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МУЌАДДИМА 

   Зарурати тањќиќи мавзўъ. Мактаби фарњангнигории тољику форс 

таърихи беш аз њазорсола дошта, яке аз муњимтарин шохањои маданияти 

халќ ба њисоб меравад, ки дар он дурдонањои арзишманди фарњанги 

мардум мањфуз дошта шудааст. Бино ба маълумоти муњаќќиќони 

таърихи фарњангнигорї дар фарњангномањои асримиёнагї давра ба 

давра роњу усулњои хоси шарњу тавзењи маънињои моддањои луѓавї арзи 

вуљуд карда, принсипњои хоси луѓатнигорї рўи кор омаданд.  Азбаски 

муаллифони фарњангњои садањои баъдї, хосатан, асрњои ХV111-Х1Х 

њангоми тадвини асарњои хеш асосан ба луѓату фарњангномањои пешин 

такя карда, маълумоти онњоро бо каме дигаргунї ва зикри абёти шоњид 

ва ё дарёфту тањќиќи решаи аслии вожањо ва шаклу маънињои дурусти 

моддањои луѓавї ба танзим овардаанд, дар баррасиву тањќиќи 

луѓатномаву фарњангњо мабоњиси матншиносї низ ба миён меояд. 

Метавон гуфт, ки мусаннифони фарњангњои асримиёнагї нахустин 

матншиносонанд, ки њамвора барои дарёфти шаклу маънои дурусти 

алфозу ибороти тавзењёбанда талош меварзиданд. Матншиноси маъруфи 

тољик А.Насриддин чунин таъкид месозад, ки “агарчи истилоњи 

“матншиносї” собиќаи ќадима надорад ва њаргиз љузви улуми адабии 

классикї шинохта нашудааст, њомилони илмњои луѓат, сарфу нањв, 

иншо, маонї, баён, наќдушшеър, расмулхат њар яке дархури вежагињои 

фанни худ бо мутуни адабию илмї иртиботи ќавї доштанд. Табиист, ки 

ин омезиши доимї ва алоќаву пайвастагї ба дарёфти мазмуну муњтаво 

ба дурустхонию дурустнависї ва барќарор нигоњ доштани сурати 

зоњирии мутуни хаттї водор мекард” (63,398). Бењуда нест, ки ин 

донишманд њомилони илмњои луѓатро дар сафи аввал љой медињад, зеро 

ќисме аз моддањои луѓавие, ки дар фарњангњо љой дода шудаанд, 

баргирифта аз осори классиконанд ва мањз ба василаи шоњид овардани 

осори классикї маънии онњо асоснок карда мешаванд. Муаллифони 

кулли луѓату фарњангњо, ќабл аз њама, барои сањењии шакли калимаву 
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иборањо талош варзида, баъдан барои дуруст маънидод кардани 

моддањои луѓавї кўшиш намудаанд.  

Бино ба маълумоти луѓатшиноси маъруфи тољик В.А.Капранов дар 

фарњангњои тафсирие, ки дар Њиндустон ба таълиф расидаанд, ибтидо аз 

“Фарњанги Љањонгирї” аносири шарњнигорї рў ба инкишоф овард (103, 

157), ки тањќиќи онњо барои илми адабиётшиносии тољик басо муфид 

аст. Аз ин рў, баррасї ва тањќиќи луѓату фарњангњои тафсирии 

асримиёнагї аз њайси матншиносї ва муайян сохтани аносири 

шарњнигорї дар онњо аз масоили мубрами адабиётшиносии кунунї ба 

њисоб хоњад рафт. 

 Воќеан, нахустин фарњанги тафсирии тољикї-форсї њанўз дар соли 

1065, яъне нимаи дуюми асри ХI аз љониби Асадии Тўсї бо номи «Луѓати 

фурс» таълиф гардидааст, ки фарогири 1200 воњиди луѓавї мебошад. Ин 

луѓатнома, ки барои мутолиаю маърифати ашъори Рўдакї, Даќиќї, 

«Шоњнома»-и Фирдавсї, сурудањои Унсурию Фаррухї ва дигарон 

махсус гардонида шуда буд, минбаъд такмил њам ёфт. Бино ба андешаи 

В.А.Капранов баъд аз тасарруфи сарзамини Њинд аз љониби Темуриён ва 

њамчун забони давлатию коргузорї пазируфта шудани забони форсї 

луѓатнависї аз асри ХІV сар карда, то охири асри ХIХ дар ин сарзамин 

тањаввул ёфт (103; 5). 

 Дар асрњои ХV-ХVII дањњо фарњангњои тафсирї, аз ќабили 

«Шарафномаи Манярї»-и  Иброњими Форуќї, «Муаййид-ул-фузало» - и 

Ибни Лод, «Мадор-ул-афозил»-и Файзии Сарњиндї, «Фарњанги 

Љањонгирї»-и Њусайни Инљу, «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад Њусайн 

ибни Халафи Табрезї, «Фарњанги Рашидї»-и Абдурашиди Таттавї ва 

ѓайра рўи кор омаданд, ки њар яке баробари дорои хусусиятњои хоси 

лексикографї доштан аз арзиши баланди адабиётшиносї бархурдоранд.  

 Агар ба таърихи лексикографияи тољикї-форсї назар андозем, 

мусаллам мегардад, ки аз сад њаштод фисади фарњангњои тафсирї дар 

сарзамини Њиндустон тасниф гардида, байни онњо луѓатномањои хурду 

бузург аз љињати фарогирии маводи луѓавї ва шоњиддору бешоњид 
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мављуданд ва њар яке дар шинохту маърифати осори адабї ва таркиби 

луѓавии забони форсї-тољикї хизмат гузоштаанд. Миќдоран зиёд 

шудани моддањои луѓавї, вуруди аносири шарҳнависӣ, торафт кам 

шудани асноди шоњид ва ё бидуни асноди шоњид тафсир намудани 

моддањои луѓавї аз аломатњои хоси фарњангњои дар Шибњи ќораи Њинд 

таснифгардида мањсуб меёбанд.  

 Мусаллам аст, ки дар нахустфарњангњои тољикї-форсї њамагї 1000 

ё 2000 моддаи луѓавї шарњу тавзењ ёфта, барои шоњиди маъно аз ашъору 

осори суханварон санадњо зикр мегардид. Аммо фарњангњое, ки дар 

Шибњи ќораи Њинд ба тасниф расиданд, аз 7000 то 20000 калимаву 

ибораро фаро гирифтаанд, ки ин њолат табиист, љойгоњи асноди 

шоњидро торафт мањдуд карда, ба адами он низ замина фароњам овард. 

Чунончи, агар дар «Фарњанги Љањонгирї» наздик 7000 моддаи луѓавї 

тавзењ ёфта, ќисме аз он бо асноди шоњид мурассаъ гардида бошанд, дар 

«Бурњони ќотеъ», ки зиёда аз 20000 воњиди луѓавї тафсир дода шудааст, 

бидуни асноди шоњид мураттаб гардидааст, зеро дар сурати зикри 

асноди шоњид ин луѓатномањо њаљман хеле бузург гардида, аз як сў, 

боиси мураккаб гардидани сохти фарњангу истифодаи он гардад, аз сўи 

дигар, кори китобатро низ басо душвор мегардонад. Бо назардошти њар 

чи зиёдтару зудтар дастрас намудани фарњангњои тафсирї, ки њаќиќатан 

њам ниёзмандї ба он бештар буд, муаллифони луѓатномањо аз зикри 

абёту асноди шоњид то њадди имкон ва ё тамоман эњтирос варзидаанд. 

Бидуни асноди шоњид тавзењ дода шудани маъно ва мазмуни лексикаи 

соњањои гуногун дар фарњангњо, ба усули шарҳнависӣ тавзеҳ ёфтани ыисме 

аз моддаҳои лущавӣ, илова бар ин, котибони касбї набудани 

нусханависон сабабгори дар фарњангњои тафсирї ба вуљуд омадани 

бисёр нофањмиву хатоњо дар зикри абёти шоњид ва шаклу маънии 

калимаву ибороти шарњталаб мегардид. Аз ин рў, дар фарњангњое, ки дар 

асрњои ХVII-ХIХ рўи кор омадаанд, унсурњои шарҳу наыд ба вуљуд 

омада, торафт ривољ ёфтаанд. Назари танќидї ба фарњангњо њанўз аз 

љониби муаллифи «Фарњанги Рашидї»-и  Абдурашиди Таттавї баён 
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гардида, дар фарњангњои «Сирољ-ул-луѓот»-у «Чароѓи њидоят», «Бањори 

Аљам», «Ѓиёс-ул-луѓот» ва ѓайра хеле вусъат пайдо менамояд. 

