рўи замин бар нишон намонд. 
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Саъдї 
27. Ба Тўрон чу Њумону чун Бормон, 
Далеру сипањбад набуд бегумон. 

«Рустам ва Суњроб» 
28. Кардаам њар лањза ѓусле бар савоб. 
Пас саљљода боз афканда бар об. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
29. Чун маро аз тарс як сар мўй нест, 
Љуз чунин гулгуна ин љо рўй нест. 

«Мантиќ-ут-тайр» 
2. Мухтассоти забони куњанро дар љумалоти зер мушаххас кунед: 

1. Ардашер ба хоб дид, чунонки фаришта аз осмон фуруд ояд ва ўро гўяд... 
Балъамї 

2. Адади њуруфњои Ќурон сесад њазору бистучањор њазору сесаду 
навад њарф аст. 

«Тафсири Табарї» 
3. Писар тирукамонро бисўхт. 

«Гулистон» 
4. Ва манораи баланд бар домани кўњи Алванд паст намояд. 

«Гулистон» 
5. Агар дар саёќати сухан далерї кунам шўхї карда бошам. 

«Гулистон» 
6. Агар ним ноне бихўрдї ва бихуфтї, бисёр аз ин фозилтар будї. 

«Гулистон» 
7. Њукамо гуфтаанд аз талаввуни табъи подшоњон бар њазар бояд 

будан, ки ваќте ба саломе биранљанд ва дигар ваќт ба дашноме 
хилъат дињанд. 

«Гулистон» 
8. Пас дигар шаб мубади мубадон ба хоб дид, ки гуруње уштурони ба 

Хито будандї бисёр, ва гуруње уштурони Араб биёмадандї ва бо ин 
уштурон ба сахти љанг кардандї. 

«Тафсири Табарї» 
9. Чун гўем, лафзи њаво далел буд бар се маънї: яке њавои рўз, дуи 

дигар њавои фусули сол чун тобистон ва зимистон ва бањоргоњу 
тирамоњ ва се дигар њавои шањрњо. 

«Њидоят-ул-мутааллими-фит-тиб» 
10. Аз ёќут бењтарин сурх аст ва ў бењтарин љавњарњост. 

«Ал-а бния ъан њаќоиќ-ул-адвия» 
11. Миннат Худойро Азза ва љал, ки тоъаташ муљиби ќурбат аст ва 

ба шукр андараш мазиди неъмат. 
«Гулистон» 

12. Наргис расидан гирифт. 
«Чањор маќола» 

13. Агар мо эшонро ба шикастумоне лобуд халќе кушта шудандї. 
«Сиёсатнома» 
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ФАСЛИ НЎЊУМ 
 

ФАРЊАНГИ САБКШИНОСЇ 
 

Дар ин фарњанг бархе аз истилоњотеро, ки дар китоби 
«Сабкшиносї» мустаъмал аст (ва дар китоби њозир њам ба нањве ба 
аксари онњо ишора шудааст), ба ихтисор тавзењ додаам. Асли ин луѓот 
маъхуз аз улуми мухталиф, аз ќабили «Наќди адабї» (н), «Балоѓат» 
(б), «Равоншиносї» (р), «Забоншиносї» (з) аст ва бархе низ хоси худи 
«Сабкшиносї» (с) аст. Дар забонњои аврупої фарњанги мустаќиле дар 
сабкшиносї вуљуд надорад. Истилоњоти мундариљ дар ин љузва аз 
матовии китобњои муътабари сабкшиносї љамъмоварї шудааст. 

Alliteration (б) – њамњуруфї, њамсомитї, такрори сомит дар оѓози 
калимоти шеър. 

Ambiguity (б) – ибњом.  
Ишкол дар дарки сарењи матни љумла ё асар, ки маъмули авомили 

мутааддї аст. Ибњом дар осори адабї аз сифоти мусбат аст. 
Aphasia (р) – забонпарешї. 
Ихтилоф дар ќувваи гуфтор (ва дарк). Гуфтори забонпарешро 

метавон ба гуфтори адабї ташбењ кард, ки муштамил бар маљозу 
истиора аст. 

Archaism (н) – куњангарої. 
 Архаизм дар муќобили неологизм ( Neologism) истеъмоли 

вожањо ва истилоњоти куњан аст ва ин матнро аз назари сабкї 
чењрадор мекунад. Масалан, насри бархе аз удабо пур аз вожањо ва 
таркиботи куњан аст, ки имрўза чандон марсум нестанд. Таини 
архаист бо таваљљуњ ба заминаи асар ( Context) сурат мегирад. 

Assonance (б) – њамсадої. 
 Тародифи мусавватњо дар калом. 
Axis of combination (з) – мењвари таркиб. 
  Sentagmatik relations 
Axis of selection (з) – мењвари интихоб. 
  Paradigmatic axic 
 Choice (с) – интихоб, гузиниш. 
Яке аз табаќабандињои таорифи сабк аст. Нависанда аз миёни 

чандин вожа ё иборот ё љумлаи њаммаънї ваљњи хосеро бармегузинад 
ва нависандаи дигар ваљњи дигареро ва њар гузиниши хос мабтании 
сабке аст. Интихобњои сабкї мутарољењ ва мутакаррар (reccurrent) аст.  

Гузиниш, тањќиќ Parole () аст аз имконоти бепоён Langue () 
Click (с) – љарќа. 
Ба назари Спензер дар бозхонињои мукаррари асар мумкин аст 

мухтассаи сабкї дар зењни сабкшинос љараќќа занад. 
Code (з) – забони мант. 
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Маљмўае аз нишонањо, ки арзаши иртиботии хос ва мушаххасе 
доранд. Истилоњи «код» маъхуз аз назирияи иттилоъ ё хабаррасонї 
information theory аст. Дар ин илм сухан аз паёме (Massage ) аст, ки 
ба василаи коди байни фиристонанда (enсoder) гиранда (decoder) дар 
љараён аст. Код (забоне, ки дар матн ба кор рафтааст), мураккаб аз 
нишона (sing)-њои мухталиф аст. Мурод аз нишона њар аломати 
маънидор аз ќабили нуќтагузорї, расмулхат, вожањо (фонема, 
морфема) ва љумалот аст. 

Ба ќавли Якобсон (Jackobson) забони код (гуфтори фардї) дар 
шеър муњимтар аз паём (забони билќувва) аст. 

 Collocation (з) – луѓоти њамнишин, њамойї, њамњола.  
Луѓоти каму беш њаммаъное, ки якдигарро тадої мекунанд ё 

метавонанд дар як матн дар канори њам ё ба љои њам бакор раванд. 
Пас «колокейшн» имкони бо њам омадани вожањост (шабењ ба луѓоти 
мутародиф дар оини нигориш ё муроотунназир дар бадеъ). Масалан, 
мањдудаи луѓоти њамњола (collоcation range) барои дењободї ва 
вилояту русто ва бахшу шањр… аст. Ё луѓоти њамњола бо пул, шоњиву 
риёл ва туман… аст. Мањдудаи њамњолагї барои бархе аз вожањо 
андак ва барои бархе аз вожањо густурда аст. Њамчунин, луѓате дар як 
маънї бо бархе аз вожањо ва дар маънии дигар бо бархе дигар аз 
вожањо њамњола аст. 

Вожањои њамнишинро дар фарњангњои тадої (thesaurus) метавон 
љуст. 

Сommon Core (с) – забони оддї. 
Мухтассоти забонї, ки дар њамаи гунањои забон маъмул аст. 

Масалан, муалсиф (ба љои мутаассифона) љузъи Сommon Core нест, 
зеро фаќат дар назди ќалиле (масалан туллоб) маъмул аст. 

 Competence (з) – забони билќувва, тавониш. 
Фардинанд-де-Соссюр (de Saussur) барои забон ду љанба ќоил 

буд: 
1. Longue – (ба англисї Language), ки истеъдоди забонии 

муштарак байни њамаи сухангўёни як забон ва ё ба истилоњ забони 
билќувва аст, (ќувваи нутќ). 

2. Parole – (ба англисї Speech), ки он порае аз забон аст, ки ба 
василаи фард ба кор гирифта мешавад, яъне забони билфеъл. 
Чомский (Chomsky) баљои Lаngue вожаи Competence (зарфият ва 
тавон) ва ба љои Parole вожаи Performence (куниш ва иљро)-ро ба кор 
мебарад. 

Connotation (б) – маънии фароќомусї, маънии зимнї, маљозї. 
Маъние аз вожа, ки маъмулан дар фарњангњои луѓат мазбут нест 

ва аз саёќи калом истинбот мешавад. Масалан, истинботи нестиву 
нобудї ва фано аз сел ё зимистон. 
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Сonnоtation – ро дар муќобили denotation ба кор мебаранд ва низ 
руљўъ шавад ба: Evocation. 

Content (н) – муњтаво. 
Маънии асар, дар муќобили сурат form. 
Соntext (з) – заминаи асар, фањвои калом, сиёќи калом. 
Њар матн (text) бо таваљљуњ ба «контекст», яъне1 заминаи асар ва 

ќароину иморот ва ишороти он фањмида мешавад. Ба иборати дигар, 
њар text, масалан, як љумла дар соntext-и хосе, яъне дар фазо ва њолу 
њавои хосе маънии даќиќи худро дорад ва мумкин аст, дар соntext-и 
дигар маънии дигаре дошта бошад. 

Бад-ин тартиб, маънии як вожа (text)-ро бо таваљљуњ ба заминаи 
корбурди он ё фањвои љумла (соntext) дармеёбем: «Гирифтам, зи ту 
нотавонтар басе аст», дар ин љо гирифтан (text) бо таваљљуњ ба фањвои 
љумла ба маънии фарз кардан аст. 

 Бањсњои сабкї бояд, њатман, бо таваљљуњ ба соntext бошад. Як 
вожа дар як љо мухтассаи сабке аст (истилоњоти пизишкї дар як матни 
адабї) ва дар љои дигар оддї (истилоњоти пизишкї дар як матни2 
пизишкї). 

Conventions of Poetry (н) – ќарордодњои адабї, урфи адабиёт. 
Масоили марбут ба вазн, ќофия, ќолаби шеърї (ѓазал, ќасида…) 

ва аз ин ќабилро ќарордодњои адабї мегўянд. Масалан, ѓазал 
маъмулан, дар њудуди њафт байт аст, ё тахаллус дар байти охир аст. 
Ќарордодњои адабї дар њар забоне ба нањви хосе аст. Бархе 
муътаќиданд, ки ќарорододњои адабї фаќат наќши зебоишиносона 
доранд, на наќши маъної. Ќарорододњои адабї бо сунани адабї 
literary tradition (→) фарќ дорад. 

Creativity (н) – халлоќият. 
Ба ин маънї, ки љумлаот аз назари фикру нањваи баён (забон) 

навину бесобиќа бошанд, дар муќобили клиша, ки истеъмоли вожагон 
ва љумллоти мустаъмал аст. Нависандагони бузурги соњибсабк 
маъмулан, насрии халлоќ доранд, ки лузуман масоили балиѓии 
навинеро ба њамроњ дорад. 

 de-Automatization (с) – миксдурравонї. 
Дар мактаби забоншиносии Прага наќши забони адабї дар эљоди 

фургрондинг ва миксдурравонии калом аст. 
Deep structure (з)– жарфсохт. 
Нањв ва бунёди пинњону фишурдаи љумла, ки метавонад, ба 

сувари мухталиф (рўсохт) зоийш дошта бошад. 
 Transformational generative grammar 

Defamiliarization (н) – ошноизудої.  
Аз мусталењоти формализми русї. Ба вожањо ва мафоњим 

њайсияти навин додан, масалан, вожаро дар контексте ба кор баранд, 
ки аз маънии марсуми худ хориљ шавад. Дар ин шеъри Сипењрї: 
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«Рафтам аз пилаи мазњаб боло/То тањи кўчаи шак/То њавои хунуки 
истиѓно». Истиѓно дар маънии марсуми ирфонии худ ба кор 
нарафтааст, балки мурод аз он маънии луѓавии он, яъне бениёзї 
(њатто бениёзї ба мазњаб=ломазњабї) аст. 

Defeated expectancy – хилофи интизор. 
Истилоњи Роефтер аст, ки нормаро якнавохтии даруни матн 

медонад ва њарчї бар хилофи интизори мо бо таваљљуњ ба он 
якнавохтии даруни матн бошад, ангезаи сабкї дорад ва мухтассаи 
сабкї аст.  

Denotation (б) – маънии ќомусї, маънии лафзї, мавузила. 
Маънии аввалия ва маъруфи луѓот, ки дар фарњангњо мазбут аст. 

Масалан, зимистон яке аз фусули сарди сол аст, њол он ки маънии 
фароќомусии он мумкин аст, фанову парешонї ва нобудї бошад. Р. к: 
Connotation ва Evocation. 

Descriptive stylistics (с) – сабкшиносии тавсифї. 
Мактаби Чарлз Болли Charles Bally дар сабкшиносї. Ба назари ў 

иборот ва љумалоте, ки дорои муњтавои яксон њастанд, аз назари 
авотиф ва эњсосот бо якдигар фарќ доранд. Ин авотиф ва эњсосот 
муњтавои сабкшинохтї њастанд, ки ба муњтавои забоншинохтї афзуда 
шудаанд. Кори сабкшинос баррасии ин барафзудањои отифї бар 
воњидњои фикрї аст. 

Determiner (з) – сифат дар маънии куллї, тамйиз. 
Њар калимае, ки бо исм биёяд ва маънии онро мањдуд кунад, аз 

ќабили њарфи таъриф, сифати ишора, сифати милкї, ќайди миќдор, 
адад… 

Deviation (с) – инњироф, удул. 
Яке аз таорифи маъруфи сабк (формалистњои русї ва баъдан, 

мактаби Прага) инњироф ва хуруљ аз њинљор аст. Мурод аз он адами 
мутобиќат ва њамоњангї бо ќавоиду русум ва мутаорифот (Norm) 
аст. Ба иборати дигар, нањвае аз истеъмоли забон, ки аз интизори 
ањли забон хориљ аст. 

Њоллидей Holliday забоншиноси маъруф нишон додааст, ки 
бисёре аз навиштањои фоќид инњироф дорои сабканд ва дар ивази 
бисёре аз вуљуњи мунњариф ё навиштањои инњирофдор (deviant) аз 
назари сабкї фоќиди арзишанд.3 

Deviant features (с) – мухтассоти маъдула ва мунњариф, хилофи 
муќтазои зоњир.  

Ки ба лињози забон ё овои Phonological ё луѓавї Lexsical ва ё 
нањвї Syntaсtic њастанд. Ва ба назари ман дар сатњи фикрї ва адабї 
њам ќобили таваљљуњ ва баррасианд. 

Devices (б) – саноот, обзор, шигардњо, тамњидот ва тадобир. 
Неоформалистњо ин истилоњро вазъ кардаанд, то дар таљзия ва 

тањлили паёми шеърї аз он истифода кунанд. Фонология, 
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морфология, нањвї, маънишиносї, (чањор сатње, ки паёми шеъриро 
мунъакис мекунанд) аз обзори шеърї (Poetic devices) њастанд. 

Таваљљуњ ба обзори шеърї умдатан нозир ба ду њадаф аст: 
1. Кашфи тарњи паёми шеър ва оркестрейшн. Orchestration. 
2. Љамъ кардани додањо дар як љо ва нишон додани равобити онњо 

бо њам. 
Ба таври куллї метавон гуфт, ки масоили бадеъ (љинос, саљъ…), 

баён (истиора, ташбењ) ва улуми дигари адабї њар як аз обзорњои 
адабї њастанд. 

Diachronic Linguistics (з) – забоншиносии дарзамонї, забоншиносии 
таърихї. 

Аз мусталењоти Фардинанд де Соссюр. Забоншиносии дарзамонї, 
забонро дар хилоли таърих баррасї мекунад. Масалан, дар бањс аз як 
вожа мутуни ќабл ва баъд аз онро њам дар назар дорад. Дар муќобили 
забоншиносии дарзамонї ё њамзамонї Synchronic Linguastics, ки 
забоншиносии тавсифї аст ва забонро дар як давраи мањдуд ва 
мушаххас – масалан, замони њол – баррасї мекунад. Дар сабкшиносї 
таваљљуњ ба ин њар ду мафњум, аз заруриёт аст ва аз њар ду шева – 
бино ба матни мавриди бањс – истифода мешавад. 