Муаллифони фарњангњои мазкур њарчанд дар танзими луѓатномаи хеш 

ба фарњангњои пешин ва шурӯҳи осори адабӣ бисёр руљўъ намуда, аз онњо 

фоида бардошта бошанд њам, лекин њамоно назари интиќодии хешро 

нисбат ба ќайдњои онон иброз доштаанд ва њамвора барои сињњатии 

шакли калимоту иборот ва асолати маънии ифодакунандаи онњо, 

хоссатан асноди шоњиди фарњангњо талош варзидаанд. Азбаски 

«соњибони» забон дар Њинд бо табиати забони форсї-тољикї ошно 

набуданд,  ќисме аз калимаву иборањо дар гўиши мардуми ин сарзамин 

ба њодисањои фонетикиву грамматикии забон дучор омада, дар шакли 

нодуруст истифода мешуд ё худ аз сабаби надонистани этимологияи 

ќисме аз алфоз ё њаракатњои онњо нодуруст маънї кардани онњо ба 

мушоњида мерасид. Бинобар ин, муаллифони фарњангњои баъдї ин ќабил 

иштибоњотро пай бурда, њангоми мураттаб сохтани луѓатномањои хеш 

бо муаллифони фарњангњои моќабли хеш ба бањс даромада, тавзењоти 

ононро наќд намудаанд. Ба ин ќабил фарњангњо «Ѓиёс-ул-луѓот»-и 

Муњаммад Ѓиёсиддинро метавон намуна овард, ки муаллиф њамвора 

барои дуруст талаффуз кардану навиштан ва маънидоди калимаву 

иборот кўшиш намуда, бо муаллифони фарњангњои пешин ба бањс 

даромадааст, љое тавзењоти яке аз сарчашмањоро ќабул фармояд, 

дигареро инкор намудааст. Афзудан љоиз аст, ки ќисме аз мураттибони 

фарњангњои тафсирї муаллифи шурўњ низ буданд, бинобар ин, њангоми 

тадвини луѓатномаи хеш аз шурўњи осори адабї низ истифода ва 

унсурњои шарњро ба фарњангњо низ ворид мекарданд. Ин таљриба низ 

бештар дар фарњангњое, ки дар Шибњи ќораи Њинд тасниф шудаанд, 

бештар мушоњида мегардад.  

 Вуруди аносири шарњ ва љой доштани нофањмињо дар тавзењу 

ташрењи шаклу маънии калимаву иборот дар луѓатномањо боиси дар 

поёни асри ХIХ ба вуљуд омадани фарњангњое дар заминаи наќди 

маълумоти муаллифони сарчашмањо ва тањќиќи шаклу маънои калимаву 
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иборот гардиданд. Ин ќазия ба номгузории фарњангњо низ таъсири 

худро гузошт, ки «Тањќиќ-ул-луѓот»-и Шайх Муњаммадсаиди Соњиб 

Раиси Мирзопур аз љумлаи ин ќабил луѓатномањо мебошад. Њарчанд ин 

луѓатнома бо такя ба фарњангњои тафсирии сарзамини Њиндустон 

хосатан, “Fиёс-ул-луѓот”-и Fиёсиддини Ромпурї тадвин гардидааст, дар 

баробари умумиятњо баъзе тафовутњо низ байни ин ду асар ба назар 

мерасанд. Бо он ки Муњаммадсаиди Соњиб дар тавзењи моддањои луѓавї 

асосан ба “Fиёс-ул-луѓот” такя дорад, аммо хеле кам ба он ишора 

кардааст. Ба иловаи маълумоти муаллифи “Fиёс-ул-луѓот” бо зикри 

абёти шоњид аз ашъори суханварон андешањои муаллиф асоснок 

шудаанд.  

 Дар илми луѓатшиносї бисёр фарњангњои форсии тољикї мавриди 

омўзиш ќарор гирифта, як силсила тадќиќот дар Русия, Озарбойљон, 

Арманистон, Ўзбекистон, Покистон, Њиндустону мамолики Ѓарб ва хоса 

Тољикистону Эрон анљом пазируфтаанд. Тадќиќи мактаби 

фарњангнигории форсии тољикї дар Аврупо аз нимаи дуюми асри Х1Х 

ибтидо гирифтааст. Тадќиќоти донишмандони Аврупо, аз ќабили Х. 

Блочман, К.Г.Залеман, П.Њорн, И.Вуллерс, Љ.Ричардсон дар баррасию 

муаррифии луѓатномањои куњани форсии тољикї ќобили зикр ва 

арљгузорї аст. Дар шинохту тањќиќи фарњангњои тафсирии форсии 

тољикї хидмати олимони рус С.И.Баевский (44), Ю.Рубинчик (74), 

Л.С.Пейсиков (70), А.К. Боровков (53) низ хеле назаррас аст. Дар асари 

онњо масоили назарияю амалияи луѓатнависии форсии тољикї, арзиши 

луѓатномањои алоњида, мисоли «Фарњанги зуфонгўё ва љањонпўё», 

маќому арзиши фарњангњои дузабона дар таърихи луѓатнависии форсии 

тољикї баррасї шудаанд.  

 Дар шинохту тањќиќи масоили мубрами фарњангнигории форсии 

тољикї донишмандони маъруфи Эрон, Њиндустон, Покистону 

Афѓонистон ва Чин низ як силсила тадќиќот ба субут расонидаанд. Бо 

саъю кўшиш ва эњтимоми олимони ин мамолик, монанди Алиакбари 

Дењхудо, Муњаммад Муин, Назир Ањмад, Шањриёри Наќавї, Муњаммад 
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Дабири Сиёќї, Рањими Афифї, Абдулалии Тоатї, Фатњуллоњи 

Муљтабої, Алиашрафи Содиќї, Муњаммади Аббосї, Саиди Њамидиён, 

Тин Њуй Чу, М.Саидпур ва дигарон нашри интиќодии луѓатномањои 

куњан, тадвини луѓат ва таъбироти шоњасарњои суханварони форсигўро 

ба роњ монданд ва њамчунин ба бисёр пањлуњои норавшани илми 

луѓатшиносии тољик рўшанї андохта, барои ањли илму адаб хизмати 

шоистаеро анљом доданд, ки сазовори арљгузорист.  

 Аз нимаи дуюми асри гузашта Тољикистон низ ба яке аз марказњои 

муњими баррасї ва тадќиќи фарњангњои форсии тољикї табдил гардид ва 

дар ин замина як силсила луѓатномањои тафсирї табъу нашр гардида, 

принсипњои тадвин ва вежагињои лексикографии фарњангњо мавриди 

омўзиш ќарор гирифтанд. Њамчунин чанд луѓатномаи навин бо имтизољ 

бахшидани бењтарин усулњои фарњангнигории асримиёнагї ва муосир ба 

миён омаданд. Дар саромади илми луѓатшиносии тољик В.А.Капранов 

ќарор дорад, ки бо асару маќолањои илмии хеш  (55;99-103) дар баробари 

њалли масъалањои мубрами мактаби луѓатнависии форсї-тољикї самту 

пањлўњо ва љињатњои мухталифи онро рўшану муайян сохт. Њамчунин 

дар шинохту баррасї ва тањќиќи фарњангњои тафсирї хидмату зањматњои 

олимони тољик А.Сангинов (138), Ф.Воњидов (91), А.Насриддинов (115), 

Њ.Ањадов (41), Д.Бањриддинов (47), Њ.Рауфов (127), А.Отахонова (69)-ро 

алоњида ќайд кардан бамаврид аст. Ин луѓатшиносони тољик дар асару 

маќолањои хеш рољеъ ба фарњангњои тафсирии «Бањори Аљам», «Ѓиёс-ул-

луѓот», «Шамс-ул-луѓот», «Ас-сомї  фи-л-сомї», «Фарњанги Рашидї», 

«Чароѓи њидоят», «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњангномаи Њусайни 

Вафої», изњори назар карданд. Дар ин асарњо оид ба зиндагинома ва 

осори муаллифони фарњангњо, фаъолияти луѓатнависї, арзиши лексикї-

грамматикии ќисмати муќаддимавии луѓатномањо, асноди шоњид дар 

онњо, хидмати фарњангњо дар танзими луѓатномањои баъдї, усулњои 

ташрењи шаклу маъно ва ќабатњои лексикї дар фарњангњо ва ѓайра сухан 

рафтааст. 
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 Силсилаи тадќиќоти олимони њавзаи илмии Хуљанд 

А.Насриддинов (115,116), Н.Ѓиёсов (97), М.Ўрунова (146,147), С.Саидов 

(136,137), Ш.Рустамов (135), М.Ањмадов (83) ва дигарон ба таъйини  

арзиши луѓатшиносиву адабии на танњо фарњангњои мўътабар, њамчунин 

муайян кардани хусусиятњои лексикографии шурўњи осори адабї 

(«Бањори борон» - шарњи «Гулистон» - и Ромпурї  - М.Р.) равона 

шудаанд (146). Илова бар ин, аз љониби як гурўњ олимони љавон 

Ш.Рустамов (135), М.Сатторова (141), Р.Каримхўљаева (105), Ф.Ѓиёсова 

(95), И.Болтубоев (89),  Ф.Љалолова (152), М.Хољаева (150), М.Ыосимова 

(106) ва дигарон ба риштаи  тањќиќ кашида шудани маъруфтарин 

фарњангњои  тафсирї, аз ќабили «Шарафномаи Манярї», «Фарњанги 

Низом», «Ѓиёс-ул-луѓот», «Сурмаи Сулаймонї», «Мусталањот-уш-

шуаро», «Фарњанги забони тољикї» ва ѓайра рўшанї андохтан ба 

хусусиятњои лексикографиву адабї ва назарияву амалияи шарњнависиву 

луѓатнигорї ва пур кардани холигоњи илми лексикография ва 

адабиётшиносии тољик муфиданд.   

         Бояд афзуд, ки ба нашр расидани фарњангњои «Фахри Ќаввос»-и 

Муборакшоњи Ѓазнавї (6), «Сурмаи сулаймонї»- и Таќиуддини Балёнї 

(2) дар Маркази пажўњиши тамаддуни давраи Сомониёни ДДХ ба номи 

академик Бобољон Ѓафуров, тадвину нашри «Фарњанги мушкилоти 

адабиёт» (99), «Фарњанги ашъори Камол» (31), «Луѓати фурс» (27) низ аз 

комёбиву дастовардњои назарраси ин њавзаи илмї мањсуб меёбад.  

    Аксари тадќиќоти мазкур, ба истиснои пажўњишоти С.Саидов ва 

Ш.Рустамов, ки ба масъалањои интиќоди матн дар фарњангњои давраи 

аввал ва хусусиятњои адабиву матншиносии фарњанги “Шарафномаи 

Манярї” бахшида шудаанд, асосан ба муайян намудани хусусиятњои 

лексикографии фарњангномањо, роњу усулњои шарњу тавзењи маънои 

калимаву иборањо, муайян кардани арзиши забоншиносии луѓатномањо 

ва ѓайра ихтисос доранд. Лекин то њол дар лексикографияи мо масоили 

мубраме мављуданд, ки баррасї ва тањќиќи онњо дар шинохту ѓановати 

илми адабиётшиносии тољик басо муфид хоњад буд. Манзур аз ин 
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гуфтањо љой доштани мабоњиси матншиносї, унсурњои шарњнависї, 

афкори назарии адабї ва нукоту аќоиди интиќодї дар фарњангњои 

тафсирї мебошад, ки баробари тањаввулу рушди луѓатнависї торафт 

вусъат ёфт. Бино ба андешаи В.А.Капранов дар фарњангњои тафсирї 

бисёр моддаи луѓавие љой доранд, ки ташрењи онњо аз љињати шаклу 

маъно ё шубњанок ва ё нодурустанд (103). Бинобар ин, дар даврањои 

баъдии фарњангнигорї бо назари интиќодї руљўъ кардан ба сарчашмањо 

торафт ќувват гирифт ва муаллифони фарњангњо њамвора барои дуруст 

муайян кардани шаклу маънои калимањо ва этимологияи онњо кўшиш 

намуданд. Дар мавридњои зарурї рў овардан ба абёти шоњид низ аз нав 

ривољ ёфт, ки дарки маъниро сабуктар менамуд. Дар баробари ин 

фазилатњо дар луѓату фарњангњои ин давраина хатоњои матншиносї дар 

зикри абёти шоњид низ ба назар мерасанд, ки тањќиќи онњо низ дар 

мадди назар бояд бошад. Њамчунин дар истеъмоли мардуми ин ё он 

кишвар дар кадом шакл истифода гардидан ва дар натиљаи кадом 

ќоидаи ин ё он забон шаклу маънии нав  њосил кардани моддањои 

луѓавиро дар фарњангњо инъикос мекарданд. Њатто назари интиќодии 

муаллифони фарњангњоро дар мавриди муайян сохтани этимологияи 

моддањои луѓавї ва муродифоти онњо низ метавон мушоњида кард. Гоње 

муаллифони луѓатномањо дар муайян кардани шаклу маънои калима 

ољизї кашида, ниёз ба тањќиќ доштани онњоро ишора кардаанд. 

В.А.Капранов дуруст ишора менамояд, ки муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот»-и  

Муњаммад Ѓиёсиддин бештар ба нормаи талаффузи калимањо эътибор 

дода, маълумоти муаллифони бисёр фарњангњоро рад кардааст (103;7). 

Аммо Ѓиёсиддини Ромпурї низ на дар њама маврид ба ин масъала 

эътибор додааст ва ќисме аз моддањои луѓавиро танњо аз љињати ифодаи 

маъно ташрењ додааст. Афзудан љоиз аст, ки ин таљрибаи 

фарњангнигорон замина барои ба вуљуд омадани луѓатномањое 

гардидаанд, ки дар онњо ба назари интиќодї тавзењу ташрењ кардани 

моддањои луѓавї мароми асосии кори фарњангнигории онон ќарор 

гирифт. Агар дар номгузории фарњангњои пешин ба масъалаи  њалли 
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мушкилоти маънї ишора карда шавад (масалан, «Кашф-ул-луѓот», 

«Музил-ул-аѓлот»-М.Р.), дар фарњангњое, ки равияи асосиашон муайян 

кардани шакли  солиму маънии дурусти моддањои луѓавист, ба масоили 

тањќиќи шаклу маънї ишора рафтааст.  

       «Тањќиќ-ул-луѓот» -и Шайх Муњаммадсаиди Соњиб Раиси Мирзопур 

аз зумраи њамин гуна луѓатномањост, ки муаллифи он мутобиќ ба 

номгузории фарњангаш бештар ба масъалаи тањќиќи дурусти шаклу 

маънои моддањои луѓавї эњтимом варзидааст. Зеро ба андешаи 

донишманди луѓатшинос В.А.Капранов аз сабаби бидуни асноди шоњид 

мураттаб гардидани фарњангњои тафсирии асрњои Х1У- ХУ1, ки 

нисбатан калонњаљм буда,  танњо барои ќисме аз воњидњои луѓавї асноди 

шоњид зикр мегардиданд, њамчунин бетаљрибагии котибон, дар тавзењи 

воњидњои луѓавї нофањмињо ба вуљуд меомаданд. Аммо дар асрњои 

баъдї, хоса аз «Фарњанги Рашидї» сар карда, афкори танќидї нисбат ба 

маводи фарњангњои пешин пурзўр гардид ва дар асри ХУ111 Сирољиддин 

Алихони Орзу, ки аз маъруфтарин луѓатнигор-мунаќкид мањсуб меёфт, 

афкори танќидии хешро на танњо нисбати маънии воњидњои луѓавї, 

балки перомуни асноди шоњиди фарњангњо низ баён кардааст (17,6).    