Dialect (з) – лањља. 
Шеваи гуфтори мушаххаси як гурўњ дар як иљтимои забонї. 

Лањља умдатан вобаста ба ноњия, табаќа ва њирфа аст. 
Discourse (з) – калом. 
Адо ва куниши забонї, ки як воњиди комил талаќќї шавад. Тўли 

калом њоизи ањамият нест, мумкин аст як вожа (феъли амр) ё маљмўае 
аз чанд љумла бошанд. Дар њаќиќат, љумлаи воњиди нањвї (Syntactic) 
аст, аммо дискурс воњиди забон аст. Каломи адабї дар маљмўъ бо 
каломи оддї мутафовит аст. Мањдудаи кори забоншинос, маъмулан, 
то љумла аст ва ба каломи фаротар аз љумла намепардозад.4 Discourse 
гоње ба маънии гуфтор (parole) ба кор меравад. 

Emotive Language (н) – забони отифї. 
Ба назари Ричардс ду навъи забон вуљуд дорад: отифї ва ирљоъї 

(referential language) забони отифї – забони адабиёт ва забони ирљоъї 
забони илм аст. Муодил аст бо бањси иншо ва хабар дар илми маонї. 

Ellipsis (б) – њазф. 
Њазфи ќисмате аз калом, ки ба осонї ќобили ташхис ва дарк 

бошад: Аз бахт шукр дораму аз рўзгор њам (Њофиз). 
Etymology(з) – решашиносї, фаќењ–ул- луѓењ . 

Мутолиа дар решаи калимоту тавзењи таърихчаи суру маънии 
калимот. 

Etymology (з) – решашиносї, фиќњуллуѓа. 
Мутолиа дар решаи калимот ва тавзењи торихчаи сувар ва маънии 

калимот. 
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Etymon (с) – решаи луѓот. 
Маънии луѓот бо таваљљуњ ба решаи он, маънии аслї ва аввалияи 

калимот, ки мавриди таваљљуњи Спензер буд. 
Etymos (з) – асл ва њаќиќат ашё, ашё камоњї. 
Дар ќаруни вусто бархе мекўшиданд, аз тариќи бањси алфоз ва 

далолоти онњо њаќиќат ва асли (этимус) ашёро дарёбанд ва тавзењ 
дињанд. 

Evоcation (б) – маънии шахсї.  
 Он маънии калима, ки комилан љанбаи хусусї дорад. Талаќќии 

хоси касе аз калимае. Масалан, мумкин аст лафзи шаќоиќ барои касе 
мутаддоиии маъної бошад, ки на дар аслї калима аст ва на маљозан 
аз он фањмида мешавад. Маънии шахсии калимот аз њавзаи илми 
забоншиносї хориљ аст. 

 Denetation ва Connotation 
Explication de texte (н) – тавзењ ва тафсири матн. 
Аз истилоњоти наќди адабї, ки ба њамин сурат (Фаронса) дар 

англисї њам маъмул аст. Гоње дар мутолиаи як шеър ё навиштаи кўтоњ 
фаќат ба зоњири асар таваљљуњ мешавад ва ба тавзењи нукоти луѓавї 
ва адабии он басанда мекунанд. Тавзењ ва тафсири матни методи 
сабкшиносї ва филологии Фаронса буд ва њамзамон аст бо љараёноти 
навини формализми русї ба мактаби Прага. 

Њануз, мунтаќидони классик (ки ањёнан, бо сохтгарої ошної 
надоранд), аз ин шева истифода мекунанд. 

Expressiveness (с) – баёнгарї, ќудрати баён. 
Ихтилоф дар шиддати эњсосот ва авотиф ва вузўњу хафо, ки дар 

љумлаот муттањидулмазмун асту дар сабкшиносїи «Боли», сабкро дар 
он мељўянд. 

Expressive stylistics (с) – сабкшиносїи баёнї. 
Исми дигари сабкшиносии тавсифї Descriptive stylistics, 

сабкшиносии баёнї аст, зеро гўянда дар њар иборате ба навње авотиф 
ва эњсосоти худро баён мекунад ва изњор медорад. 

Fеatures (с) – мухтассот.  
Мурод аз он, мухтассоти адабї ё фикрї ё забонї аст. Бояд 

таваљљуњ дошт, ки њамаи мухтассот дар бавуљудовардани сабк 
муассир нестанд.  Style Markers. 

Firthian Linguistics – забоншиносии Фирс. 
J. R. Firth (1890-1949) забоншиноси англис мўътаќид буд, ки 

маънии њар љумларо бояд бо таваљљуњ ба матн (context) дарёфт ва 
байни њар адои лафз ва мавќеияти гўянда дар замони адои лафз 
иртибот аст. Баъдњо забоншиносони англис, аз љумла М. А. K. 
Holliday (Њолидей) назариёти Фирсро дунбол карданд. Маънии хоси 
иборот бо таваљљуњ ба матн дар сабкшиносї њам мавриди таваљљуњ 
аст. 
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Foregrounding (б) – ташаххис ё барљастагии забонї. 
Фореграундинг он барљастагии забонї аст, ки дар он таъсир ва 

љозибае бошад, аз кабили истиороту маљозот ва саноеи бадеї ва исми 
савтњову инњирофњои њунарї, яъне инњирофоте, ки арзиши балоѓї 
доранд. Њоллидей М. А. K. Holliday онро чунин таъриф мекунад: 
«Барљастагие, ки муассир бошад, одамиро такон дињад:5 «Мехоњам, 
хоби аќоќињоро бимирам» (а. бомдод), дар ин љо бимирам ба љои 
бибинам як ташхиси забонї аст, ки бар асари ангезаи њунарї 
(истиора) ба вуљуд омадааст ва дар дилњо нуфуз мекунад. Он инњироф 
ё барљастагии забонї, ки бидуни ангезаи њунарї ба вуљуд омада ва аз 
таъсиру нуфуз орї аст, форегроундинг нест: «Муллои солхўрдае 
сукути умумиро вайрон карда ба гап даромад». («Ёддоштњо»-и 
Садриддин Айнї љ. 2. сањ. 99). Вайрон кардан дар форсии тољикї 
истилоњи маъмулї аст ва аслан, хуруљ аз меъёр мањсуб намешавад.  

Леч Lecch як љо форегроундингро инњирофи ѓариб ва тоза Unique 
deviation6 ва як љо инњирофи њунарии ангазадор ё муассир artistically 
motivated deviation7 таъриф кардааст. 

Асли ин истилоњ аз ибдооти мактаби забоншиносии ќабл аз љанги 
Прага аст. Онон дар ин маъни вожаи aktualisace-ро ба кор мебаранд. 
P. L. Garvin онро дар англисї ба foregrouding тарљума кард. 
Foreground (зоњир) дар муќобили bаckground (замина ва дурнамо) аст 
ва мурод аз бекгроунд тарњ ва улагуи оддии забон аст. Дар мактаби 
шеърии Прага амал ва наќши (function) шеър дар форегроундинг ва ё 
дар миксдарравонии калом de – Automаtization аст. Мурод он аст, ки 
луѓот ва ибороти ѓариб ва ѓайримунтазир ва хуруч аз њинљорњои 
оддии забон аз равонии калом мекоњанд ва таваљљуњи хонандаро љалб 
мекунанд ва ќудрати пешбинї ва њадси хонандаро, ки маъмулан, бо 
ибтизоли матн њамсў аст, кам мекунанд. 

Form (н) – сурат. 
Шаклу ќолаби асар, дар муќобили маънїву муњтаво (content) 
Frequency (с) – басомад. 
Теъдоди истифода аз як воњиди забонї ( ё фикрї ё адабї) дар 

матн. Таваљљуњ ба басомади мухтасот дар сабкшиносї аз вољибот аст. 
Functional stylistics (с) – сабкшиносии наќшгаро. 
Забон илова бар сохт дорои наќш њам њаст , масалан, наќши 

саноеи бадеї. 
Function word – калимаи наќшдор, маънии њарфї. 
Калимот ё маънї доранд content word ё наќшдор function word. 

Исомї, афъол, сифот, ќайд… ва ба таври куллїи аксари калимот, 
калимоти маънавї њастанд , њол он ки калимоте аз ќабили њарфи 
таъриф, ё њуруфи изофа ё атфу амсоли онњо калимоти наќшдоранд, 
яъне одатан маънии мустаќилуе надоранд, балки наќши атаф ё 
таъриф… доранд. Ба ќавли уламое усули «маъниии њарфї» доранд. 
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Generative grammar (з) – дастури зоишї ё зоё. 
Низомї дастурие, ки мансуб ба Љамъскї аст. Дар ин дастур аз 

њамаи љумлоот билќавї, ки мумкин аст, тањќиќ ёбанд, бањс мешавад. 
Transformational generative grammer. 

Grenetic stylistics (stylistique génétique) (с) – сабкшиносии таквинї. 
Мактаби сабкшиносїи Лаув Испитзир (сабкшиносї олмонї), ки 

ба муншои сабк дар руњу зењни нависанда назар дорад. 
Genre style (с) – сабки анвои адабї. 
Мутолиаи сабки куллїи анвои адабї, масалан,сабки зиндаги-

номањо (итубавгарофї), сабки достон (fiction), сабки ѓазал, касида… 
Бархе ба љои Genre (навъи адабї), register (тарзи калом) гуфтаанд. 
Genteel style (с) – сабки муаддабона, муњтарамона. 
Grammatical (ness) (з) – дастурмандї мутобиќи дастур будан. 
Мутобиќи љумлаот бо дастури забон њар љумлаи мутобиќ бо 

дастур ,лазуман маънїдор нест. Чумский љумлаи зерро мисол меорад: 
Colourless green ideas sleep curiously! (афкори беринги сабз ѓазабнок 
хуфтаанд!) 

Grand style (Majestic style) (с) – сабки олї, ки ба фаронса style élevé 
ва style sublime мегўянд. 

Hermeneutics (н) – њарменевтик, илми тафсир, таъвил. 
Тафсири њурмусї ё њурмуснигарї аз истилоњоти накди адабї аст, 

ки гоње дар баррасїњои сабке, ки бар равоншиносї ва асотир гўшаи 
чашме дорад, ба кор меравад. 

Idiolect (с) – гўиши фардї, лањн ва лањљаи хоси фард, забонї шахсї. 
Идивлакт дар забоншиносї корбурди забон ба василаи фарде хос 

аз як иљтимои забонї дар марњилае аз зиндагї аст. Ва дар сабкшиносї 
лањну шева ва лањљаи хоси њунарманд аст, дар муќобил dialect, ки 
лањља ва забонї муштараки гурўње аз мардум аст ва Низомї мушаххас 
дорад. Лич leech идивлактро асари ангушти (thumb print) забонї 
фардїи њунарманд гуфтааст. 

Idiosyncracy (с) – шеваи хос, вижагии мунањсар ба фард. 
Шеваи махсуси калом ва роњу равиши хос ва тарзи тафаккуру 

баён вижаи нависанда ва шоир , ки ањли кори сабкшинос баррасии он 
аст. њамаи осори адабї ин сифотро надоранд, яъне Idiosyncratic 
нестанд. 

Image (б) – тасвир. 
Имож дар асл ба маънии таъсири зењнї аст, аммо дар балоѓат 

мурод аз он тавбењу истиора ва маљоз… аст, ки метавон ба онњо сури 
хаёл ё сури баёни њунарї гуфт. 

Imagery (б) – сувари хаёли бадеъ. 
њар истиора ва ташбење имож нест (масалан, истиорот ва 

ташбењоти куњнаву мубтазил, ки мурдаанд ва тасвири зењнї эљод 
намекунанд). 
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Ба истиороту ташбењоти бадеъ ва њунармандонае, ки тасвири 
зењнї мекунанд, Imagery гуфта мешавад. 

Imaginary (н) – ѓайри воќеї, хаёлї. 
Сифати осоре, ки мавзўоти онњо ѓайривоќеї ва хаёли аст. 
Imaginative (н) – мухайял. 
Мухайял будан сифати зоти осори адабї аст. Осори адабї њатман 

Imagenative аст ва ин бо Imaginary буданд (масалан аз деву љин сухан 
гуфтан) фарќ мекунад. 

Immediate constituent analуsis (з) – таљзињу таќсими пай дар пайи 
љумла. 

Таќсими пай дар пайи љумлаот аст, ба аљзои содатар то ин ки 
фаќат аносири аслї ва њастаи љумла боќї бимонад. 

Individual style (с) – сабки фардї. 
Шеваи хоси нигориш ва тафаккури як њунарманд дар муќобили 

сабки давраи (style period) бархе ба љои он аз истилоњи privatestyle 
истифода мекунанд. 

Intentional fallacy (н) – муѓлатаи ќасд. 
Назаре, ки Вимсот Wimsatt ва Бердсли Bardslay матрањ кардаанд: 

Гоње худи нависанда ё шоир ќасди худро аз асар тавзењ медињад, њол 
он ки асар мавриди баррасї дар ростои чунон њадафе нест ё мумкин 
аст худи нависанда асарашро тафсир кунаду тавсираш дуруст 
набошад. 

Keneme (з) – маънии њарфї, наќш. 
Вожањое, ки ба љои маънї наќш доранд. Њар чанд љузви дастури 

забон њастанд, аммо ба танњої Маъние надоранд, монанди «б» дар 
оѓози феъли мозии бирафт , ё њарфи изофаи музоиф: ба хона андар – 
functionword. 

Kermel sentence (з) – љумлаи њаста. 
Яке аз гурўњњои љумлањои асосии як забон, ки аз он љумлаоти 

мутаадї бо дастури зоиш – гушторї ба вуљуд меоянд. 
Key-words (mots-clé) – калимоти калидї. 
Яке аз шевањои баррасїи сабки њарфї ё дарёфти матн таваљљуњ ба 

калимоти калидии он аст, ки маънї ва мафњуми асар дар гарави вуќуъ 
ба онњост. Масалан, дар шеъри Њофиз, пири муѓон, суфї, зоњид, 
майхона, май, харобот, ринд… калимоти калидї њастанд. 

Language (з) – забонї билќувва, забонї куллї, ќувваи нотиќ. 
Аз мусталењоту мавзуот фардинон ду сусур. Мурод аз он забонї 

куллї аст (забон ба сурати мутааллиќ ва куллї). Масалан забонї 
форсї як langue аст ва дастгоње (system) аз ќавонин ва ќавоид аст, ки 
чи ба сурати худогоњ ва чи нохудогоњ барои сухангуёни он забонї 
мутаориф ва ошност. Langue дар муќобили parole ба кор меравад, ки 
интихоби мањдуд аз системаи забонї куллї аст ва гўяндагон дар 
мавќеиятњои мухталиф онро ба кор мебаранд. 
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Масоили сабкшиносї марбут ба Parole аст, яъне забонї билфеъли 
фардї, њол он ки забоншинос ба language њам таваљљуњ дорад. 

Бархе аз сабкшиносон (асосан Чомски забоншиносї маъруф) ба 
љои langue аз вожаи competence (ќувва ва зарфияти забон) ва ба љои 
parole аз performance иљро ва амали забон истифода мекунанд. 
Lalangue ва laparole вожањои фаронсавї њастанд, ки гоње ба англисї 
ба тартиб ба сурати langue ва speech ба кор мераванд. Тафсири 
забоншиносїи онњо ба тартиби schome (тархи забонї) ва 
Variants(гунањои забонї ) аст. 

Language-ро дар ин мафњум ба љои забон, сухан њам метавон 
тарљума кард, дар муќобили гуфтор (parole):  

Камол аст дар нафси инсон сахун, 
Ту худро ба гуфтор ноќис макун. 

«Бустон» 
Ки ишора ба инсон њайвони нотиќ дорад. ќудумо ба љанбаи 

бепоён будани сухан ишора кардаанд: 
Ба сухан овозаи олам набуд, 
Ин њама гуфтанду сухани кам набуд. 

Низомї 
«Сухан ба поён аст, аммо ба ќадри толиб фурў меояд». 
«Фињї-мо-фињї» 
Баёноти ќудумо, махсусан Мавлоно гоње ба нањве аст, ки комилан 

шабењ ба тамоизи имрузии баёни мафњуми забон ва гуфтор аст. 
Lexicоlogy (з) – вожашиносї, илми луѓат. 
Ки аз назари бањс дар сохтмони луѓати мурфавлажї ва аз назари 

бањс дар маънии луѓоти самонтикиз хонда мешавад. 
Lexis (Lexicоn) (з) – вожагон. 
Истилоњи фанни забоншиносїи муодил Vocabulary. Баррасїи 

забон се сатњ дорад: 
1.Phonolоgical (ової) 2) Lexical (луѓавї) 3) Sуntactical (нахвї). Дар 

сатњи lexical сухан аз вожагон аст. Дар сабкшиносї сухан аз интихоб 
(choice) луѓоти хос (аз миёни луѓоти њаммаънї) бањс мешавад. 
Lexiceon манбаи куллии калимот аст, ки дар дастрас ба корбурдагони 
забон аст. 

Linguistic determinism (з) – љибрити забонї. 
Тибќи ин назария байни забон ва фикр иртиботи мустаќиме аст ва 

њар кас мутобиќи сохти забонї худ меандешад ва хориљ аз он маќула 
наметавонад биниш дошта бошад. 

Linguistic field theory (з) – назарияи майдони забонї. 
Ба маљмуаи назариёте, ки аз робитаи сохтмони забон бо мафоњим 

ва маонї бањс мекунад, назарияи майдони забонї мегўянд. 
Linguistic relativity(з) – нисбати забонї. 
Ки ба он фарзия урфи Wharfianhupathesis њам мегўянд. Урфи 

акида дошт, ки сохтмони фикрии њар кавме мубатини бар сохтмони 
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забонї он кавм аст ва аз ин ру афроди њар чомеа забонї нисбат ба 
љањондида хосе доранд. 

Linguistic stylistics (с) – сабкшиносии забоншиносї. 
Сабкшиносии оим аз ин ки матни адабї ва ѓайри адабї бошад, 

аммо дар асоси сабкшиносї забоншиносона бештар бо матуни ѓайри 
адабї сару кор дошт. Сабкшиносии забоншиносї фаќат ба забони 
матун таваљљуњ дорад ва ба муњтавое намепардозад. 

Linguistic universals (з) – њамагонињои забонї, љањонињои забонї, 
муштаракоти забонї. 

Аз мусталењоти Чомски : забон ду сатњи жарфсохт ва рўсохт дорад. 
Рўсохт љумлаоте аст, ки ба кор мебарем . Рўсохт бо аъмоли 

ќавоиде (гаштор)аз жарфсохт ба даст меояд. Ихтилофи забонњо дар 
рўсохт аст ва дар жарфсохт ба њам шабењанду муштаракоте доранд. 
Ба ин муштаракот, ки дар аѓлаби забонњо дида мешавад, 
муштаракоти забонї мегўянд. 

Literariness (н) – адабиёт, адабї будан. 
Ба аќидаи фармалистњо он чи дар як асари адабї љоизи ањамият 

аст вуљуњ ё дараљењи адабї будан ё адабяёти он аст. 
Literary geners (н) – анвои адабї. 
Илме, ки аз табаќабандии осори адабї бар њасби анвоъ (њамоса, 

тарожди…) бањс мекунад. 
Literary stylistics (с) – сабкшиносии адабї. 
Баррасїи сабки матуни адабї, дар ин гуна мутолеот илова бар 

забон, фикру моњияти адабии асар њам мавриди таваљљуњ аст. 
Literary tradition (с) – санани адабї. 
Санани адабї дар њар ќавме фарќ мекунад. Ин ки булбул ошиќ ва 

гул машуќ аст, аз санани адабї аст, ё дар забоишиносии куњан муй 
муљаъади писандида будааст. Санани адабї бо ќарордодњои адабї 
фарќ мекунад. Ќарордодњои адабї масоили фаннї дар мавриди анвоу 
ќаволиб аст. 

Low style (plain style) (с) – сабки паст ё нозил, сабки сода. 
Ба фаронсавї stylesimple гўянд. 
Macro-context (с) – заминаи бузург. 
Мутолиаи сабкшиносонаи тамоми осори як њунарманд ё як давра 

ё як навъи адабї (genre) 
Macro-stylistics (с) – сабкшиносии калом (фарољумла), сабкшиносии 

бузург. 
Мутолиаи сабкшиносонаи таволи љумлаот (маљмўаи љумлаот), ки 

бар тибќи маъмул бо таваљљуњ бо context сурат мегурад. Забоншинос 
маъмулан дар ин њайта ворид намешавад. 

Mentis character (с) – вижагии зењнї. 
Вижагињои зењнї, ки дар сабкшиносии матмњи назар аст. 
Messege (з) – паём. 
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Паёми навишта (text) аъм аз маънї аст (зеро њосили дахаш 
маљмўае аз sign, яъне нишонањои мутафовит аст) ва мумкин аст 
бештар аз далолати зоњири иборот бошад ва ё баръакс камтар бошад. 
Ба њар њол паём он ќисмате аз маънї ва ё беш аз он аст, ки ба 
шунаванда мерасад. 

Ё кубасуни паёмро дар маънии забонї биќувва дар муќобили code 
ба маънии забони билфеъл ба кор мебарад. 

Байни шакли паём message form ба маънии паём бо message 
content фарќ аст. Масалан дар як таќозо шакли паём сохти љумла 
истифода аз калимоти муадабона ва аз ин ќабил аст, њол он ки маънии 
паём чизе аст, ки дар њаќиќат хоста шуда аст (масалан таќозои пул). 

Meta-Language (з) –забони забон, фарозбон. 
Забоне, ки аз он дар баррасїи масоили забонї ( дастуре истифода 

мекунанд), масалан љумлаи: « Донишманд мураккаб аз исми маънї ва 
пасванди атсоф аст» ба забони забон аст. Вожањое, ки дар фарњангњои 
забоншиносї шарњ дода мешавад, њама вожањои фарозбон њастанд. 

Metaphore (б) – истиора. 
Исмгузории љадид ё тагйири луѓат бар мабнои ташбењ аст. 

Баррасїи он дар сабкшиносити њоиз камоли ањамият аст. 
Metonymy (б) – маљоз. 
Мутааллиќи маљоз ( ба љуз маљоз ба алоќаи љузъ ва кулл ), ба 

алоќаи љуз алоќае шабоњати чизеро ба исми дигар хонданд: масалан 
ќалам ба љои навишта( ќалам хубї дорад). Навъи муњими дигари он 
маљози љузъ ва кулл sunecdoche аст. 

Micro-context (с) – заминаи кўчак. 
Мутолиаи сабкшиносонаи як шеър ё достони кўтоњ, ки гоње 

авќоти њамон тавзењ ва тафсири матн explication de text аст. 
Micro stylistics (с) – сабкшиносии кўчак, сабкшиносии љумла, 

хурдасабкшиносї. 
Мутолиаи мухтасоти сабкї, дар љумла ё воњидњои кучактар аз 

љумла, хитаи кори забоншинос маъмулан то љумла аст. 
Аз бисёре аз шоирони ќадими мо фаќат байте дар фарњангњо ба 

љо монда аст ва низ дар бархе аз матуни ќадими арабї љумлае ба 
форсї наќл шудааст. 

Mood (н) – њол, эњсос tone 
Morphemе (з) – таквожа. 
Хади аќал воњиди маънидор ё наќшдори забон аст, масалан 

меравам мураккаб аз се таквожа ме-рав-ам аст. Пас таквожа ё њади 
аќал воњиди маънидор lexicalmorpheme аст ё њаддиаќал воњиди 
наќшдор grammatical morpheme. 

Morphology (з) – сохти вожа, сохтмони сарфї. 
Ороиши таквожањо дар калима ё дастури як забон. 

Mуth (н) – устура. 
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Истилоње, ки дар илми асотир muthology ва мазњабу наќди адабї 
ва равоншиносї… ба маънии каму беш мутафовите ба кор меравад. 
Он чи дар ин китоб аз он ироа шуда аст, симои ормонии кањрамон 
аст, ки хонандагон дар орзуи расидан ба онанд, монанди наќши 
асотирии Рустам дар «Шоњнома», ки дар асл яле буд, дар Сиистон 
(чењра). Ин симои дастнаёфтанї агар манфї буд, орзуи хонанда давре 
аз он аст (Ањриман). Яке аз наќшњои адабиёт табдили чењра (portrait) 
ба устура аст. 

Neologism (с) – тозагарої, навингарої. 
Дар муќобили archaism, истеъмоли вожањо ва исилоњоти навин 

аст, ки матнро аз назари сабкї чењрадор мекунад. 
Norm (с) – њинљор, марсум, меъёр. 
Аз истилоњоти маъруфи сабкшиносї аст. Яке аз таорифи сабк, 

хуруљ ва удул аз Норма аст. Нормаи ќавоид ва мутаорифот ва роњу 
равишњои забонї (ва ба эътиќоди фикрї ва адабї) њар давра аст. Дар 
таъйини Норма ихтилофи назар аст. Спитзери олмонї ва Гуруди 
(Guiraud) фаронсавї онро забони роиљ ва рўзмарра languagecurrent ё 
everydaylanguage медонанд. Бархе аз ќабили Jean Cohen Нормаро 
интихоб мекунанд. Ў дар мутолиаи ашъори симбулистњои ќарни 
нуздањ, Нормаро насри нависандагони ќарни нуздањ ќарор дод10. 

Норма бояд аз лињози замина (context) бо матн (text) мавриди 
бањси мутаносибу мртабит бошад, масалан наметавон барои баррасии 
шеъри Фаррухии Сиистони насри рўзмараиро дар бахши ахбори 
иќтисодї ба унвони Норма интихоб кард. Ба таври куллї Нормаи 
забони шеър language poetic бо Нормаи забонї оддии наср тафовут 
дорад. 

Onomаtopoiea (з) – исми савт. 
Таќлиди асвоти табиї дар забон мисли тик-тик, чик- чик…  
Paradigm (з) – намуна, ангор, сутун. 
Породиюм дар асл сутуни таѓйирот ва тафовутњои сарфї ё 

суварии як табаќа аз луѓот аст. Дар баррасињои сабкї маъмулан 
пародиюми мутаориф (normal) –ро бо пародими љадид (new) ё 
мунњариф месанљанд. Шоир ё нависанда гоње вожаеро бармегузинад, 
ки ѓайри мунтазира аст ва аз њинљори оддї адул дорад (devint). 

Paradigmatic axis11 (з) – мењвари љонишинї, мењвари интихоб. 
Аз мусталињоти Соссюр Якубсон бадон мењвари интихо(axis of 

selection) мегўянд. Забон ду мењвар- амудї ва уфуќї дорад. Дар 
мењвари уфуќї калимот дар канори якдигар ќарор гирифта ва 
њозиранд. Мењвари амудї, мењвари калимоти ѓоиб аст, метавон яке аз 
он калимоти ѓоибро дар мењвари уфуќї њозир кард. 

 Дар љумлаи «ман пиёда омадам» метавон дар муховара чонишине 
ба љои пиёда вожањои зерро интихобу љонишин кард: бо таксї, бо 
дучарха, нафасзанон, овозахон… Масъалаи choice (гузиниш), ки аз 
масоили муњими сабкшиносї аст, мабтанї бар ин бањс аст. 
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Parameter (с) – омили муассир. 
Авомиле, ки дар сабк муассиранд ва бояд андозаи таъсири онњоро 

мушаххас кард, истифода аз лањљањои мањаллї ё тарзи хоси суњбати 
табаќоти мухталиф аз параметрњои дахил дар сабки румонанд. 

Parole (з) – забони билфеъл, забони фардї, гуфтор. 
Аз мусталењоти Соссюр дар муќобили() Languе. Забоне аст, ки 

фард аз имконоти дастгоњи куллии забон бармегузинад. Забони як 
китоб (text), Parole аст, яъне интихоби мањдуде аст, аз имконоти 
Languе. Сабкшинос бо ин љанба аз забон сару кор дорад. 

Percieux (с) – мутакаллиф ва маснуъ. 
Вожаи фаронсавї ба маънии сабки маснўъ ва партумтароќи 

нависандагони Фаронса дар ќарни њабдањум, ки мавриди интиќоди 
Мюллер буд. 

Performance (з) – забони билфеъл, куниши забонї, гуфтор. 
Истилоњи Чамский аст, муодил бо parole() дар муќобили 

competence, ки њамон Languе бошад. Мурод аз он забоне аст, ки ба 
василаи афрод истифода мешавад: забони фардї. 

Period style (с) – сабки давра. 
Баррасии сабки адвори мухталифи адабї аст, масалан, сабки 

шеъри давраи ироќї дар адабиёти форсї ё сабки шеъри ќуруни вусто 
(Mediеval) дар адабёти ѓарбї. 

Personification (б) – љондорпиндорї, ташхис. 
Њамон бањси истиораи макнияи тахаюлия дар илми баён аст. 
Philology (з) – вожашиносї. 
Мутолиаи суннатии дарзамонии (таърихии) забон, ки мубтанї 

бар осори мактуб аст. 
Philological circle (с) – доираи вожашинохтї ё доираи 

фаќењуллуѓавї. 
Истилоњ ва равиши Спензер дар баррасии сабкшиносии фардї 

аст. 
Phoneme (з) – вољ, вок. 
Њадди аќали воњиди мушаххаси ової. Мушаххасаи он ин аст, ки 

вакте ки бо фонемаи дигар иваз мешавад, таѓйири маънї эљод 
мекунад: бор –пор. 

Phonemiсs (з) – вољшиносї. 
Ташхис ва тавсифи фонемањои як забон 
Phonetiсs (з) – овошиносї. 
Таљзияву тањлил ва тавсифу табаќабандии садоњои забон ба таври 

куллї. Мабоњиси овошиносї мунњасир ба як забон нест. 
Phonology (з) – вољшиносї. 
Мутолиаи фонемањои як забон, ваќте ки дастгоњи гуфторро ба 

вуљуд меваранд. Хадафи фонологї дар бањсњои балоѓии љадид 
(poetiсs) кашфи таъсири куллии шеър аст: хушоњангї ё мусиќиёї 
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будан, ё он чї профессор Волк аз формалистњои русї ва соњиби 
китоби «Теурии адабиёт» orchestration хондааст. 

Phonostуlistics (с) – сабкшиносии овоњо. 
Баррасїи наќшњои бадеї ё маъноии садоњо дар сабкшиносї 
Poetic diction (н) – луѓоти шеърї. 
Дар аврупои куруни вусто ва дар Эрони ќадим њар навъи адабї 

дорои луѓоти хосе буд, ки духул тасриф дар онњо љоиз ё мустањсан 
набуд. Њамин тавр, бархе аз луѓотро адабї ва махсусан, шеърї 
намедонистанд. 

Poetic language (н) – забонї шеърї, забони адабї. 
Ки ба таври куллї аз забони оддї мутамоиз аст. 

Poetic message (н) – паёми шеърї (адабї). 
Маъние, ки дар шеър аст, дар чањор сатњ: фонологї, морфологї, 

нањвї ва маънишиносї шакл ёфтааст. 
Poetics – адабїётшиносї, бутиќо, балоѓати љадид. 
Арасту китобе ба номи «Поэтика» ё «Бутиќо» дорад, ки ба 

«Фанни шеър» тарљума шудааст, аммо мурод аз «Поэтика» дар 
мубоњисаи љадиди адабї, маљмўаи бањсњое аст, ки бо таваљљуњ ба 
ёфтањои љадиди забоншиносиву сабкшиносї ва накди адабї дар 
мавриди шеър ва адабїёт ба таври куллї марсум аст. Бархе ба 
мактаби љадиди наќди адабї, ки бештар, мубтанї бар забоншиносї 
аст, то мабоњиси суннатии адабиёт poetics мегўянд, аммо бењтар аст, 
бутиќоро њамон балоѓати љадид бидонем. Њамон тавр, ки илми маонї 
ва баёни суннатї бо бањсхои наќдушшеър даромехтааст, њамон тавр, 
бутиќо бо сабкшиносї даромехта ва наздик аст. 