  Аз ин рў, муайян кардани аносири матншиносї, шарњнигорї ва 

ањамияти адабиётшиносии луѓатномаи мазкур бо назардошти андешаву 

афкори интиќодии муаллиф дар муќоиса бо осору девони ашъори 

суханварони форсу тољик, тазкираву тафосир бо “Чароѓи хидоят”-и 

Сирољиддин Алихони Орзу, «Бањори борон» ва «Ѓиёс-ул-луѓот» - и 

Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї арзиши мавзўи рисолаи илмиро барои 

адабиётшиносии кунунї муайян месозад.  

 

         Сарчашма ва маводи тањќиќ 

 Тадќиќоти мазкур асосан дар заминаи омўзиши шурўњи осори 

адабї ва фарњангњои мўътабари тафсирии форсии тољикї, ки дар асрњои 

Х1V- Х1Х тадвин ёфтаанд, анљом пазируфтааст. Аммо асоси  онро 
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омўзиши «Тањќиќ-ул-луѓот»-и Шайх Муњаммадсаиди Соњиб ва муќоисаи 

он бо осору девонњои ашъори Саъдии Шерозї, Хоља Њофиз, Соиби 

Табрезї, Урфии Шерозї, Ќудсии Машњадї, Салими Тењронї, “Чароѓи 

њидоят”-и Хони Орзу, «Бањори борон» ва «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Ѓиёсиддини 

Ромпурї ташкил додааст.  

      «Тањќиќ-ул-луѓот», ки дар поёни садаи Х1Х дар Њиндустон анљом 

пазируфта, дар он нуќтањои љолибу муњим дар  соњаи шинохти масоили 

матншиносиву назарияи адабиёт, афкори интиыодӣ дар шинохти шакли 

солими моддањои луѓавї ва дарки дурусти маънии онњо ба назар 

мерасад. Њарчанд муаллиф дар танзими асари хеш аз сарчашмањои зиёд 

истифода бурдааст, лекин усули тањќиќи моддањои луѓавї дар фарњанг 

бештар ба принсипи фарњангнигории Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї 

мутобиќат дорад ва бо зикри асноди шоњид имтиёз пайдо менамояд. 

       Бинобар ин, дар радифи «Тањќиќ-ул-луѓот» бори нахуст унсурњои 

шарњ дар “Чароѓи њидоят”, «Ѓиёс-ул-луѓот» ва афкори назарии адабиву 

танќидии Муњаммад Ѓиёсиддин дар он ба доираи муомилоти илмї ворид 

мешавад.  

Асоси назариявї ва методологии рисолаи илмии мо методи тањлили 

ќиёсї, матншиносї буда, бар афкори луѓатшиносони маъруфи ватаниву 

хориљї С.И. Баевский, Л.С.Пейсиков, Алиакбари Дењхудо, Муњаммад 

Муин, Шањриёри Наќавї, Муњаммад Дабири Сиёќї, Њ.Ањадов, 

Њ.Рауфов, А.Отахонова, Д.Бањриддинов, Н.Ѓиёсов, В.А.Капранов, 

А.Сангинов, А.Воњидов, А.Насриддинов, С.Саидов ва Ш.Рустамов такя 

менамояд.  

 Њадаф ва вазифањои тадќиќ 

  Маќсади мо аз тадќиќоти мазкур нишон додани арзиши адабии 

«Тањќиќ-ул-луѓот”, муайян кардани ањамияти матншиносии он, нишон 

додани аносири шарњ дар фарњанг, шинохти афкори интиќодии муаллиф 

дар љараёни тафсири моддањои луѓавӣ ва рӯшанӣ андохтан ба ҷараёни 
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кори муаллифи фарҳанг дар шарҳу тавзеҳи истилоҳоти марбут ба 

адабиётшиносист. Дар ин замина омўхтан ва тањлил намудани 

муносибати фарњангнигор бо нуќтаи назари пешгузоштагони худ дар 

заминаи осори суханварони форсу тољик, “Чароѓи њидоят”, “Бањори 

борон” ва «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї.  

      Бо ин њадафњо дар рисола масоили зерин њаллу фасл 

шудаанд: 

-муайян сохтани сарчашмањои луѓатнома ва хусусиятњои истинод бар 

онњо; 

-таъйини сохт ва хусусиятњои асосии фарњанг дар муќоиса 

бо фарњангномањои  пешин; 

-муайян кардани боигарии луѓавї ва муњимтарин 

принсипњои тадвини «Тањќиќ-ул-луѓот» ва сарчашмањои 

он;  

-тањлили роњу усулњо ва дараљаи сабти асноди шоњид дар 

луѓатнома; 

-нишон додани унсурњои шарњнигорї дар «Тањќиќ-ул-

луѓот»; 

-нишон додани арзиши матншиносии луѓатнома дар 

наќду тасњењи абёти шоирони классик: 

а) тасњењи матни осори адабї; 

б) муайян сохтани муаллифи аслї; 

в) дарёфти абёти тозаи шоирон. 

-муайян намудани љойгоњи луѓатнома дар шинохти 

афкори назарии адабї. 

-тањќиќи љойгоњи луѓатнома дар таърихи фарњангнигории 

форсу тољик. 

      Маќсад ва вазифањои мазкур бо такя ба суннатњои 

мактаби фарњангнигориву шарњнигорї ва сухансанљии 

садањои Х1V-Х1Х њаллу фасл мегарданд. Бояд афзуд, ки 

дар ин дарозо шурўњу луѓатномањои бисёре ба тасниф 
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расидаанд, ки ќариб дар нисфи зиёди онњо масоили 

матншиносиву шарњнигорї ва назарии адабї ба назар 

мерасанд ва омўзишу тањлил ва муќоисаи онњо дар маљоли 

як рисолаи илмї ѓунљоиш надорад.  

     Аз ин рў, мо дар љараёни тадќиќ асосан ба осору 

девони ашъори суханварони форсу тољик, “Чароѓи 

њидоят”, “Бањори борон” ва «Ѓиёс-ул-луѓот»-и 

Ѓиёсиддини Ромпурї рў овардем.   

 Равиши тањќиќ. Дар рисола равиши тањлилї- ќиёсї 

ба кор омада, њамзамон, дар радифи истифодаи он усули 

тавсифї ва оморї низ ќарор гирифтааст. Рисола бо такя 

бар афкори луѓатшиносону матншиносони маъруфи 

ватаниву хориљї С.И.Баевский, Л.С.Пейсиков, 

Ю.М.Лотман, Д.С.Лихачёв, О.Ф.Акимушкин, Алиакбари 

Дењхудо, Муњаммад Муин, Шањриёри Наќавї, Муњаммад 

Дабири Сиёќї, Њ.Ањадов, Њ.Рауфов, А.Отахонова, 

Д.Бањриддинов, В.А.Капранов, А.Сангинов, А.Воњидов, 

А.Насриддинов, Н.Ѓиёсов, С.Саидов, Ш.Рустамов ва 

олимони дигар таълиф гардидааст. 

Ањамияти назарї ва амалии тадќиќот  дар он зоњир мешавад, ки 

натиљањои он дар рушди минбаъда ва њаллу фасли масъалањои тозаи 

адабиётшиносии назариявию амалї, шарњнигорї, матншиносї ва 

шинохти  паҳлуҳои мухталифи илми адабиётшиносӣ хизмат хоњад кард. 

Натиљањои тадќиќот барои муайян кардани ашъори бозмондаи 

суханварони форсу тољик, тасњењи осори адабї, дарёфти шакли солим ва 

маънии дурусти як силсила ибороту таркиботи шоирона ва як қатор 

истилоҳоти фанни назарияи адабиёт мусоидат намуда, ањли илму адабро 

аз иштибоњ бозмедорад.  