Дар бутиќои љадид аќида бар ин аст, ки он ќисмат аз паёми 
шеърие, ки ба тариќи илмї ќобили бањс ва таљзияву тањлил аст, сохт 
(structure) аст, на маънї. 

Point of View (н) – нуќтаи назар, лињоз. 
Муодили ангилисии истилоњи фаронсавии vision. Робитаи байни 

сухангў (speaker) ва калом (utterance) аст. Масалан, дар достон ва 
ривоёт (Point of View in narration) метавон диќќат кард, ки сухан аз 
диду забони аввалшахс (ман) баён шудааст, ё саввумшахс (ў). 

Polysemy (з) – муштарак, чандмаъної. 
Луѓате, ки чанд маънии аслї дорад, масалан, айн дар арабї, ки 

њам ба маънии чашм ва њам чашма ва њам асл аст, ё шер дар форсї, ки 
њам лобин ва њам асаду њам широб аст. 

Зипф Zipf дар мавриди луѓоти чандмаъної формулае дорад: 
ଵ
ଶ
 

(басомад) m=f (маънї), яъне маънии аввал луѓати чандмаъноии 
мусовї аст, бо њадди аќал насфи теъдоди дафаотии (басомад), ки ба 
кор меравад. Масалан, тир чанд маънї дорад, вале ѓолибан, дар 
маънии гулўла ба кор меравад, пас, маонии дигари худро тањтушшуоъ 
ќарор додааст. 
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Portrait (н) – чењра. 
Чењра, симои мардуми оддї дар адабиёт аст. Хонанда метавонад, 

(бар хилофи устура) ба чењра даст ёбад. Зане, ки дар шањр роњ 
меравад, чењра аст, аммо зане, ки дар хонаи Ровии «Буфи кўр» роњ 
меравад, асотирї аст. Myth. 

Pragmatics (з) – корбурдшиносї. 
Робитаи нишонањо (долњо)-ро бо хонандагон баррасї мекунад. 

Масалан, луѓоте барои табаќае зишт ё мамнуъ аст ва барои табаќае 
нест. 

Private style (с) – сабки шахсї. 
Бархе онро ба љои individual style () ба кор бурдаанд. 

Psycholinguistics (з) – равон-забоншиносї, равоншиносии забон. 
Робитаи байни забон ва зењнро баррасї мекунад. Кўдакон чї гуна 

забон меомўзанд? Оё таќлид мекунанд ва бар асари ангезаи посух ёд 
мегиранд (раъйи рафторгароён behaviorists), ё он ки забономўзї 
хислати фитрї (innateness) аст? 

Аз масоили дигари он барасии забонпарешї Aphasia аст. Бањси 
дигар забони њайвонот аст. Улгин менависад, ки ѓорѓори кулоѓони 
амрикої рўи навор забт шуд ва дар љангалњои Амрико пахш гардид 
ва њамон асари садои зиндаро дошт, аммо њамин садо барои кулоѓони 
фаронсавї беасар буд12. 

Ба назари ман, бояд бањси равоншиносии забонро дар адабиёт ва 
сабкшиносї дар мафњуми густурдатаре ба кор бурд: чї тавр метавон, 
аз забон ба рўњияи соњиби забон пай бурд? Дар тавсифи марде, ки њам 
баландќад аст ва њам мењрубон, мумкин аст, касе фаќат ба љанбаи 
отифї таваљљуњ дошта бошад ва бигўяд, марди мењрубоне буд ва 
дигаре сифати айни онро ба кор барад ва бигўяд, марди баландболое 
буд. Ва дигаре аслан, сифате ба кор набарад ва дигаре дар сифоти ў 
иѓроќ кунад: хеле баланд ва хеле мењрубон буд. Гузиниши сифот ва 
тавсифњои адабї, маъмулан, бо бањси равоншиносии забон метавонад 
њамроњ бошад. 

Recurrent stуlistic traits (с) – мухтассоти (нишонањои) мутакаррари 
сабкї. 

Он мухтассоти сабкї, ки мудом дар матн такрор мешаванд 
(басомади болої доранд) ва таваљљуњи сабкшиносро ба худ љалб 
мекунанд. Ин истилоњ аз Спензер аст. 

Redundancy (с) – њашв. 
Њар гуна иттилое, ки барои дарёфти паём зоид аст. Масалан, дар 

љумлаи оќоён гуфтаанд ба лињози теуришиносии љамъ дар поёни феъл 
зоид аст. Чун лафзи оќоён худ мобаййни љамъ аст. Њашв бо ќудрати 
пешбинї дар забон њамроњ аст. Вакте мехоњем бигўем, ба хидмати 
њазрати олї расонда будам, њамин ки калимаи њазратро адо кардем, 
олї дар мењвари њамнишинии худ ба худ ба зењн мутабодир мешавад 
ва аз ин рў њашв аст. Чунонки дар ин байти Њофиз: 
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Чунин ки дар дили ман доѓи зулфи саркаши туст, 
Бунафшазор шавад турбатам, чу даргузарам. 

Даргузаштан аз худи луѓати турбат ба зењн мутабодир мешавад. 
Гоње инњироф аз норма парњез аз ин гуна њашвњои маънавї ё назарї 
аст. Зикри ваљњи шабењ дар ташбењоти мубтазил њашви маънавї аст: 
сураташ мисли моњ тобон буд. Гоње шоир дар муќобала бо њашви 
маънавї, кудрати пешбинии хонандаро ба сифр мерасонад. 

Referential (з) – хитобї, мурољиї. 
Ба чанд маънї ба кор меравад: 
1. Маънии ќомусии луѓат, яъне он маъние , ки дар фарњанги луѓот 

омадааст. 
2. Ишораи луѓат ба чизи дар љањон мањсус ва таљрибиёт. 
Referential Language (н) – забони ирљої. 

Emomive Language. 
Regional dialects (з) – лањљањои мањаллї. 
Яке аз авомили (параметр) дахил дар сабк аст. Масалан, дар 

шеъри Нимо яке аз мухтассоти сабкї истифода аз луѓоти мањаллии 
Мозандарон аст. 

Register – (с) тарзи калом, тарзи баён. 
Тарзи каломи хоси њар табаќа ва гурўњ, яъне сабки хосе, ки њар 

табаќа дар гуфтор дорад. Масалан, тарзи сухани бозорї, љоњилї, 
лафзи ќалам, кўдакона ва ѓайра. Шахсе мумкин аст, аз регистрњои 
мутафовите истифода кунад, бо њамкораш ба нањве ва бо бачањояш ба 
нањви дигар сухан гўяд: (Чунки бо кўдак сару корат фитод/Пас забони 
кўдакї бояд кушод). (Мавлоно). 

Теодоруф (Tadorov) ба љои регистр, жанр (genre) ба кор мебарад.13 
Journalistic genre навъе рўзноманависї тарзи калом ё сабки 
рўзноманависњо. 

Маънии дигари он истилоњоти хосе аст, ки назди гурўње маъмул 
аст. Масалан, иддае (ки англисї медонанд), дарси халабонї ёд 
бидињанд, фаќат регистрњои халабониро меомўзанд. Масалан, Golden 
parachute. Ё соќиб (penetrator) дар артиш навъе силоњ аст. Байни 
register ва term фарќ аст. Фаќат он истилоњоте, ки сабки хосеро нишон 
медињад, рагистр аст.  

Russian formalism (н) – формализми (шаклгароии) русї. 
Мактабе аст, дар наќди адабї (ва мабоњиси забоншиносї), ки дар 

хилоли љанги љањонии аввал дар Руссия ба вуљуд омад ва дар авоили 
ќарни бистум шукуфт. Дар соли 1916 дар Петербург китобе мунташир 
шуд, ки аз забони шеърї бањс мекард. Муаллифини он анљумане 
ташкил доданд мавсум ба «Анљамани тањќиќоти забони шеърї Society 
for investigation of poetic language, ки мухафифи он ба русї OPOJAZ 
аст. Аъзои ин њалка њама забоншинос буданд. Формалистњо 
адабиётро масоили забон медонистанд. Ба назари онон, асари адабї 
формаи мањз аст ва дар таљзияву тањлили асари адабї бояд масоили 
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формаро аз муњтаво људо кард ва фаќат ба баррасии форма пардохт. 
Ба назари онон мутолиаи муњтавои асар thematics аз масоили душвор 
ва пурдардисари фанни адабиёт poetics аст. 

Self-expression (с) – баёни мофиуззамир. 
Ки таърифи куллии сабк аст. 
Semantics (з) – маънишиносї. 
Шуъбае аз забоншиносї (њарчанд бархе онро мустаќил аз 

забоншиносї медонанд), ки аз маънии калимот ва анвои маониву 
таѓйир дар маонї бањс мекунад. Метавон гуфт, ки семантикс робитаи 
нишонањо (дол)-ро ба дунёи хориљ (масодиќ) баррасї мекунад. 
Маншаи ин илми љадид, илми далолот ва вазъи алфоз аст, ки дар 
кутуби мантиќу маониву баён. 

Семантикс дар манобеи ѓарбї куллан ду сатњ дорад: 
1. Micro-semantics, ки ба баррасии калима (равобити байни дол ва 

мадлул) мепардозад. 
2. Macro-semantics, ки ба равобити байни калимот мепардозад ва 

масалан равобити парадигматик ва синтагматикро матрањ мекунад. 
Shade of meaning (з) – ихтилофоти љузъии маъної, сояи равшани 

маъної. 
Дар илми маънишиносї бањс ин аст, ки дар асос муфрадот вуљуд 

надорад ва байни луѓот ба зоњир муфрадоти ихтилофоти зарифи 
маъної (nuance ) аст. 

Signified (з) – мадлул. 
Signifier 

Signifier (з) – дол. 
Њар нишона (sign) ба маъние далолат мекунад. Ба он нишона, дол 

ва ба он маънї мадлул ва ба робитаи байни он ду далолат 
(signification) мегўянд. Истилоњоти дол (ба фаронса signifiant) ва 
мадлул (ба фаронса signifié) ва ба иборати дигар лафзи expression ва 
маънии content аз истилоњоти илми семантикс ё маънишиносї аст (ва 
дар мутуни мо дар бахши вазъи алфоз ё далолат мавриди бањс ќарор 
мегирад). 

Хелмслев (Hjelmslev) ба љои дол ва мадлул «муњтаво» ва «василаи 
баён» мегўяд.14 

Олунсу Alonso сабкшиноси маъруфи испониёї, сабкшиносиро 
ёфтани робитаи малмусї байни дол ва мадлул донистааст. 

Simile (б) – ташбењ. 
Яке аз сувари хаёл (image) ва он монанда кардани чизе ба чизе аст, 

ки дарвоќеъ амри њаммонанд, нестанд. Ќади ў монанди сарв аст. Ба 
кад мушобењ (ба англисї tenor ва ба фаронсавї Le comparé), ба сарв 
мушобењ (ба англисї Vehicle ба фаронсавї Le comparant) ва ба ваљњи 
шабоњати иддаое ва иѓроќомез байни он ду, ки баландї бошад, ваљњи 
шабењ (ground), гўянд. Баррасии ташбењ аз муњимтарин обзорњои 
баррасии сабк аст. 
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Social dialects (з) – тарзњои табаќотї. 
Њар табаќа тарзи сухани хосе дорад, ки мавќеияти иљтимоии 

гўяндаро мушаххас мекунад. 
Sociolinguistics (з) – љомеа-забоншиносї, љомеашиносии забон. 
Ба мутолиаи идеуликт (забони фардї) мепардозад ва равобитеро, 

ки байни он ва иљтимоъ аст, мутолиа мекунад ва ба таъсири 
мутаќобили идеуликт ва фарњанг таваљљуњ дорад. Масалан, дар 
забони форсї се сабки муаддабона ва беадабонаву оддї дар хитоб 
комилан ќобили мушаххас аст: муаддабона, ки маъмулан, дар хитоб 
ба маќоми болотар ба кор меравад: бифармоед, бифармо. 

Беадабона, ки маъмулан, дар њолати хашм ва тањќир ба кор 
меравад: ба ту марг! 

Оддї, ки маъмулан, дар њолати табиї ба кор меравад: биншинед, 
биншин. 

Дигаре аз масоили он бањс дар чандзабонї будани мардуми як 
кишвар, забони муштарак, фарќњои сабкии байни гуфторњо, забони 
байналмилалї, забони ишораии (Sign language) кару лолњост. Ба 
назари ман, бояд ба мафњуми љомеашиносии забон дар мутолеоти 
адабї ва сабкшиносона густариш дод: пай бурдан аз рўи луѓот ва 
таобир ба ањволи љомеа ва масоили иљтимої. Дар «Гулистон» 
омадааст: «Ќадри мева бева донад». Пайдост, ки дар эъсори ќадим 
бева бадбахт ва бенаво будааст, зеро иќтисоди љомеа билкулл дар 
дасти мардони хона (ки ба онон ноновари хона њам гуфта мешавад) 
буд. Худи итлоќи вожаи «ноновар» ба мард аз ин дидгоњ ќобили 
таваљљуњ аст. 
Structuralism (з) (н) – сохтгарої. 

Мутолиаи забон ба унвони дастгоње мунсаљим, ки њамаи аљзои он 
ба њам марбут аст. Сохтгарої ду љанба дорад: дар забоншиносї 
методи кашфи робитаи таквожањои даруни љумла бо њам ва улгуи 
забон аст (таърифи формалистњо) ва дар наќди адабї (масалан 
мактаби Прага) робитаи байни аљзои паёми адабї аст, ки сохти асари 
адабиро ба вуљуд овардаанд. 

Сохтгарої дар Ѓарб аз тавсияи формализм, футуризм ва 
макотиби забоншиносии Лањистон ва чехиславакї ба вуљуд омад ва 
дар ин авохир аз наќди нав њам таъсир пазируфт. Аз намояндагони 
маъруфи он Рулон Борт ва Румон Якобсон њастанд. 

Harris (Њоррис) яке аз сохтгароён мегўяд: «Он чї матн мегўяд 
муњим нест, муњим ин аст, ки матн чї гуна аз назари морфологї сохта 
шудааст». 

Structural stуlistics (с) – сабкшиносии сохтгаро. 
Баррасии сабки матн аз дидгоњи сохтгарої. 
Style (с) – сабк. 
Сабк вањдату якрангї ва иттињоди байни аљзои асар аст. Замина 

ва бофти муттањид ва якранге, ки садоњову вожањо ва љумлањову 
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паёми асрро каму беш дарбар гирифтааст. Коѓазеро бо заминаи 
камрангї дар назар бигиред, ки рўи он навишта бошанд, сабки он 
заминаи муштараки ранге аст, ки њама сутури навиштаро фаро 
гирифтааст. Часпе аст, ки садоњову вожањо ва љумалотро каму беш ба 
њам марбут кардааст. Сабк такрор аст, такрори вижагињои асар. Дар 
расмулхати касе «р» њамвора ба шакли махсусе навишта мешавад. 
Сабки навиштани ў чунин аст. Такрор мумкин аст худогоњ бошад, 
аммо ѓолибан, нохудогоњ аст, ѓаризе аст, ё одат аст. Касе њамвора дар 
њолате худогоњ баъд аз асмои махтум бањои ѓайрималфуз дар њолати 
накира «йї» мегузорад: хонае (на хонайї) ва ё худогоњ луѓоту 
истилоњоти хосеро ба кор мебарад. Такяи каломњое дорад ва ё дар 
заминањои хосе меандешад, ё дар њар заминае ба нањви хосе 
меандешад. Сабки ин такрорњо якнавохт аст. 

Style (stylistic) effects (с) – таъсири сабк. 
Таъсир ва нуфузи сабки асар бар хонанда. 
Style markеrs (с) – мухтассоти сабкї, нишонањои сабкї. 
Мухтассоти сабкї ё аносири бавуљудоварандаи сабк ахас аз 

мухтассоти матн (features) аст. Дар матн мумкин аст мухтассоти 
мутааддиде (ба лињози вазн, ќофия, балоѓат…) вуљуд дошта бошад, 
аммо фаќат, бархе аз онњо дар ба вуљуд овардани сабк наќши асосї 
доранд. Ба ин мухтассоти (features) асосї ва барљастаи сабксоз, Style 
markers мегўянд.15 Асли ин истилоњ аз Nils Еnkvist аст. 

Stylistician (с) – сабкшинос. 
Сабкшинос, адиб (ки бо забоншиносї њам ошно бошад), ё 

забоншиносе (ки бо адабиёт ошно бошад) аст, ки ба баррасињои сабкї 
мепардозад. Ин истилоњро набояд бо Stylist, яъне нависандае , ки бо 
сабк менависад, иштибоњ кард. 

Stilistic options (с) – ихтиёроти сабкї. 
Мурод интихоб ва ихтиёри як ваљњ (вожа, љумла…) аз миёни ду ё 

чанд ваљњи муташобењ аст. Бархе ихтиёроти сабкиро мањдуд ба њолате 
нохудогоњ кардаанд ва ба гузинишњои сабкї дар њолати худогоњ, 
гузинишњои балоѓї Rhetorical choices ном нињодаанд. Бад-ин тартиб, 
шояд битавон гуфт, ки агар «адои маънои воњид ба тариќи мухталиф» 
худогоњ бошад, масъалаи илми баён ва агар нохудогоњ бошад, 
масъалаи сабкшиносї аст. 

Stуlistic value (с) – арзиши сабкї. 
Бархе аз мухтассоти як матн арзиши сабкї доранд ва дар 

сабкшиносї бояд бар онњо такя кард: аз ќабили Фургараундинг, 
сифоти маъдула (Deviant) неологизм, оркоизм, сувари хаёл… 

Stylistic variants (c) – бадалњои сабкї, гунањои сабкї. 
Асли ин истилоњ аз Гурунд Guirand сабкшиноси фаронсавї аст. 

Чї басо ду ё чанд љумлаи мутафовити якмаъниро интиќол медињанд. 
Ин љумалот нисбат ба њам гунањои сабкї мањсуб мешаванд. Њокит 
(Hoсkett) мегўяд: «Ду калом дар як забон, ки каму беш як маъниро 
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мерасонанд, аммо аз назари сохт бо њам мутафовитанд, ду сабк 
доранд: He come too soon (ў хеле зуд омад), He arrivd prematurely (Ў 
пеш аз ваќт ё зудтар аз маќеъ омад)».16 

Ин масъала шабоњат ба мавзўи илми баён дорад, ки дар таърифи 
он гуфтаанд: адои маонии воњид ба тариќи мухталиф. Масалан, дар 
баёни ин ки ў мењмоннавоз ё бахшанда аст, метавон гуфт: дари 
хонааш боз аст, ё њува кассир-ул-румод ё њува мањзул-ул-фасил ё њува 
љаббон-ул-калб…, ки њар кадом аз инњо нисбат ба дигаре як гунаи 
сабкї аст. 

Stylistic variation (c) – танаввуоти сабкї, гунањои сабкї. 
Ихтилоф дар гуфтор ё навиштори шахс ё гурўње аз мардум бар 

њасби ихтилофи маќеият ё вазъият ё макони љуѓрофиёї ва амсоли 
инњо. 

Масалан, фарќе, ки байни истилоњи њазрати олї ва шумо ё ту аст, 
ё фарќе, ки байни талаффузи рољеъ ба ва рољиб ба аст ё мекунанд ва 
мекунан ва аз ин ќабил. 

Таќрибан, њамон мафњум «бадалњои сабкї» (Stylistic variants) 
аст, љуз ин ки танавуоти сабкї бештар дидгоњи забоншиносона дорад, 
њол он ки бадалњои сабкї аз дидгоњи сабкшиносї аст. 

Ва низ метавон гуфт, бадалњои сабкї дар сабкњои адабї мавриди 
бањс аст, њол он ки танавуоти сабкии куллї аст ва дар сабкшиносї 
муколама њам ба кор меравад. 

Stylistics (с) – сабкшиносї. 
Сабкшиносии мутолиаи забон (ва фикр) як асар барои пайдо 

кардани сабки он аст. Бархе онро ба адабї (Literary) ва 
забоншиносона (Lingustic) таќсим кардаанд. Сабкшиносї бар мабнои 
забоншиносї, шакли (form) асарро таљзия ва тањлил мекунад ва 
сабкшиносии адабї маънї ва мафњуми (theme) асарро.17 Теодоруф 
мегўяд, чунин таќсиме лозим нест ва ин њар ду мукаммали 
якдигаранд.18 Мурод он аст, ки баррасии сабк аз назари забон ва 
лафзи мукаммал, баррасии сабк аз назари фикр ва маъност. Аммо 
њаќиќат ин аст, ки сабкшиносии имрўза (дар Ѓарб) њарчи бештар дар 
ихтиёри забоншиносон ќарор гирифтааст. Аз ин рў, Улгин менависад: 
«Сабкшиносї ба корбурди усули забоншиносї дар забони адабї 
итлоќ мегардад».19 Манзури ин забоншинос ин аст, ки бо обзорњои 
забоншиносї ба таљзия ва тањлили забони осори адабї бипардозем. 

Истилоњ stylistics дар англисї дар соли 1846 ба кор рафт. Дар 
Фаронса stylistique дар 1872 дар фарњанги Litrré ба кор рафт. Дар 
олмонї Stylistik аз нимаи аввали ќарни нуздањум роиљ шуд.20 (ба 
арабї услубият мегўянд). 

Сабкшиносї, бо он ки илми нисбатан љадиде аст, пешрафти 
фаровоне доштааст ва имрўза бисёре аз масоили он 
муттафиќунилайњи њамагон шуда ва љанбаи классикї ёфтааст. Фаќат 
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дар заминаи забонњои роман (забоњои мубтанї бар лотин мисли 
Фаронса) дар арзи 5 сол (1955-1960) 1800 унвони китоб ва маќолаи 
сабкшиносї мунташир шудааст.21 Кунгурањои муњиме дар бораи 
сабкшиносї ташкил мешавад ва суханронињо ба сурати китоб 
интишор меёбанд. Бо ин њама, бояд изъон кард, ки сабкшиносї дар 
Эрон илме комилан навпост ва аз ин бобат, дар тањќиќоти марбут ба 
адабиёти форсї халои бузурге эњсос мешавад. 

Stylometry(с) – сабкшиносии оморї. 
Stylostatistics 

Stylo-statisticiаn (с) – сабкшиносиии оморгир. 
Сабкшиносї, ки такяи кори худро бар оморњои мутааддид аз 

басомадњои луѓот ва истилоњот... мегузорад ва ба таври куллї ба омор 
таваљљуњи љиддї дорад. Имрўза аз компютер дар ин замина истифода 
мекунанд. 

Stilostatistiсs (с) – сабкшиносии оморї. 
Ки бад-он Stylometry њам мегўянд, маъмулан, бо компиютер ба 

баррасињои омории масоили сабкии матн мепардозад. 
Simbol (б) – симбул, рамз, нумод. 
Таърифи симбул дар кутуби ѓарбиён мутофовит ва мубњам аст.22 

Улман мегўяд:23 Симбули иможї (истиораї) аст, ки ба шакле 
баёдмондании яке аз мавзўоти умдаи як асари адабиро баён кунад 
(шабењ ба маънии Leitmotive Вогнер). Истиора ваќте симбул мешавад, 
ки: а). Мушаббањунбењи он њиссї бошад, б). Мукаррар ва аслї бошад. 

Sуnaesthesia (б) – њисомезї. 
Тародифи ду вожаи марбут ба ду њиси мухталиф: садои гарм, љеѓи 

бунафш. Филвоќеъ, њиссеро бо њиси дигар васф мекунанд: садои сард. 
Sуnchronic linguistics (з) – забоншиносии њамзамонї ( ё барзамонї),  
забоншиносии тавсифї. 

Diarunir liguistics  
Synonym(з) – мутародиф. 
Ду ё чанд вожа, ки аз назари маънї даќиќан ё таќрибан монанди 

њам бошанд. 
Syntactics (з) – нањвшиносї. 
Робитаи нишонањо (долњо)-ро бо якдигар дар дохили як љумла 

мутолиа мекунад. 
Sintagm (ё Sintagma) (з) Њамнишин  
Таркиби ду ё чанд воњиди забонї барои ташкили як љузъи 

бузургтар масалан: дарнигаристани мураккаб аз ду синтагма аст, 
њамчунин, калимоте, ки дар канори њам ќарор мегиранд, то љумлае 
бисозанд, синтагмањо њастанд. 

Sintagmatic axis24 Мењвари њамнишинї (з) 
Ки ба он Sintagmatic relations њам мегўянд. Аз мусталењоти 

маъруфи Соссюр аст. Забон ду мењвар, уфуќї ва амудї дорад. 
Мењвари уфуќї мењваре аст, ки дар он њар калима бо калимаи пас ва 
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пеши худ (занљираи гуфтор) дар иртибот аст. Дар љумлаи «Дирўз 
китобамро хонадам» метавон ба љои хондан, боз кардан ё нигоњ 
карданро њамнишин кард, аммо наметавон аз «шикастан» истифода 
кард. Якобсон ба љои ин истилоњ, истилоњи мењвари таркиби axis of 
combination-ро ба кор мебарад. Равобити калимот дар мењвари 
њамнишинї, билфеъл вуљуд дорад, (њозир аст) аммо равобити калимот 
дар мењвари љонишинї билќувва (ѓойиб) аст. 

Sintax (з) Нањв  
Равобити калимот бо якдигар дар љумла. 
System (з)Низом  
Дар сабкшиносї гоње ба маънии забони билќувва (Langue) ба кор 

меравад. 
Text (с) Навишта, матн 
Њар ќисмат аз аз забон, (вожа, љумла, калом) ки мавриди баррасї 

аст ва бо таваљљуњ ба context арзёбї мешавад. 
Text гоње ба маънии гуфтор (забони билфеъл) ба кор меравад. 
Thematics (н) Маънишиносии адабї  
Бањси маънї ва муњтаво дар фанни адабиёт (poetics) ба назари 

формолистњои русї фаќат, бояд ба ба масъалаи форма бояд таваљљуњ 
кард, зеро мутолиаи муњтаво душвор ва ѓайриайнї аст. 

Tone (н) Лањн  
Лањн эњсосе аст, ки гўянда мехоњад онро баён кунад. Mood эњсосе 

аст, ки хонанда аз асар дармеёбад. Ин ду њамвора яке нестанд. 
Transformational grammer (з)Дастури гашторї  
Низоме, ки иљоза медињад жарфсохт тайи мароњилу тањти 

ќавонини мушаххасе ба рўсохт табдил шавад. 
Transformational generative grammer (з) Дастури зоишї – гашторї  
Аз мусталењоти Чемский ва аз назарияњои маъруфи забоншиносе, 

ки дар сабкшиносї њам мавриди таваљљуњ аст. Бар тибќи ин назария 
бояд, ки љумалот ба ду эътибори жарфсохт (Deep structure) ва рўсохт 
(surface structure) нигарист. Аз жарфсохт, бо аъмоли гаштор, љумлаи 
рўсохт зоида мешавад. Масалан, jump (бипар) рўсохте аст, ки бо 
ќоидаи гаштарї «њазфи амрї» Imperative deletion аз you jamp муштаќ 
шудааст. Бархе аз гашторњо (мисли гаштори њазфи амрї) иљборї ва 
бархе аз гашторњо ихтиёрї њастанд. 

Transparent and opaque terms (з) Вожањои ршан ва тира  
Аз истилоњоти илми маънишиносї. Маќсуд аз вожањои равшан, 

вожањое аст, ки байни садо (sound) ва маънии (meaning) онњо 
робитае бошад ва дар натиља ба маънии худ далолати равшанї 
дошта бошанд: чак-чак, худнавис. Вожањои тира вожањое њастанд, 
ки ба маънии худ далолати равшане надоранд, мисли баддил ба 
маънии тарсу. Бисёре аз вожањои фарангї маъмул дар форсї мисли 
тилвизюн, тилифун, барои фарангиён равшан (чун решаи ин луѓотро 
медонанд) ва барои мо тира аст. 
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Баъзе аз забонњо (масалан олмонї) нисбат ба баъзе аз забонњо 
(масалан англисї ва фаронсавї) луѓоти равшани бештаре доранд. 
Арабї низ аз назари луѓоти равшан бисёр ѓанї аст. 

Ављи тирагї, истиора ва ављи равшанї, исми савт аст. Мумкин 
аст, вожањое, ки дар гузашта равшан буданд, имрўза тира мањсуб 
шаванд ва баръакс. 

Ин мафњумро зоњиран, аввалин бор С. Улманн маънишинос ва 
сабкшиноси муосир матрањ кард. 

Туре (н) тип 
Шахсияте, ки намояндаи гурўњи касире аз мардум бошад. Типсозї 

дар адабиёт марсум аст. 
«Њољи Оќо»-и Содиќ Њидоят як тип аст. Сортир менависад: 

«Намунаи навъї (тип) чист? Њаќиќате, ки фаќат як рўй дорад. Ваќте, 
ки Мюллер намунаи «хасис»-ро месозад, аз инсон фаќат равияи 
хиссаташро нишон медињад ва њол он, ки инсон монанди њар воќеияти 
дигаре чандин равия дорад».25 

Unite de pense(с) Воњиди фикрї, каминаи муњтаво. 
Шорл Боли муњтавои воњиди ибороти муттањидулмазмунро 

«воњиди фикрї» мехонад. Воњиди фикрї ибороте чун «Атояшро ба 
лиќояш бахшид», «ѓазали худоњофизї хонд», «инон печид», «тарк 
кард» аст. 

Uterance (з) Адо 
Њар адое аъам аз асвот, вожа, љумла. 
Vercimilitude (н) Њаќиќатнамої 
Бархе аз осор ростнамо њастанд ва хонанда дўст дорад, онро 

бовар кунад. 
Whorfian hypothesis(з) Фарзияи Вaрф 

→linguistic rlativity 
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Пайнавиштањо: 
 

1. Лафзан, яъне он чї бо text меояд ва бо он њамроњ аст. 
2. Context дар форсї гоње бояд матн тарљума шавад, њол он ки text-ро 

њам мант гуфтаем ва ин дуро набояд бо њам иштибоњ кард. 
3. Р. к: «Тафсири Чотман аз суханронии Теодоруф (Tzvetan Todorov) 

дарси 41, китоби: «Literary style, a symposium, edited by sеуmour 
Chatman», 1971. 

4. Р. к: суханронии Рулон Борт дар китоби Чотман, сањ. 7. 
5. Linguistics and literature (an introduction to literary stуlistics), 

Raymond Chapman, 1974, p. 48. 
6. Style in Fiction, Geoffrey N. Leech/Мichael H. Short, Longman, 1981, 

Р. 144. 
7. Маъхази фавќ, сањ. 48. 
8. Маъхази фавќ, сањ. 167. 
9. Маро шеваи хосу тоза асту дошт, 
     Њамон шеваи бостон Унсурї. 
                                              Хоќонї 
10. Р. к. Чотман, сањ. 31, маќолаи Теодоруф. 
11. Дар Фаронса: Axe paradigmatique. 
12. Забоншиносї чист? Сюзет Њидин Улгин, сањ. 69. 
13. Р. к: Чотман, сањ. 40. 
14. Сабкшиносии сохторї, сањ 77. 
15. Р. к: Leech, сањ. 69. 
16. Course in modern liguistics, Р. 556. 
17. Р. к: Чотман, сањ. 43. 
18. Р. к: Чотман, сањ. 37. 
19. Забоншиносї чист?, сањ. 87. 
20. Language and style, Stephen Ullmann, Oxford, 1996, Р. 100. 
21. Њамон љо, њамон сафња. 
22. Љињати огоњї аз таърифи ман руљўъ шавад ба китоби «Баён».  
23. Language and style. 
24. Ба Фаронса: Axe syntagmatique. 
25. Адабиёт чист?, Сортр, тарљумаи Наљафї ва Рањимї, чопи аввал, 

сањ. 13. 
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РОЊНАМОИ ЉАВОБИ ТАМРИНОТ 
 

Фасли аввал 
Тамрини 1. Мавзуи шеър тазоди байни инсону душмани ўст ва ин 

тазод дар луѓот: талх/чарбу ширин, шакар/зањру таъбироти чарб ва 
ширин додан, чарбу ширин мазидан, шакар ёфтан/ меваи талх додан, 
зањр хурдан намуда шуда аст. 