Натиљањо ва хулосањои тадќиќот метавонад њангоми танзими 

шарњномањо, луѓатномањо, таълифи рисолањои хатм ва магистрї, корњои 
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курсї, рисолањои илмї, хондани курсњои махсус оид ба шарњнигорї, 

матншиносї, назарияи адабиёт  ва ѓайра мавриди истифода ќарор гирад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Навоварии илмии тадќиќот, пеш аз њама, дар муайян кардани 

маќоми «Тањќиќ-ул-луѓот»-и Шайх Муњаммадсаиди Соњиб дар 

адабиётшиносии тољик зоњир мегардад. Тадќиќоти мазкур кўшиши 

нахустин дар адабиёшиносии тољик дар боби муайян  сохтани масоили 

матншиносї ва шарњнигорї дар фарњангњо ва дар ин замина ба тадвин 

расидани луѓатномањои људогона аст. Њамчунин навоварињои илмии 

тадќиќотро натиљабардорињои зерин ташкил медињанд: 

- тањќиќи роњу принсипњои интихоби асноди шоњид ва шарњи маънои 

онњо; 

- дар фарњангњои тафсирии асрњои ХV-Х1Х љой доштани афкори 

интиќодї; 

- муайян кардани абёти гумшудаи суханварони форсу тољик ва љой 

доштани ѓалатњои матншиносї дар асноди шоњид; 

- муаррифии фарњангњои тафсирї њамчун сарчашмаи омўзиши афкори 

назарии адабї; 

- ба таври васеъ шарҳ ёфтани истилоҳоти илми адабиётшиносї дар 

фарњанг, ки аз донандагони хуби адабиётшиносӣ будани муаллифи онро 

нишон медињад. 

Нуктањои мењварие, ки барои дифоъ пешнињод мешавад: 

-Мактаби фарњангнигории форсу тољик зина ба зина рў ба тањаввул 

оварда, дарозои асрњои миёна аз њайси фарогирии моддањои луѓавї ва 

роњу усулњои тавзењи маънї такомул ёфтааст, ки баррасї ва тањлили 

онњо чунин татаввурот барои илми суханшиносии тољик бисёр муњим 

аст; 
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-Муаллифони фарњангњои тафсирие, ки дар Шибњи ќораи Њинд ба 

тадвин расидаанд,  њамзамон таснифгари шурўњи осори адабианд, 

бинобар ин, шеваи кори шорењии онон дар тадвини луѓатњои тафсирї 

низ бетаъсир намондааст. Соњибони луѓот аз тавзењи луѓавии алфози 

иборот берун љаста, маълумоти њар чи доманадорро барои мутолиагарон 

пешнињод кардаанд. 

-Азбаски соњибони фарњангњои тафсирї донандагони улуми роиљи 

замони хеш буданд, аз ин рў, њангоми шарњи моддањои луѓавї бевосита 

ба шарњи маънои луѓавии алфозу ибороти шарњталаб мањдуд нагардида, 

тобишњои бадеии онњоро низ ба ќайд овардаанд, санъатњои бадеї, 

анвову авзони шеъриро тавзењ дода, њамчунин дар љараёни тадвини 

луѓатномањо аз тавзењи мусталањоти марбут ба суханварї низ 

канорагирї накардаанд, ки баррасиву тањќиќи онњо барои рушди илми 

адабиётшиносї мусоидат хоњад кард.  

-Муаллифони фарњангњо аз љумлаи суханварону сухансанљони варзида 

ба њисоб мерафтанд ва дар фарњангњои тадвинкардаи хеш аз ашъори 

худу шуарои дигар абёти љолиб њамчун асноди зикр намудаанд, вале 

њангоми зикри асноди шоњид аз љониби луѓатнигор ва нусхабардории 

котибон дар матни абёти зикршуда хатоњои текстологї содир гаштаанд. 

Њамчунин баъзе абёте, ки дар фарњангњои тафсирї зикр шудааст, дар 

девони шоирон дарёфт намешаванд. Аз ин рў, луѓатномањои тафсирї аз 

арзишњои хоси адабиётшиносї низ бархурдоранд. 

-Дар фарњангнависии Шибњи ќораи Њинд принсипњои тозаи луѓатнигорї 

роњ ёфт, ки яке аз онхо роиљ гардидани унсурњои шарњ дар 

фарњангномањо мањсуб меёбад. Муњаммадсаиди  Соњиб  њангоми 

тадвини луѓатномаи хеш шурўњи осори адабиро њамчун сарчашмаи 

муњим ќарор дода, аз аносири шарњ низ истифода намудааст, ки ин 

далели мављудияти аносири шарњ дар "Тањќиќ-ул-луѓот" мебошад ва 

тањќиќи ин масъала низ аз арзиши хоси адабї бархурдор аст. 
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Апробатсияи рисола (Рисола дар љаласаи кафедраи адабиёти классикии 

тољики МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров” аз 21.04.2018 баррасї 

шудааст) 

 Муњимтарин нуќтањо ва хулосањои рисолаи илмї дар љаласањои 

семинари илмї-назарии кафедраи адабиёти классикии тољик, 

конфронсњои илмї-назариявии олимони МТД “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б.Ѓафуров”, ДДЊБСТ (солњои 2013-2019) ва 

кафедраи забони тољикии донишгоњи мазкур матрањ гардидаанд. 

Муњтавои асосии тадќиќот дар панҷ маќола, ки дар маљаллањои илмї 

чоп шудаанд, инъикос ёфтааст.  

Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, шаш фасл, сездаҳ зерфасл, 

хулоса ва сарчашмаву фењрасти адабиёт иборат аст. 
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Боби аввал 

“ТАЊЌИЌ –УЛ-ЛУЃОТ” ВА СОХТИ ОН 

1.1. Сохти фарњанг 

 Омўзиши таърихи фарњангнависии форсу тољик, хоса ошної бо 

луѓатномањои људогонаи тафсирї, ки давоми асрњои миёна дар 

сарзамини Мовароуннањру Хуросон ба тасниф расидаанд, мусаллам 

медорад, ки муаллифони чунин фарњангњо њангоми тадвини осори соњаи 

луѓатшиносї њамеша усули ба мутолиагар нисбатан ќулай ва дастраси 

мураттаб сохтани фарњангномањоро љустуљў ва бозёфт карда, зимни он 

корбарї менамуданд. Аз рўи тартиби алифбо ба бобњо ќисмат кардан ва 

њамзамон љобаљогузории моддањои луѓавї аз роњњои маъмул ва 

писандидаи фарњангнигорони асримиёнагї ба њисоб мерафт. Агар ба 

маъмултарин луѓатњои тафсирї, аз ќабили «Муаййид-ул-фузало», 

«Мадор-ул-афозил», «Кашф-ул-луѓот», «Бурњони ќотеъ», «Мунтахаб-ул-

луѓот», «Ѓиёс-ул-луѓот»  ва ѓайра назар андозем, маълум мегардад, ки аз 

рўи тартиби мазкур љойгузин кардани моддањои луѓавї дар фарњангњо 

барои дарёфти калимаву иборањои зарурї ба мутолиагар бисёр дастрас 

аст. Афзудан лозим аст, ки ин тарз усули умумии табаќабандии бобњо ва 

љобаљогузории моддањои луѓавї дар фарњангномањои асримиёнагї 

мањсуб ёфта, муаллифони луѓатномањо дар зимн  аз воситањои 

мухталифи љойгузин намудани вожаву ибороти шарњталаб низ коргирї 

кардаанд. Масалан, Муњаммад Ѓиёсиддин, муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот», 

њарчанд дар назари аввал њамин усули зикршударо корбаст намуда 

бошад њам, аммо дар љобаљогузории моддањои луѓавї њарфи аввали њар 

калимаро «боб» ва њарфи сониро «фасл» ќарор дода, барои он ки 

хонанда вожаи шарњталаби заруриро ба зудї пайдо намояд, тартиби 

њарфи охири калимањоро низ риоя намудааст. Лекин соњиби фарњанги 

мазкур њуруфи дигари дохили вожаву ибороти шарњталабро ба эътибор 

нагирифтааст. 

      Азбаски «Тањќиќ-ул-луѓот» таљрибаи як давраи тўлонии 

фарњангнигории форсу тољикро дар худ љамъбаст намудааст, он барои 
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истифода хеле ќулай аст. Мавлоно Шайх Мањаммадсаид луѓатномаи 

хешро бидуни  муќаддима аз рўи тартиби њуруфи алифбои арабиасоси 

форсї – тољикї ба бобњо таќсим кардааст. Фарњанг аз сї боб иборат 

буда, боби аввали он номгузорї нашуда, бо ибораи «Бисмилоњир 

рањмонир рањим» оѓоз мешавад ва бобњои сонии он ба тарзи “Боб-ул- 

«бо» - и арабї”, «Боб-ул- «бо» - и форсї”, «Боб-ул-«то»-и фавќонї”, 

“Боб-ул- «со» - и мусаллас” ва ѓайра то њарфи охири алифбои арабиасос 

номгузорї шудаанд. 