Шоир барои нишон додани ин тазод аз абозри адабии ташбењ (аз 
навъи тамсил) истифода карда аст: робитаи байни инсон ва душманро 
ба боѓбон ва дарахти бадсиришт ташбењ карда аст. Дар натиља луѓоти 
марбут ба дарахту мева додан ва расидагї аз дарахт дар шеър дида 
мешавад: дарахти талхнињод, дарахти талхгавњар, меваи талх падид 
овардан... 

Ќотеияти шоир дар ибрози аќидааш аз лањни њамосии шеър ва 
луѓоти устувори куњани порсї ва вазни мутаќориби шеър падидор аст. 

Тамрини 2. Шеъри Унсурї шеъре аст шод, тавсифї ва бурунгаро, 
ки фаќат ба љанбањои айнї ва берунии бањор пардохта аст. Шеъре аст 
воќеъгаро, ки бо таваљљуњ ба авзои иљтимоии ќарни панљум њам аз 
маъшуќи муаннас (њиљоби луъбатон) ва њам аз маъшуќи музаккар (Боз 
њамчун орази хубон замин ахзар  шавад) сухан гуфта аст. Шеъре аст 
бо диди ашрофї ва ба ин муносибат дар луѓоте чун афсари симин, 
дебо, њуллаи чинї, гўшвор, гавњар ва таблаи аттор ... омада аст. 
Тавсифи бањор бањонае барои тавзењи шањриёр аст. Ташбењоти он (љуз 
байти охир) мањсус ба мањсус аст, яъне як чизи айнии берунї ба як 
чизи айнии берунии дигар монанда шуда аст ва аз ин назар 
наметавонад њовии матолиби маънавї ва фалсафї бошад. 

 Аммо шеъри Мавлоно шеъре аст дарунгаро ва яке аз муњимтарин 
фарќњои он бо шеъри Унсурї дар љондорпиндорї (парсунификосиюн) 
аст. Савсан ва гулу насрину суману сарву бунафшаву нилуфару наргису 
санавбар сухан мегўянд ва ин яке аз тамойизоти сабкї (бо таваљљуњ бо 
басомад) ва корбурдиву наќшагароёнаи сабки ироќї ва хуросонї аст, 
ки дар ин сабки ахир њам аз ин гулњо ном бурда шуда аст. Лаклаки 
сухангўї аст ва худ бањор низ љондор аст (хушъизор). Фарќи муњими 
дигари ин шеър љанбаи метофизикии он аст ва шањриёри ин шеър, 
монанди шеъри Унсурї шоњ нест, балки Худост. Туркони зеборў (гулу 
гиёњу рўњ) ба дастури Худованд аз Адам (Туркистони он дунё) ба 
Њиндустон обу гул (вуљуди айниву зоњирї ва љисм) дар омадаанд ва ба 
таври куллї бањори шеъри Мавлоно чизе фаротар аз бањор аст (умри 
пойдор) ва метавон онро рамзе аз љањони рўњу маънавият гуфт. Бадин 
тартиб тавсифи бањор бањонае барои тавсифу тарњи фалсафии њаёту 
мамот аст ва ба лињози сабкшиносии наќшгаро наќши бањор дар 
шеъри Унсурїва Мавлоно комилан мутафовит аст. Фарќи дигари ин 
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ду шеър ин аст, ки Мавлоно ба муносибати фазои маънавї ва 
фалсафии шеър аз сумбул истифода карда аст. 

Тамрини 3. Нигоњу эњсоси тозаи нависанда боиси сохтњои љадиди 
забонї ва аснодњои навин шудааст. Ба таври куллї забони мубњами 
ин навиштаи мубайин эњсоси тоза ва ѓариби нависанда аст. Бархе аз 
маворид хуруљ аз њинљорњои оддии забонї ва фикрї аз ин ќарор аст: 

 Њам як зан буд ва њам як чиз моварои башарї дошт. Сураташ 
фаромушии гиљкунандае... ба љои: сураташ хотираи фаромушшудаи 
суратњои дигарро дар зењнам зинда мекард. Гўйи алмоси сиёње, ки дар 
ашк андохта бошанд (ташбењи хаёлї). Шаби абадї (чигуна шабе аст?). 
Сиёњии мањиби афсунгар (тазод). Ларзидани замин дар зери по. Замин 
хурдан ва дар айни њол кайф кардан...  

 
Фасли дуввум 

Тамрини 1. Шеъри Фирдавсї бо он, ки сахт муассир аст, лањне 
њаммосї ва омирона дорад ва аз тарафи дигар комилан мухайял аст. 
Фирдавсї равобити худро бо писар ваќте, ки њанўз зинда аст 
муљассам мекунад, байни онон њамвора ихтилоф аст, аз љумла писар 
бидуни касби иљоза аз падар рафта аст. Мегўяд, бояд ба суръат ўро 
биёбам ва барои ин кор, сарзаниш кунам. Баъд бо худ мегўяд, иллати 
рафтанаш ин буд, ки њамвора бо ман дурушт буд ва ин дафъа комилан 
барошуфту рафт. Сипас ба худ тасалло медињад, ки ў ба рўшноие 
расида ва барои ман њам љое нигоњ дошта аст ва мунтазири ман асту 
аз ин, ки ман дер кардаам асабонї аст...  

Равобити њаќиќии падару писар, ки мубтанї бар ќањру оштињост 
ва тасаррии ин вазъ ба ваќте, ки дигар писар зинда нест ба ин шеър 
симое мунњасир ба фард дода аст. Забон содда ва њамосї аст ва 
такрори луѓоте чун байѓора, дурушт, барошуфт, чашм доштан, ки 
њамагї далолат бар њолати ситезаљўи дорад, љалби назар мекунад. Аз 
тарафи дигар ду навъи луѓат: як даста ба маънии чашм ва даъвои 
дигаре оромишу сукун байни падару писар муоваза мешавад. Њамон 
тавр, ки писар тез мешитобад ва дурушт асту барошуфта асту пушт 
карда аст, падар њам мешитобад ва байѓора мекунад. Писар ба 
рушноие мерасад ва замоне аст, ки падарро чашм дорад, њаминтавр 
падар дар диранг аст ва дар дер омадан. Тазоди байни њолот, ки дар 
луѓот намуда шудааст ба шеър сохти мунсаљиме бахшида аст. Як 
нуктаи сабкї ќобили таъмил ба кор гирифтани вожаи рўшноие барои 
марг аст, ки ќоидатан бояд тираву сиёњ бошад. 

Дар шеъри Хоќонї бештар бо ќудратнамоињои як шоири њирфаї 
мувољињем, чунон, ки дар абёти мутааддиде бо нањви баёнњои 
мухталиф фаќат мегўяд, ки гиря кунед. Шеъри Хоќонї лањни њамосии 
шеъри Фирдавсиро надорад ва бояд онро аз навъи адаби ѓаної, ки 
дар он баёни эњсосу авотиф мекунанад, мањсуб дошт. Шоир бо ин, ки 
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мутаассир аст бо ин њама аз изњори фазл, ки шеваи ўст ѓофил нест. 
Тарњи шабењ ба он тарњи достоне зебову содда ва муссир, ки дар 
шеъри Фирдавсї дидем инљо нест. Як нуктаи љолиб дар ин шеър 
њузури модар ва ширкаткунандагон дар маросими азодарї аст, ки дар 
шеъри Фирдавсї набуд. Фирдавсї дар дунёи њамосии худ танњост, 
аммо Хоќонї дар ин мусибат ёр ва ёвароне дорад. Муњимтарин фарќи 
ин ду шеър забони истиории Хоќонї ва забони соддаи Фирдавсї аст, 
ки барои марсия муносибтар аст. Барои хонандагони имрўзї забони 
шеъри Хоќонї тиратар аз Фирдавсї аст (бо он, ки мутаахир аз ўст) ва 
дар натиља таъсири шеъри Фирдавї бењтар аст (бо он, ки забони ў ба 
лињози адабї соддатар аст). 
 

Фасли саввум 
Тамрини 1. Матни мавриди бањс аз вуљуњи гуногун адабї аст ва дар 

он аносири халлоќият комилан ошкор аст. Ба чанд мухтасса ишорат 
мешавад:  

1. Сохтњои ѓайри мутаориф (мунњариф): асноди мунљамид шудан ба 
фикр, оврадани феъли «тавлид шудан» барои зиндагї, овардани 
сифати «азалї» барои њамоќат, зикри «ман» дар мавориде, ки зоњиран 
лозим ба назар намерасад, иддаои «ширкат доштан» дар гардиши 
замину афлок ва нашву намои рустанињо ва љунбиши љонваро. 

2. Љондор будани њамаи ашё: њаракати мављудоту табиат, 
барќарории љараёни изтиробии байни нависанда ва њамаи аносири 
табиат, гардиши замину афлок... 

3. Њузури аносири ѓайри мантаќї: аз ќабили дарњамрехтагии замону 
макон: ширкат дар гардиши замину афлок ва нашъунумуи рустанињо 
ва љунбиши љонварон, тавъам шудани зиндагї бо гузаштаву оянда ва 
дуру наздик... 

4. Ибњом: ки бар њамаи аљзои матн њукмфармост: чун зиндагиям 
марбут ба њамаи њастињое мешуд, ки даври ман буданд, њамаи сояњое, 
ки дар атрофам меларзиданд. 

5. Фазои љодуї ва асотирии матн: як зиндагии мунњасир ба фарди 
аљиб, сояњое, ки меларзиданд, риштањои номаръї, љараёни изтироб, 
ќудрати дарки рамузи наќќошињои ќадимї, асрори китобњои 
мушкили фалсафа, вуќуъ дар гардиши замину афлок ва дар 
нашъунумуи растанињо... . тавъам шудан бо гузашта ва дуру наздик. 

6. Забони отифї: забони матн ба нањве аст, ки бештар аз он, ки 
бифањмонад таъсир мекунад ва эњсосоту авотифро бар меангезонад. 
Љумалот иншої аст ва ќобили сидќу кизб нест: як зиндагии мунњасир 
ба фарди аљиб дар ман тавлид шуд.  

7. Иѓроќ: дар сабки адабї матолибро ё беш аз њад бузург мекунанд 
ва ё кўчак: ќудрати ў бар дарки њамаи румузу асрор... такрори њама: 
њамаи њастињо, њамаи сояњо ва њамаи аносир ва овардани сифоте аз 
ќабили: амиќ, ба осонї.  
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Тамрини 2. Ин ќита аз Рўдакї аст ва лизои сабки он хуросонї аст:  
 Аз назар забони ќадимї аст: афъоли пешвандї дорад: боз мурдан, 

боз шинохтан. «на» ба сурати ќайди нафй бакор бурда шудааст ва 
феълро манфї мекунад, гоње бар сари феъли амр «б» наёмадааст: зї 
(ва гоње њам омадааст: бипазир, бигир). Њарфи ќабл аз замири 
муттасил сокин мондааст: якдигаршон. «не» ба маънї нест. Луѓоти 
ќадимї аз ќабили чанбар ва зї дорад. Луѓоти арабии он кам аст (ано, 
шиддат, имон, неъмат, њукм, маљоз). Шаш луѓати арабї дар муќобили 
њудуди шаст вожаи форсї, яъне дањ дар сад.  

Аз назари фикрї бурунгарост ва њолоти беруниро тавсиф мекунад 
на даруниро: гуфтани Рай то Тироз! Зиндагї дар ано ва шиддат ё 
имону неъмат. Таълимист ва панду андарз медињад. Сухан аз шањрњои 
куњан чун Рай ва Тироз аст. 

 Ба лињози адабї: забон тасвирї нест ва аз бадеу баён чандон 
истифода нашудааст. Як мавриди ташбењ дорад («Ин њама боду буди 
ту хоб аст»). Бадеи он муќаддамоте аст: тазоди байни кўтању дароз, 
љиноси байни боду буд. Ќитъа асту радиф надорад. 

 Чунин мухтассоте далолат бар давраи нахустини шеъри форсї, 
яъне сабки хуросонї дорад. 

Тамрини 3. 
1. Муболиѓаву иѓроќ: дар љое, ки интизори ѓулуи шадиде аст аз 

иѓроќњои хеле заъиф истифода мекунад, чунонки метавон гуфт, аслан 
иѓроќе даркор нест ва ин боиси љалби таваљљуњ ва макси хонанда дар 
шеър мешавад: 

Гуфта будам чу биёї, ѓами дил бо ту биѓўям, 
Чи бигўям, ки ѓам аз дил биравад, чун ту биёї! 

 Чунин мухтассоте далолат бар давраи нахустини шеъри форсї, 
яъне сабки хуросонї дорад. 

На ончунон ба ту машѓулам, эй бињиштирўй, 
Ки ёди хештанам дар замир меояд. 
 
Чунонат дўст медорам, ки гар рўзе фироќ афтад, 
Ту сабр аз ман тавонї карду ман сабр аз ту натвонам. 

 Ва гоње аз ин шева дар мањал ташбењ истифода мекунад: 
Ба дастгирии афтодагону муњтољон, 
Чунон ки дўст ба дидори дўстон моил. 

 Њол он, ки дар моил будани дўст ба дидори дўст иѓроќе нест ва 
амре бадењї ба назар мерасад. 

 2. Истифода аз луѓоти арабї ба љои луѓоти марсуми форсї, ки 
бар хилофи интизори хонанда аст. Ба назар мерасад, ки Саъдї ба 
сабаби иќомати тўлонї дар кишварњои арабї ѓаробати ин луѓотро њис 
намекардааст. Ба њар њол дар он забони содда ва равони Саъдї ин 
гуна луѓот љалби назар мекунанд: 
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Муњаќќиќ њамон бинад андар абил, 
Ки дар хубрўён чунину чагил. 

 
Санам андар балад куфр парастанду салиб, 
Зулфу рўйи ту дар Ислом салибу санаманд. 

 
Биёр, соќии сармаст, љоми бодаи ишќ, 
Бидењ ба раѓми маносењ, ки медињад пандам. 

 
Лав њашаллоњ аз ќаду болои он сарви сињї, 
З-он, ки њамтояш ба зери гунбади даввор нест. 

3. Корбурдњои хосси бархе аз луѓот, масалан, эњтимол кардан дар 
маънии тањаммул кардан:  

Эњтимоли  неш кардан вољиб аст аз бањри нўш, 
Њамли кўњи Бесутун бар ёди Ширин бор нест. 

4. Алоќа ба санъати бадеии истиснои мунќатеъ (шояд тањти 
таъсири сарфу нањви араб)  

Бихўшид сарчашмањои ќадим, 
Намонд об љуз оби чашми ятим. 
 
Ба ањди мулки вай андар намонд дасти татовул. 
Магар совоиди симину бозувони симинро. 

5. Овардани феъли гуфтан барои савганд ва муодилњои он (ба љои 
хўрдан):  

Ќасам ба љони ту гуфтан тариќи иззат нест, 
Ба хоки пойи ту он њам азим савганд аст. 
 
Зи рўзгор ба ранљам чунон, ки натвон гуфт, 
Ба хоки пойи худованди рўзгор, Ямин. 

Тамрини 4. Муодили таќрибии он дар забони оддї чунин аст: субњ 
ошкор шуд ва рози дили замонаро ошкор кард. Аммо шоир ба баёни 
даќиќтар гуфтааст сурати субњ амдан њиљоб аз чењра бар гирифт ва 
рози дили замонаро ба сањро афканд, яъне ошкор кард. Аммо аввалан 
субњ чигуна сурат ва њиљоб дорад? (истиораи мукания). Чигуна аз субњ 
феъл сар мезанад (ба амдан барафканад)? (истиораи мукания). 