        «Тањќиќ – ул – луѓот» замима низ дорад, ки ба бобњои зерин 

алоќаманданд: 

1. Боб-ул- «алиф» 

2. Боб-ул- «бо» 

3. Боб-ул- «таъ» 

4. Боб-ул- «чим» 

5. Боб-ул- «хаъ» 

6. Боб-ул- «син» 

7. Боб-ул- «шин»  

8. Боби «сод» 

9. Боби «тоъ» 

10.  Боби «айн» 

11.  Боби «фоъ» 

12. Боби «ќоф» 

13. Боби «коф» 

14. Боби «коф» - и форсї 

15. Боби «лом» 

16. Боби «мим» 

17. Боби «нун» 

18. Боб-ул- «њо» 

19. Боб-ул- «йо» 
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     Ба ёздањ боби фарњанг муаллиф замима ворид накардааст. Азбаски 

фарњангномаи мазкур бидуни муќаддимаи муаллиф аст, ба мо сабаби ин 

њолат ноаён аст. Шояд муаллиф баъд аз анљоми тадвини луѓатномаи хеш 

боз як ќатор калимањоро, ки шарњи он ба ниёзмандон зарурат дошт, 

гирдоварї карда онро замима карда бошад, ки мувофиќ ба бобњои дар 

замима овардашуда мебошанд. Муаллифи фарњанг барои шоњиди маъно 

аз эљодиёти суханварони форсу тољик, мисли Фирдавсї, Саъдї, Њофиз, 

Љомї, Сайидо, Ѓанї, Соиб, Урфї, Ашраф, Салим ва дигарон байтњо 

овардааст. 

      Аз ин рў, «Тањќиќ-ул-луѓот» -ро метавон дар ќатори луѓатномаи 

шоњиддор арзёбї кард.  
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1.2. Сарчашмањои «Тањќиќ-ул-луѓот» 

 Таљрибаи фарњангнигорони асримиёнагї собит месозад, ки онњо 

дар љараёни мураттаб сохтани луѓатњои тафсирї њамеша ба осори 

лексикографии пешин мурољиат намуда, дар шарњу эзоњи калимањо аз 

онњо бањрагирї мекарданд ё маънои вожаву ибороти тафсирталабро дар 

муќоиса бо луѓатномањои моќабл зикр карда, назари интиќодии хешро 

низ нисбат ба  онњо иброз медоштанд.  

      Баррасї ва тањлили «Тањќиќ-ул-луѓот» -и Мавлоно Муњаммадсаид 

нишон медињад, ки вай њангоми таснифи луѓатномаи хеш аз 

сарчашмањои мухталиф фаровон истифода кардааст. Дар љараёни 

ташрењи маънии калимаву иборањо назари танќидии худро нисбат ба 

афкору андешањои сухансанљони пешин низ баён сохтааст. Сарчашмањои 

«Тањќиќ-ул-луѓот»-ро ба дастањои зерин ќисмат кардан мумкин аст: 

фарњангњо, шарњњо, тазкирањо, тафсирњо, осори соњавї. 

 Аз љараёни ошноии комил бо фарњанги Мавлоно Муњаммадсаид ба 

мо маълум гардид, ки ин фарњангнигор њангоми тадвини луѓатномаи 

хеш зиёда аз 70 асарро мавриди истифода ќарор додааст, ки байни онњо 

фарњангњо ва шурўњи осори адабї аз сойири сарчашмањо имтиёзи 

бештар доранд. Аз љумла, «Мунтахаб-ул-луѓот», «Кашф-ул-луѓот», 

«Бурњони ќотеъ», «Суроњ», «Бањори Аљам», «Мадор-ул-афозил», «Ѓиёс-

ул-луѓот», «Шарњи Бўстон»-и Мирзо Абдулвосеъ, «Хиёбон»-шарњи 

«Гулистон»-и Хони Орзу, «Шарњи Гулистон»-и Мир Нуруллоњи Ањрорї, 

«Шарњи Сикандарнома»-и Хони Орзу, «Шарњи Гулистон»-и Абдулѓанї, 

«Тафсири Љалолї», «Њафт иќлим», «Љавоњир-ул-њуруф», «Завобити 

азим», «Нафоис-ул-фунун», «Маљмаъ-ус-саноеъ», «Њудуд-ул-арз», 

«Хулосат-ул-њукама», «Таќвим-ул-булдон» ва ѓайра аз шумори асарњое 

мебошанд, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» њангоми танзими луѓатномаи 

хеш аз онњо ба касрат истифода намудааст. Барои равшанї андохтан ба 

дараљаи корбурди ин сарчашмањо дар љараёни тадвини фарњангномаи 

мазкур чанде аз онњоро мавриди тањлил ќарор медињем:   
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1.2.1. Фарњангњо 

1. «Мунтахаб-ул-луѓот» - Соли 1636 аз тарафи Абдуррашид-ат-Таттавї 

ал- Маданї таълиф гардида, бист њазор калимаро шарњу тафсир додааст. 

Фарњанг аз рўи тартиби алифбои арабї мураттаб гардида, 

љобаљогузории моддањои луѓавї аз рўи њарфи аввал ва охири калимањо 

сурат гирифтааст. 

Чуноне ки аз номи фарњанг мусаллам мегардад, муаллифи он 

калимањоро аз китобњои мўътабар, мисоли «Ќомус», «Сињоњ», «Сирољ» 

интихоб карда, онњоро шарњу эзоњ додааст. Азбаски бисёре аз калимаву 

ибороти интихобшуда дар китобњои зикршуда аксаран бисёр муфассал 

шарњу тафсир ёфтаанд, Абдуррашид-ат-Таттавї усули содабаёниро пеша 

карда, онњоро ба таври мухтасар тафсир кардааст. Танњо дар мавридњои 

лозима, яъне њангоми шарњи калимањои сермаъно ба шарњи муфассал рў 

овардааст. Азбаски фарњанг теъдоди зиёди калимаву иборањоро ба 

тафсир гирифтааст, барои эњтирос аз пургўї ва бузургњаљмии асар 

муаллифи он аз зикри абёти шоњид худдорї карда, танњо баъзе мавридњо 

аз ашъори суханварони форсу тољик байтњо овардааст. Мавлоно Шайх 

Муњаммадсаид ба ин фарњанг њусни таваљљуњи хоса зоњир карда, 193 

маротиба аз он истифода кардааст. Чунончи: 

Услуб – биззам ба маънии вазъ ва тарз ва гуна ва равиш (аз «Мунтахаб» 

ва «Суроњ» ва «Кашф») ва билфатњ (аслуб) хато аст, асолиб љамъи услуб 

(13; 8). 

Умаро – ба замми аввал ва фатњи сонї ва солис ва дар охир њамза љамъи 

амир (аз «Мунтахаб»), аљаб аз баъзе мардуми беилтифот, ки бо сукуни 

«мим» умро хонанд (13;14). 

Таљаллї – ошкор шудан (аз «Канз» ва «Мунтахаб»), равшан ва ошкоро 

кардан ва љилва кардан ва ба истеъмоли форсиён киноя аз ѓалабаи нур-

ул-њай, ки Мўсо алайњиссаломро бар Тур  зоњир шуда буд…(13;40). 

Сиќот – ба касри аввал,  љамъи суќќа ва касоне, ки ба замм (суќот) 

хонанд хатост (аз «Мунтахаб» ва «Канз») (13;46). 
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Саноё – билфатњ, чањор дандони пешини дарози боло ва дарози зер аз 

«Мунтахаб» ва биззам хатост (13;46). 

 Аз мисолњои зикршуда рўшан мегардад, ки Шайх Муњаммадсаид 

дар баробари зикри маълумоти фарњангњои пешин дар шарњи моддањои 

луғавї назари хешро низ баён кардааст.  