 Ба сањро афкандан чаро ба маънии ошкор кардан аст? (киноя, 
рабти лозим ва малзум). Шоир тахайюл кардааст, ки сањро соф ва 
бекарон аст ва агар чизеро дар он партоб кунем пинњон нахоњад монд. 
Шабро печида дар њолияе аз розу рамз тасаввур кардааст, ки субњ ба 
амд хостааст асрори ўро ошкор кунад, аммо чигуна розафканданї 
аст? онро ба шайъе ташбењ карда аст, ки ќобили партоб бошад. 
Субњро ба зане монанд кардааст, ки њиљоб бар рухсор дорад ва дар 
пардае аз рамзу роз аст. Оё худи субњ пардаро бармеафканад ё 
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рухсораш? Чунон, ки мулоњиза мешавад шеър пур аз аносири 
фаромантиќї аст, бадеъ ва баёни суннатї фаќат миќдоре аз тахайюли 
шоъирро тавзењ медињад: истиораи муканияи тахайилия (рухсори 
субњ, дили замона), киноя (сањро афкандан)... каломи илова бар ин 
хуруљ аз њинљорњои забонву фикрї дар шабакае аз назм ва таносуботи 
њиљої (вазн) ќарор дорад. 
 

Фасли чањорум 
 Дар њар се мисраъ шоњрўде, иборате, дуое ва мазњабе аст: 

Бисмиллоњ, Ояталкурсї, Тавакалту алаллоњ. Аммо баён содда аст. 
Фаќат якљо суруданро маљозан ба дасти аснод дода аст. Тарс ва 
вањшати моњигирро баён мекунад. 

 Мисрањои бодиянишин адабитар аст ва ташбењ дорад: ќоиќи 
хуршед, мурѓи сабзи ёдњо, ќасрњои мављ, љуз дар мисраи охир, ки 
содда аст: винак оё дар даруни тўри моњигир. 

 Рўъёи тасаллути бештаре бар калом дорад. Аввалан байни њар се 
мисраи ў ќофия аст: меронд, мехонд, мемонд, ва сониян таъини 
масири фикрии шеър бо ўст, зеро ин шеър се банд дорад, ки мисраи 
охири њар бандро ў бояд бигўяд ва ўст, ки бояд таъйин кунад, ки 
моњигир мувофиќ мешавад ё на? Ноњамвор мављ ба љои ноњамвории 
мављ овардани сифат ба љои масдар аст, ки дар шеъри нав марсум аст 
(дар дастнависе, ки доштам: номвораи мављ ) ва ин инњирофи адабї 
аст. Дар мисраи охир ќарор додани њасрати дар тур њам каломро 
адабї ва нав карда аст. 

 Ба назар мерасад, ки зењни бодиянишин руъёитар ва 
рамонтикитар аз дигарон аст ва чандон ба воќеият мунтабиќ нест. 
Моњигири фаќире, ки бо дуо мутавассил шудааст, набояд мављро ба 
сурати ќаср бибинад, шоир зењнияти худро ба моњигир нисбат дода 
аст ва мурѓи сабз ёдњои мутааллиќ ба ўст, на моњигир. Ин зењнияти ў 
аз тарафг руъёеро маљбур мекунад, ки ў њам аз љилваи њар ёд сухан 
бигўяд ва аз тарафи дигар саранљом дар чањорчўби мантиќи каломи 
шоњрўде ќарор мегирад ва он мисраи соддаро мегуяд: винак оё ... 
 

Фасли панљум 
 Тамрини 1. Нависандаи ин матн монанди тамоми нависандагони 

мутуни насри фаннї шаб шудан ва рўз шуданро бањонае ќарор дода 
аст, то ба саљъпардозї ва мавозанаву тарсеъ ва ба таври куллї ба 
њунарнамої бипардозад, Тасаллути худро бар забон нишон дињад ва 
иќтидори худро дар васиф ва адои маънои воњид ба тариќи мухталиф 
ба намойиш гузорад. Бадин тартиб натиља мегирем, ки дар мутуне, ки 
ба насри фаннї навишта шудаанд наќши забон дар марњилаи аввал 
њунарнамої аст на интиќоли маънї ва паём ва ин аз назари сабкї 
баръакс насри мурассали ќуруни саввум ва чањоруму панљум аст. 
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Тамрини 2. Дар шеъри Низомї лањн лањне шод аст. Гўянда аз ин, 
ки кўдак аз њафтсолагї ба чањордањсолагї расидааст шодмон аст, ин 
шодмонї даќиќан дар забон намуда шудааст. Нахуст гуле буд, ки ба 
чаман њавола буд ва инак сарве аст, ки бар ављ сар кашида аст. Љои 
гул ба суръат бо сарв иваз мешавад ва ин мерасонд, ки гўянда 
комилан аз расидани он њафтсола ба чањордањсолагї хушнуд аст. 
Диди шод, бурунгароии шоир бо луѓоте чун гул ва чаману сарв ва ављ 
дар иртибот аст. 

Дар шеъри Сипењрї, лањн лањни андуњнок аст. Шоир аз ин, ки 
тифл аз кўчаи санљоќакњо дур шудааст шодмон нест ва андуњи худро 
комилан дар интихоби луѓот ва таркибот нишон дода аст. Тифл 
поварчин-поварчин, яъне оњиста дур мешавад ва ин нишон медињад, 
ки шоир нохудогоњ хоста аст ин дур шуданро батеъ кунад. Аз тарафи 
дигар, барои даврони кўдакї истиораи зебои кўчаи санљоќакњоро 
овардааст, то дур шудан аз он ѓабн(зиён) бошад на њусн. Лањни 
андуњноки шоир дар интихоби луѓоти самимонаи поварчин-поварчин 
ва санљоќакњо, ки дар мутуни адабї ба кор нарафтаанд, намуда 
шудааст. 

Тамрини 3. Овонависии байти аввал чунин аст: 
bā/de No/ru/zi ha/mi dar bus/tan bot/gar ša/vad 
tā ze son/paš har da/rax/ti lop/ba/ti di gar ša/vad 

Калимот аз назари теъдоди њиљо: 

якњиљої дуњиљої сењиљої 

4 8 3 

 
Дар мањалли иттисоли ду њиљо: 

cc vc  

5 9 

 
Навъи њиљо: 

cv cv cvc cṽc 

8 8 12 1 

 
Овонависї байти Мавлоно: 

 Ba/hār pa/mad ba/hār pa/mad ba/hā/re хеš pe/zār pā/mad 
 Xa/so sar sab/z šod pā/lam pa/vā/ne la/lе/zār pā/mad 
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Калимот аз назари теъдоди њиљо: 

якњиљої дуњиљої сењиљої 

4 10 2 

Дар мањалли иттисоли ду њиљо: 

cc vc  

0 12 

Навъи њиљо: 

cv cṽ cvc cṽc cvcс 

9 7 8 5 1 
 

 

Дар ин њарду байт калимоти дуњиљої аз њама бештар аст, ки 
зоњиран табеи забони форсї аст ва нуктаеро равшан намекунад. Дар 
њарду дар мањалли иттисоли њиљо, vc, яъне тародифи мусавват- сомити 
бештар аст (зоњиран бар хилофи шеъри Њофиз аст, ки дар он cc 
бештар аст). Фарќи ин ду байт дар навъи њиљост, ки дар аввалї cvc ва 
дар дувум њам cvc ва њам cv аз њама бештар њастанд (дар Њофиз њам cv 
аз њама бештар аст). 

 
Фасли шашум 

Тамрини 1. Сабки наср гуногун аст ва њар гурўњ аз нависандагон 
шеваеро интихоб кардаанд: 

1-  Бархе ба дунболи насри мусаљљаъ рафтаанд ва оѓозу поёни 
навиштаи худро ба саљъ оростаанд. Ин сабк аз назари ањли фан 
писандида нест. (ишораи ў ба насри байнобайни авохири ќарни 
панљум ва авоили ќарни шашум чун «Тарихи Байњаќї» ва «Чањор 
маќола» ва «Сиёсатнома» ва «Ќобуснома» аст ). 

2- Бархе дунболи каломи табии рафтанд ва гирди такаллуф ва 
санъат нагаштаанд. Раваши нависандагони бузург чунин аст ва 
нависандагони куњани форсї ва арабї њам њамин сабкро баргузида 
буданд (ишораи ў ба насри мурсал аз ќабили «Таърихи Баламї»)  

3- Гурўње ба дунболи насри маснуъ њастанд ва каломи онон пур аз 
саноеи гуногун чун таљнис ва иштиќоќу мувозана ... аст (муроди ў 
насри фаннї аз ќабили «Калила ва Димна» ва «Марзбоннома» аст).  

4- Гуруње ба дунболи зебоии лафз ва забон њастанд ва чандон ба 
маънї ањмият намедињанд (ин таќсимбандї зоид аст, чун ќаблан ба 
шевањои наср ишора кардааст. Ин маврид куллї аст ва дар њар табаќа 
гурўњеро дар бар мегирад, аммо ѓолибан дар насри маснуъ ва 
маќоманависї мисдоќ дорад). 
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Аммо сабки ман омезае аз њамаи сабкњои болост ва аз њар шевае 
истифодае кардаам. Гоње дунболи насри табиву осон ва гоње дунболи 
насри фаннии душвор будаам. Аммо сабки аслии ман ин аст, ки ба њар 
њол дар санъат ифрот накунам ва такаллуфро ба онљо накашонам, ки 
вожањои зишту ѓайри маъмул ба насри ман роњ ёбад. 

Ва мукотиботи ман, агар чи аз саљъу санъатњои дигар холї нест, 
аммо ѓолибан ба шевае аст, ки шарњ додам ва ибороту истиороти он 
латиф аст. 

Тамрини 2. Китобњое, ки ба форсї навиштаанд, махсусан «Калила 
ва Димна» аз назари сабк ва навъи сухан якнавохт аст, мисли боѓе аст, 
ки дар он љуз як мева набошад. Аммо дар китоби ман чанд навъ аз 
сабкњои насрпардозї ба кор гирифта шудааст, монанди боѓе аст, ки 
дар он мевањои гуногуне аз лафзу маънї вуљуд дошта бошад. 

Тамрини 3. Анвои нигориш то онљо, ки медонам се аст: 
дабиронаву воизонаву муњаќќиќона (яъне адабї ё мутарассилона, 
таълимї ва тањќиќї) аммо аќсоми тарзи баён ва сабк фаровон аст... 
алфози мањљуру ѓарибро ваќте натавонанд дар ибороти мавзун ба кор 
баранд ва лољарам ба зевар дар назму наср ворид кунанд, мутакаллиф 
шавад ва њазор бор зиштар аз алфози маъмулии мустаъмал бошад. 
Нињоят њунарнамої он аст, ки битавон мутакаллифу маснуъро табиї 
ва дилписанд кард ва алфози ѓарибу мањљурро тавре ба кор бурд, ки 
мавриди ќабулу писанд афтад, чунон, ки ман дар номањо ва ќасоиди 
худ кардаам. 

 
Фасли њафтум: 

Тамрини 1.  
Сатњи забонї: шеъри мавриди бањс аз назари забон матне куњан 

аст ва дар њарсе сатњи овоиву луѓавї ва нањвї мухтассоти забони 
форсии куњанро дорад:  

Сатњи ової: будан бино ба нурми даврањои куњани форсї ба 
сурати мухаффаф будан даромадааст: бадї. Изофа ба сабки куњан ба 
њазфи касраи изофа: ќатраборон. Охирин сомит «ман» дар изофа ба 
замир сокин мондааст: манат. Алифи касрат ва муболиѓа дорад: басо 
дило, басо нигор. Аз бадеи лафзї (саљъу љинос ва такрор) то њудуде 
истифода кардааст:  

Басо канизаки некў, ки майл дошта бад-ў, 
Ба шаб зи ёрии ў назди љумла пинњон буд. 

Байни некў/ бад-ў/ ў-и саљъ матраф аст. 
 Аммо аз такрор, ки аз мухтассоти муњими сабки куњан аст 

фаровон истифода кардааст. Такрори феъл: «Њарчи дандон буд, 
чароѓи тобон буд, Сапеди симзада буд, дуру марљон буд» ва дар 
чандин байт њарду мисра ба «буд» хатм шудаанд. Такрори иборат: 
«шуд он замона», «њамеша чашм» ва ин боиси мувозана шудааст:  
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 Шуд он замона, ки рўяш ба сони дебо буд, 
            Шуд он замона, ки мўяш ба сони ќатрон буд. 

 Њамчунин такрор боиси анвои радулсадр ва радулъаљуз шуда 
аст: чунон, ки «нањси кайвон» охири байти савум дар авали байти 
чањорум такрор шудааст (радулъаљуз илассадр). Ё «гирду гардон» 
охири мисраи аввали байти панљум дар охири мисраи дуввуми њамин 
байт такрор шуда аст (радуларўз илалъаљуз).  

Радифи шеър содда ва феълї аст. Вазни шеър мафоилун, 
фуалотун, мафоилун, фаъалун аст, ки бо мавзўи шеър, ки њасби њол ва 
ривоят аст таносуб дорад. Ба сурати оддї мусиќии шеър чандон 
бештар фатњ нест, аммо агар шеърро ба сурати малњун замзама кунем 
комилан мусиќиёї аст. 

 Сатњи луѓавї: луѓоти арабии он кам аст ва ѓолибан аз муодилоти 
форсї истифода шудааст: нозаш (тафохир), басон, бакирдор (мисл), 
Кайвон (Зуњал). Луѓоти форсии куњан дорад: Яздон (Худо), 
шикастабиёбон (биёбони ноњамвор), нињеб (биму тарс), набид (май ва 
бода), дидор (чењра). Луѓоти наздик ба пањлавї дорад, масалан хубиро 
дар маънии зебої бакор бурдааст. Дар пањлавї њам ба зебо, хубчењр 
(hu-čihr) ё некўро (канизаки некў) ба маънии зебо бакор бурдааст, ки 
дар пањлавї њам nekog ба њамин маънї аст. 

«Ки»-ро ба маънии касе, ки ба кор бурдааст: киро яъне касеро, ки. 
Куљо дар наќши мавсул: њамон куљо, яъне њамон, ки: «Куњан кунад ба 
замоне, њамон куљо нав буд» ё «Ва боѓ хуррам гашт он куљо биёбон 
буд». «ба» сифати соз: бифзун (зиёд).  

Сатњи нањвї: овардани «б» дар сари феъли мозї: бисуд (аз судан), 
бирехт. Овардан мозии истимрорї дар сохтњои куњан: рафтї (мерафт), 
надонистаме (надонистам), њаме харид. Овардани мозї ба љои 
музореъ: фаќат асо ва анбон буд (яъне њаст). Байни њаме ва феъл 
фосила афтодааст: њаме чї донї. Афъолро дар маонии ќадим 
истеъмол кардааст: шудан ба маънии рафтан: шуд он замона. 
Навиштан ба маънии тай кардан, гаштан ба маънии таѓйири њол 
додан: ман дигар гаштам. Афъоле, ки имрўза марсум нест: сухан ба 
маънии андоза гирифтан ва санљидану шумурдан, ёристан дар маънии 
љурат кардан. Афъоли пешвандї: фурў рехтан. Овардани «вов» дар 
оѓоз «Ва боѓ хуррам гашт он куљо биёбон буд». «на» ќайди нафй: «на 
нањси кайво набуд» . Љамъи бо алиф ва нун: зулфакон, инчунинон 
(яъне чунину чунон). Ду њарфи изофа дар пасу пеш мутаммам: « Барўй 
ў дар, чашмам њамеша њайрон буд». «ро»-и факи изофа: «Маро 
(манро) бисиду фурў рехт њар чи дандон буд», яъне дандони ман 
бисиду фурў рехт.  
Сатњи фикрї: аз назари фикрї шеърест бурунгаро. Њар чанд мавзўи 
он отифї ва эњсосї аст, аммо вориди дунёи дарун намешавад. 
Љанбањои берунї ва айни пириро баён мекунад: дандонњоям рехтааст, 
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дигар зулфи чавгон надорам, дар љавонї рўям дебо ва мўям ќатрон 
буд. Дид ва лањни ў њаммосї аст ва баљои оњу нола аз гузаштаи худ бо 
лањни муфохараомезе ёд мекунад: басо канизаки зебо, ки ба ў майл 
дошт! Бо он, ки мавзўи шеър пирї аст, аммо дунёи шодиро тавсиф 
мекунад: «набиди равшан ва дидори хуб ва рўйи латиф» ва фаќат яке 
ду мисраъ ѓамангез дорад, ки хонандаро бо ў њамдард мекунад: «Асо 
биёр, ки ваќти асову анбон буд». Аз љањоне куњан сухан мегўяд, ки дар 
он дебо ва чавгону дирам ва тарки каниз аст. Сухан аз хариду фуруши 
канизон аст. Шоирон ба назди шоњон мераванд. Њанўз табаќаи 
дењќонон њастанд. Ва чун сароњатан аз Оли Сомон ва мири Мокон 
сухан мегўяд, пайдост, ки шеър марбут ба ќарни чањорум аст.  