2. «Кашф-ул-луѓот-ва-л-истилоњот»-и Ањмад Сури Бињорї. Фарњанги 

мазкур соли 1544 ба танзим расида, аз муќаддима ва бисту њашт боб 

иборат аст. Муаллиф дар фарњанги хеш ба тафсири мусталањоти ирфонї 

низ эътибори хоса дода, аз ашъори Фирдавсї, Низомї, Хоќонї, Њофиз 

ва дигарон абёти шоњид зикр намудааст. Дар љараёни тадвини фарњанг 

«Шарафнома» - и Ањмади Манярї», «Дастур-ул-афозил», «Фарњанги 

Шањобиддини Киромї», «Канз-ул-луѓот», «Суроњ», «Тољайн» ва ѓайра 

њамчун сарчашма хизмат кардаанд. 

«Кашф-ул-луѓот» ду маротиба ба табъ расидааст, ки соли 1840 дар 

Калкатта ва 1900 дар Лакњнав сурат гирифтааст. 

 Соњиби «Тањќиќ-ул-луѓот» дар 138 маврид ба ин фарњангнома 

мурољиат карда, дар шарњи вожаву иборот аз он суд бардоштааст. 

Чунончи: 

Партав – ба фатњи аввал ва фатњи «то»-и фавќонї ба маънии фурўѓ ва 

равшанї ва акс ва шуо, ки аз љирми нуронї зоњир шавад ва ба маънии 

соя, чунонки машњур шуда  хатост (аз «Бурњон» ва «Кашф» ва «Бањори 

Аљам») (13;36). 

Тувон – ба замми аввал ба маънии зўр ва ќувват ва ба фатњи аввал  

(тавон) хатост, (аз «Кашф» ва «Бањори Аљам» ва «Муаййид» ва 

«Рашидї» ва «Љањонгирї» ва «Сирољ») (13;45). 

Љовид – ба касри «вов» ва «йо»-и  тањтонии  маљњул, ба маънии њамеша 

ва ба фатњи вов (љовад) хатост  (аз «Бурњон» ва «Муаййид» ва «Кашф» ва 

«Сарварї») (13;47). 

Љибиллї – ба касратайн ва «лом»- и мушаддад ва  низ маќсур ва «йо» - и 

маъруфи њалќї ва табиї ва пайдоишї (аз «Мадор» ва «Хиёбон») ва 
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«љабалї» ба фатњатайн мансуб ба љабал, ки ба маънии кўњ аст ва ба 

сукуни «бо» - и мувањњада (љиблї)  хатост (аз «Кашф») (13;48). 

Арин – ба фатњи аввал бар вазни ќарин ба маънии беша ва сањрои 

пурдарахт ва шерро аксар ба он нисбат кунанд, чунончи гўянд шерарин 

ва баъзе аз новоќифон ба љои «айн»-и муњмала «ѓайн»-и муъљама хонанд 

хато аст (аз «Кашф» ва «Шарњи Нисоб» ва «Мунтахаб») (13;99). 

3. «Бурњони ќотеъ» - таълифи Муњаммад Њусайн ибни Халаф ат-Табрезї 

мутахаллис ба «Бурњон». Луѓати мазкур соли 1652 ба таълиф расида, аз 

бисту нўњ боб иборат аст. Муаллифи фарњанг дар оѓози њар боб аз хусуси 

теъдоди вожањои тавзењёбанда маълумот додааст. Калимањо дар фарњанг 

аз рўи тартиби алифбои арабї – њарфи якум, дуюм, сеюм, чорум ва ѓайра 

љойгир карда шудаанд. «Бурњони ќотеъ» соли 1818 дар Калкутта ба нашр 

расида, солњои 1822 ва 1834 аз нав рўи чопро дидааст. Ќисмати аввали 

фарњанг дар Тољикистон чопи кириллї ёфтааст. 

Аз фарњанги мазкур муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар 120 маврид 

истифода кардааст. Чунончи: 

Аждарњо- билфатњ ба маънии мори бузург ва ин љамъи аждар нест, балки 

аждарњо лафзи муфрад аст (аз «Бурњон» ва «Рашидї») (13;7). 

Бовар – ба фатњи «вов» аст на ба замми он (бовур) ба маънии эътибор 

кардан ва ќабул доштан, ба лафз кардан ва афтодан ва доштан 

мустаъмал (аз «Бурњон» ва «Бањори Аљам») (13;20). 

Бичишк – ба касратайни «бо» - и мувањњада ва «љим» - и форсї ва сукуни 

«шин» - и муъљама ва «коф»- и арабї ба маънии табиб (аз «Бурњон» ва 

«Рашидї» ва «Љањонгирї») (13;23). 

Чарда – билфатњ ба маънии ранг, магар ин лафз бо лафзи сиёњ мустаъмал 

мешавад (аз «Муаййид») ва дар «Бурњон» ва «Рашидї» ва «Сирољ» ва 

«Љањонгирї» ранг ва пўсти рўи одамї ва ба «љим»-и арабї (љарда) хато 

аст…(13;55). 

4.«Бањори Аљам». Фарњанги мазкур соли 1739 аз љониби Рой Тик Чанд 

мутахаллис ба Бањор тасниф ёфта, тўли бист сол мураттаб гардидааст. 

Ин луѓатномаи бузург солњои 1879 ва 1884 дар Њиндустон чопи 
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литографї гардидааст. Мавлоно Шайх Муњаммадсаид аз ин фарњанг низ 

пурмањсул истифода намуда, 113 маротиба ба он ишора кардааст. 

Чунончи: 

Тавба – билфатњ аз гуноњ бозгаштан ва авом ба замм (тувба) гўянд (аз 

«Мунтахаб») ва ба лафзи гуфтан ва кардан ва фармудан ва додан ва 

шикастан мустаъмал (аз «Бањори Аљам») (13;45). 

Силї – он бошад, ки ангуштони даст рост кунанд ва нармаи даст теѓвор 

бар гардани муљримон ва беадабон зананд, авом ба ѓалат силаро 

тапонча ва чапот хаёл кардаанд (аз «Бањори Аљам») (13;88). 

Ќитор – ба касри аввал шутурони баробаршуда ва бар як насќ раванда ва 

чанд аљсом, ки ба пањлўи њамдигар бошанд, ба фатњи аввал (ќатор)  хато 

аст (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Суроњ» ва «Бањори Аљам»)  (13;112). 

Ќатъ – билфатњ ва ба ин маънї ба зиёдати «њо» навиштан хато аст (аз 

«Бањори Аљам») (13,112). 

Лочор – ба маънии ногузир мустаъмал мешавад, лекин сањењ ночор ба 

«нун» аст, чї таркиби лафзи чор, ки форсист бо лафзи «ло», ки калимаи 

арабї аст барои нафй бо вуљуди мављуд будани «но», ки лафзи форсї аст 

ваљње надорад (аз «Бањори Аљам») (13;121). 

5. «Суроњ» ё ин ки «ас-Суроњ мин ас-Сињоњ» - таълифи Абулфазл 

Љамолиддин Муњаммад ибни Умар Холиди Ќаршї. Ин луѓат соли 1282 

ба таълиф расидааст ва дар соли 1910 ба такмилу замима дар матбааи 

Маљидии Конпур ба табъ расидааст.  

 Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар 105 маврид ба ин фарњанг ишора 

намуда, аз он бархурдор шудааст.Чунончи: 

Бастат – ба фатњи аввал ва сукуни сонї ва фатњи «то»  ба маънии фарохї 

ва кушодагї (аз «Суроњ» ва «Канз») ва киноя аз дўстї ва биззам (бистат) 

хатост (13;27). 

Њазоќат – ба фатњи аввал ва «зол» - и муъљама ва «ќоф», ба маънии 

зиракї ва доної (аз «Суроњ» ва «Мунтахаб») ва ба «дол»-и муњмала 

(њадоќат) хато аст (13;59). 
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Хизона – билкаср сањењ ва билфатњ, ки машњур аст хато, чунончи, 

муњаќќиќони зариф гуфтаанд: Ал - хизонату ло тафтању» ва дар «Кашф» 

навишта, ки хизона билкаср хонае, ки дар ў мол нињанд ва дар «Суроњ» 

билкаср ба маънии ганљина…(13;68). 

Дунявї – ба замми «дол» ва сукуни «нун» ва фатњи «йо» ва касри «вов»  

мансуб ба дунё ва ба замми аввал ва касри «нун» ва ба сукун (дунивї) 

ѓалат аст ва дунёвї ба саломат доштани «алиф» низ љоиз аст (аз «Суроњ») 

(13;75). 