Шеърест воќеъгаро ва авзоу ањволи табиии асри худро нишон 
медињад: «Њаме хариду њаме сахт бешумор дирам...» ва иттифоќоти 
њаќиќии зиндагии худро шарњ медињад: дар шарњи њоли ў навиштаанд, 
«ки чињил њазор дирам вом гирифт ва канизакеро, ки дўст дошт 
харид». Аз ишороти дигари њаќиќї дар ин шеър ёдкарди ў аз замоне 
аст, ки шоири бузурги дарбори Сомониён аст ва њанўз кўр нашудааст. 
«Дар он замон шоду хурам буд». «Нишоти ў ба фузуну бими ў 
бенуќсон буд». Зоњиран курии ў маълули њодисаи сиёсї аст, зеро аз он 
сухан намегўяд. Маълум аст, ки дар замони сурудани ин шеър маќому 
шуѓле надоштааст.  
Сатњи адабї: ќолаби шеър ќасида аст, ки маъмултарин ќолаб (ба 
истилоњ ќолаби мусаллат) дар сабки хуросонї аст. Љои тахаллус њанўз 
собит нашудааст. Аз бадеи манавї чандон истифода намекунад. Аз 
назари илми баён ибтидої ва содда аст. Ташбењоти он мањсус ба 
мањсус аст ва масалан, дандон ба чароѓи тобон ва дуру марљон ва 
ќатраборон ташбењ шудааст. Бештар њарф мезанад ва камтар намоиш 
медињад. Равоиву мустаќим ва гоње гузоришгуна аст. Агар вазнро аз 
он нагирем дар бисёре аз мавозеъ табдил ба наср мешавад, аммо ба 
лињози мавзуъ адабї ва муассир аст. 

 
Фасли њаштум: 

Тамрини 1: 
1. Кунанду дињанд феъли музореъ бидуни «ме» ва «б». Феъли 

пешвандии баркандан. Мушаддад кардан, мухаффаф: пур 
2. Сокин нигоњ доштани сомити охири калимаи музоф ба замир ё аз 

искони замир: мурдонт. 
3. Овардани алифи итлоќ: љоно, мењмоно. Аскони замир: бачаш. 

бурд ба љои бибурд. 
4. Алифи касрат ва муболиѓа: басо бахило. Сохтани масдари форсї 

аз калимоти арабї: кариме ба љои каромат. Феъли пешвандї: дар 
пароканидан (дар парокандан). Сохтани мозї аз буни музореъ. 
Парокандан. 
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5. Бе зї (бе аз) ба маънии бе, бидун. 
6. Фусус ба маънии сахра ва лаъб. Поидан ба маънии баќо доштан, 

мондан. 
7. Овардани «ба» бар сари мафъули дуввуми феъли гирифтан: 

касеро ба ёр гирифтан = касеро ба дўстї баргузидан. Дар шумор 
гирифтан ба маънии њисоб кардан. 

8. Овардани «ё» бар сари феъли шарт ва љазои шарт: гар- набудї- 
боридамї. Боридамї ба љои меборидам. Овардани «б» бидуни «аст». 

9. Овардани «аз ин» баёни љинси њамроњ бо «ё» бар сари сифот. 
10. Феъли амр њам бидуни «би»: кун, гурез ва њам бо «би»: бинењ, 

бигузин. Сарфаљўї дар овардани «ро»: шабгард(ро), рањи 
саломат(ро), рањи боло(ро). 

11. Фосила андохтан байни «ме» ва феъл: мезиндагї хоњи. 
12. Овардани «яке» аломати накира бо исм бидуни «ё»: яке сар. 

Феъли пешвандї: фуру кардан. Андар баљи дар. 
13. Овардани «яке» аломати накира бо исми њамроњ бо «е»: яке гўи. 

Бувад баљои бошад. Вай дар ишора ба ѓайри љондор: гўи. Наёмадани 
«ро» баъд аз майдон. Супурдан ба маънии тай кардан. Захм ба маънии 
задан ва зарба.  

14. Фањм кардан ба љо фањмидан, яъне овардани масдари мураккаб 
ба љои масдари ќиёсї. 

15. Сохтани масдар бо «ё»-и форсї аз калимаи адабии сањл. 
16. Би зи ба маънии бидун. 
17. «б»-и баъдия: ба тарки ту гуфтан, яъне ишќи туро тарк гуфтан. 

«на»-и ќайди нафй: на табъи мавзун аст: табъи мавзун нест. 
18. Овардани «е» бар сари сифат ва мавсуфи њарду: доѓи тозае. 

Овардани «б» бар сари феъли мозї: бирехт. Њамегуфтам баљои 
мегуфтам. 

19. Њарфи изофаи музаф: ба сарчашмае бар.  
20. Овардани феъли муфрад барои фоили љамъ. 
21. Куштан дар маънии хомуш кардан. Сухтан дар маънии мутаадї. 
22. «бе аз» ба маънии бидун. Сарфи феъли дуої: мабодом. 
23. Куштан дар маънии хомуш кардан. 
24. Њазфи мусаввати кутоњ ё сокин кардан: бидњї ба љои бидињї. 
25. Касраи изофа ба сурати «е»: фитодае хокбез. Ва њамчунин 

метавон факи изофа хонд. 
26. Замири мафъулии (доим маро) ё изофии (доим љомаам ва њам 

љоям). 
27. Њарфи изофаи музоаф: ба рўи замин бар. 
28. Овардани феъли муфрад барои фоили љамъ. Набуд баљои 

набувад. 
29. Тахфифи мушаддад: саљљода. 
30. Факи касраи изофа: сари муй.  
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Тамрини 2: 
1. Баёни хоб бидуни «е» аммо бо адот шак ва тардиду ташбењ ва 

феъли музореъ: чунон, оед, гўед.  
2. Такрори њазор дар баёни адад. Љамъ бастан, љамъи арабї: 

њуруфњо.  
3. Сўхтан дар маънии мутаадї: сўзондан. 
4. Намудан дар маънии феъли лозим: љилва кардан. 
5. Шўхї дар маънии густохї ва љасорат.  
6. Овардани «ё» ба охири феъли шарт ва љавоби шарт. Овардани 

«б» бар сари феъли мозї. Фозилтар ба маънии бењтар. 
7. Ваљњи масдарї: бояд будан. Биранљанд ба маънии меранљанд. 

Дињанд (бидуни «ме» ва «би») ба маънии медињанд. 
8. Овардани «ё»-и шарњи хоб ба охири афъол. 
9. Чун мухафафи чун (табдили мусаввати баланд ба кутоњ). Дуи 

дигар ба маънии дуввум: тиромањ ба маънии поиз. Садигар ба маънии 
саввум. 

10. Ў дар ишора ба ѓайри љондор. Љамъ бастан, љавоњир. «аз ёќут 
бењтарин» ба љои «бењтарин ёќут». 

11. Њарфи изофаи музоаф. 
12. Гирифтан ба маънии шуруъ шудан. 
13. Бишкастмонї (шикаст медодем) як гунаи хоси сиѓаи шартї. 
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ЛУЃАТНОМА 
 

А 
Абулфурос – шуљоъ, далер. (лаќаби шоњ Шуљоъмамдуњи Њофиз). 
Авон – ваќт, њангом. 
Азоњир – љамъи азњор, ки худ љамъи зањр аст, шукуфањо. 
Анќос – љамъи ниќс, мидод, маркаб, давда. 
Ано – ранљ, машаќќат. 
Афонин – љамъи фан. 
Ахзар – сабз, сиёњ. 
Б 
Баййин – ошкор. 
Басдон – бисёрдон. 
Биѓора – сарзаниш. 
Бодубар – љалолу шукўњ. 
Бухтї – шутури неруманди сурхранг. 
В 
Вулот – љамъи волї. 
Ѓ 
Ѓуробулбайн – аз арабї (ѓуробулбайн), кулоѓ, ки дар назари араб 

шум бувад ва садои он нишонаи дурї ва људої мањсуб мешуд. 
Д 
Дамдама – фиреб. 
Дарроља – бурљњои нигоњбонї дар атрофии ќалъа. 
Даскара – яке аз ќурои Хуросон. 
Ё 
Ёсиљ – тири пайкондор. 
З 
Залом – торикї, сиёњї. 
И 
Истиноъ – некўйї кардан, баргузидан, муќарраб сохтан. 
Ишмом – бўйидан, бўй. 
К 
Кабт – занбўри асал. 
Камомарра – чунонки гузашт. 
Куппї – маймун. 
Л 
Лахлаха – таркибе аз атриёти мухталиф ба сурати гўй. 
Лоиќа – лойиќа, муаннаси лоиќ. 
М 
Мазидан – чашидан. 
Маќулубитташкик – дорои маротиб. 
Мамлўњ – (маќлуби мамлўњ), манзур, мавриди таваљљуњ, 

нигаристашуда. 
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Масоќ – савќ, рондан. 
Матолеъ – љамъи матлаъ, авали сухан. 
Маљарра – кањкашон. 
Маунат – хуруљї, ќуввати рўзона. 
Меѓ – абр. 
Мизмор – майдон. 
Мувосо (мувосот) – ёрї кардан. 
Мукањњал – сурмакашида. 
Муќаттаъ – љамъи маќтаъ, поении сухан. 
Мулњам – навъи љома. 
Мумаййиз – тамиздињанда. 
Муноњиљ – љамъи мунањњиљ, шева, роњ. 
Муносењ – носењ, андарзгў. 
Мутаррид – омм, шомил, љорї, равон. 
Муфовизат – ширкат, баробарї. 
Муфтатањ – оѓоз. 
Мухаллал – холдор. 
Мухтатам – поён. 
Муњанно – гуворошуда. 
Муњокот – таќлид. 
Муњра – љамъи моњир. 
Муълам – мунаќќаш, мухаттат. 
Мўйколида – жўлидамўй. 
Н 
Набват – эъроз, дурї, нафрат. 
Над – навъе аз атриёт. 
Насиба – бањра, ќисмат. 
Нањиммат – мунтањои њиммат. 
Нањљ – роњ. 
Њ 
Њавк – насаљ, назм. 
Њилят – зевар, пероя. 
Њотулроња – шаробро бидењ! 
Њулла – љомаи нав. 
Њумлон – сутури бордор, ки ба касе бахшида бошанд. 
О 
Омудан – печидан, ба ришта кашидан. 
Охтан – майл кардан. 
П 
Пайкон – нўки филизии тир. 
Р 
Расан – ресмон. 
Раста – роста. 
С 
Сак – њавола. 
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Самин – чоќ. 
Синдрус – самѓи сару кўње, ки сиёњранг аст. 
Сирурат – аз њоле ба њоли дигар даромадан. 
Суфор – шикофи интињои тир. 
Т 
Таассуф – ба бероња рафтан. 
Табангу – киса, сабад, занбил. 
Табрам – сер омадан, ба сутўњ омадан. 
Тал – пушта. 
Танзил – поён овардан. 
Таозї – тасаллият гуфтан. 
Тањийят – дуруд, салом, офарин. 
Тањонї – тањният гуфтан. 
Тилсон – љомаи баланд ва кушоде, ки кашишон бар дўш менињанд. 
 
Тир – њисса, насиб. 
Тироз – яке аз шањрњои Осиёи Марказї, ки имрўз аз байн рафтааст. 
У 
Умният – орзу, майл, хоста. 
Устура – теѓи сартарошї. 
Ф 
Фиёл – оѓоз, ибтидо. 
Х 
Хаданг – тир. 
Хазар – сабз шудан. 
Хафарг – ганда, палид. 
Хулќон – љамъи хулќ, куњна ва жанда. 
Хушида- хушкида. 
Ч 
Чамбар – њалќа. 
Чарма – асб. 
Чармгузнон – киноя аз камон. 
Љ 
Љаммош – дилфиреб, шўх. 
Ш 
Шавоз – љамъи шоз, нодир, камёб. 
Шарб – порчаи гаронбањо, ки аз он пирањан ва дастор месохтанд. 
Шауза – шуъбада. 
Шањрво – пуле, ки фаќат дар як шањр муътабар аст. 
Шок – касе, ки шак дорад. 
Шуниз – сиёњдона. 
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ФЕЊРАСТИ МАТОЛИБ 
Пешгуфтор. 
Фасли аввал. Таъорифи сабк 
Душвории таърифи сабк 
Кўшиш дар таърифи сабк 
Нигариши хос 
Гузиниш 
Удул аз њинљор 
Забони меъёр 
Тамринот 
Фасли дуюм. Тавзењоте дар бораи таърифи сегона 
Иттињоди се таъриф 
Рафъи шубња 
Логос-робитаи андеша ва забон 
Назари Мавлоно дар бораи логос 
Илми баён, навъе сабкшиносї 
Норма ва инњироф аз он 
Назари Рифотер (Riffater) дар бораи норма 
Тамринот 
Фасли саввум. Мафоњими сабк 
Муќаддима 
Сабки давра (Peroid style) 
Сабки шахсї ё фардї (private style, individual style) 
Сабки адабї (Literary style) 
Тамринот 
Фасли чањорум. Бархе дигар аз масоили марбут ба мафоњими сегонаи 
сабк 
Мухтасоти сабк 
Изтироби сабк 
Назм ва шеър 
Фарќи сабки адабї бо сабкњои дигар 
Иншонависї ё оини нигориш 
Сабкшиносї ва тасњењи мутун 
Муќоисаи чанд асари муттањидулмазмун 
Тамринот 
Фасли панљум. Сабкшиносии адабї ва сабкшиносии забоншинохтї 
Макотиби сабкшиносї 
Ду љараёни муњим дар сабкшиносии љадид 
Сабкшиносии тавсифї 
Сабкшиносии таквинї 
Назари ман дар бораи равиши Спитзер 
Сабкшиносии наќшгаро 
Сабкшиносии сохтгаро 
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Тамринот 
Фасли шашум. Сабк ва сабкшиносї дар Эрон 
Муќаддима 
Мафњуми сабк дар осори ќудамо 
Сабкшиносии Бањор 
Тамринот 
Фасли њафтум. Равиши баррасии сабкшинохтии мутун 
Муќосаи сабкшиносонаи ѓазале аз Њофиз ва Саъдї 
Нигоњи куллї ба фањвои(маънии) абёти Њофиз 
Саноеи бадеъи маънавї 
Абзори баёнї 
Сунани адабї (Literary tradition) 
Бофти мунсаљими адабї 
Мушобањат ва ифтироќ 
Натиља ва хулоса 
Ѓазалиёти њамвазну ќофияи дигар 
Тамринот 
Фасли њаштум. Мухтасоти забони форсии куњан 
Муќаддима 
Мухтасоти ової 
Интиќодоти Шамси Ќайси Розї 
Мухтасоти луѓавї 
Тамринот  
Фасли нўњум. Фарњанги сабкшиносї 
Роњнамои љавоби тамринот 
Луѓатнома 
Фењрасти матолиб 
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