Зирва, зурва – биззамм ва билкаср ба маънии баландии кўњ ва болои сари 

кўњ (аз «Мунтахаб» ва «Суроњ» ва «Кашф») ва дар «Канз» болотарини 

мавзеи чизе ба «зо»- и њавваз навиштан ва билфатњ (зарва) хондан хато 

аст (13;77). 

6. «Мадор-ул-афозил» таълифи Илањдоди Файзї писари Асадулуламо 

Алишери Сарњиндї. Фарњанги мазкур соли 1001 (1593) њиљрии ќамарї 

таълиф шуда, нусхаи хаттии он дар китобхонаи Осафияи Њайдаробод 

нигањдорї шудааст. Ин луѓатномаро донишманди эронї Шањриёри 

Наќавї мавриди омўзиш ќарор додааст. Он аз 450 сањифа иборат буда, 

њарфи аввал «боб» ва њарфи охир фасл номида шудааст. Муњаммад 

Боќир устоди донишгоњи Лоњур соли 1337  хуршедї љилди аввали 

«Мадор-ул-афозил»-ро ба нашр расонидааст. 

         Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» 96 маротиба ба ин фарњанг ишора 

карда, аз он фаровон истифода бурдааст.Чунончи: 

Афдар – билфатњ ва «дол» - и муњмалаи мафтуњ ба маънии бародарзода 

ва хоњарзода (аз «Кашф» ва «Сарварї» ва «Мадор» ва «Бурњон» ва 

«Рашидї»), сањењ он аст, ки бародари падарро гўянд, ки ба арабї ам(м) 

номанд (13;11). 

Бахрад, бихрад – дар «Лисон-уш-шуаро» ба фатњ ва дар «Мадор» 

билкаср, ба маънии њушёр ва дар «Бурњон» низ билкаср аст,  ба маънии 

доно ва њушёр (13;25). 

Љабин – ба фатњ, пешонї лафзи арабї аст ва ба каср (љибин) хатост (аз 

«Мадор» ва «Кашф» ва «Мунтахаб») (13;47). 
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Зудудан – биззамматайн занг аз чизе дур кардан ва соф ва равшан 

кардани ойина ва теѓ ва ѓайра (аз «Мадор» ва «Муаййид» ва «Кашф») ва 

дар «Бурњон» ва «Љањонгирї» ба касри аввал ва замми сонї (зидудан) ва 

дар «Сирољ-ул-луѓот» ба касри аввал ва замми аввал њар ду сањењ аст 

13;82) 

Суродиќ – ба замми аввал ва касри «дол» сарпарда ва шомиёна  (аз 

«Мадор» ва «Музил» ва «Мунтахаб») ва баъзе навишта, ки муарраби 

саропарда аст ва ин ќавл љои тааммул аст (13;85).  

7. «Муаййид-ул-фузало» таълифи Мавлоно Муњаммад ибни 

Абдулвањњоби Дењлавї. Фарњанги мазкур соли 1519 ба таълиф 

расидааст. Муаллифи луѓатнома онро аз рўи њарфи аввал ва охири 

калимањо мураттаб сохта, њарфи аввалро «китоб» ва њарфи охирро «боб» 

номидааст. Дар навбати худ њар боб боз ба се фасл ќисмат карда 

шудааст: луѓоти арабї, луѓоти форсиву пањлавї ва луѓоти туркї. Дар 

ќисмати хотимаи фарњанг доир ба илми риёзиёт ва масоили забон 

тавзењоти муфид зикр гардидааст. Бино ба гуфтаи муаллифи «Осаф-ул-

луѓот» фарњанги мазкур чандон оммавї набуда, «аз фузало дигар касе  

натавонад аз сурати њолаш бањра гирад». «Муаййид-ул-фузало» луѓати 

лексикаи умумии форсї бо якљоягии калимоти касбикорию истилоњоти  

илмї ва вожањои арабию туркї ба њисоб меравад. Ин фарњанг соли 1899 

дар Конпур ва соли 1885 дар Лакњнав ба нашр расидааст. Се нусхаи 

«Муаййид-ул-фузало» дар китобхонаи Пажуњишгоњи халќњои Осиёи АУ 

ФР тањти раќамњои  с 1800, с310-2, С(1244-4) (464) нигањдорї мешаванд. 

Азбаски «Муаййид-ул-фузало» аз фарњангњои муътабар мањсуб меёбад, 

муаллифи «Тањќиќ-ул-луғот» дар шарњи ќисме аз моддањои луѓавии 

фарњанги хеш маълумоти фарњанги мазкурро айнан иќтибос кардааст.  

       Мавлоно Шайх Муњаммадсаид  77 маротиба ба ин фарњангнома 

мурољиат карда, аз он фоида бардоштааст. Чунончи:  

Пидар – ба касри аввал ва фатњи дувум бар вазни писар, на ба фатњи 

аввал чунонки машњур аст (аз «Муаййид») (13;35). 
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Палов – билфатњ ба маънии неъмат ва таоми маъруф, на биззамм (пулов) 

(аз «Музил» ва «Муаййид» ва «Бањори Аљам») (13;37). 

Љорбардї – ба фатњи «бо» - и мувањњада номи шарњи «Шофия» ва ин 

мансуб аст ба Љорбард, ки шањре аст ва љорбардї муарраби чорпард аст, 

ки ба  «љим» - и  форсї ва «бо» - и форсї аст ва касоне, ки љорбурдї ба 

касри «бо» хонанд, хато аст (аз «Муаййид») (13;47). 

Њуллон – биззам ва ташдиди «лом» бачаи бузу гўсфанд ва он чї дар урф 

лафзи њалвон барои бачаи гўсфанд машњур аст, ѓалат аст (аз «Мунтахаб» 

ва «Муаййид») (13;61). 

Шикиб – бикасратайн ва «ё»-и маљњул ба маънии сабр ва ором ва 

билфатњ (шакиб) хато аст (аз «Муаййид») (13;92). 

8. «Музил-ул-аѓлот» Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ин фарњангро низ 

њамчун сарчашмаи муътамад истифода карда, 70 маротиба њангоми 

шарњу тавзењи вожаву иборот ба он руљўъ намудааст. Чунончи: 

Инъидом – билкаср нобуд шудан ва соњиби «Музил-ул-аѓлот» навишта, 

ки ин лафз ѓалат аст, чаро ки боби инфиол мухтасс ба илољ ва таъсир аст, 

магар истеъмоли он бисёр аст (13;16). 

Њасбулфармуда – ѓалат аст, чаро ки «алиф»-у «лом» бар калимаи форсї 

наёранд ва њасбуламр сањењ (аз «Музил») (13; 60). 

Хафаќон – ба фатањоти  салоса номи мариз ва ба сукуни сонї (хафќон) 

хато (аз «Музил» ва «Мунтахаб» ва «Кашф») ва соњиби «Бањори Аљам» 

навишта, ки хафаќон ба фатањот, магар форсиён ба сукуни сонї низ 

оранд, ба маънии тапидани дил (13;69) 

Исмат – билкаср боздоштан худро аз гуноњ ва билфатњ (асмат) хато аст 

(аз «Бањр-ул-љавоњир» ва «Музил») ва ба истилоњ  итлоќи ин лафз бар 

пои касест, ки аз ибтидои вуљуд то интињои умр гуноњи кабира, хусусан, 

зино накарда бошад (13;101). 

Нашот – билфатњ хушї ва шодмонї ва ба касри аввал (нишот) ба ин 

маънї хато аст, магар ба касри аввал љамъи нашит, ки ба маънии 

шодмон бошад, чунон ки киром љамъи карим (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» 
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ва «Бањори Аљам» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва «Муаййид – ул-фузало» ва 

«Музил» ва «Сињоњ») (13;141). 

8. «Сирољ-ул-луѓот» - таснифи Сирољиддин Алихони Орзу. Фарњанги 

мазкур соли 1447 њ. тартиб дода шудааст. Муаллифони фарњангу шурўњ 

аз ин луѓатнома бо унвони «Сирољ» ва ё «Ас-сирољ» ёд кардаанд. 

  Мавлоно Шайх Муњаммадсаид аз луѓати мазкур дар 50 маврид 

истифода кардааст. Чунончи: 

Азраќ – ба фатњи аввал ва сукуни «зо» - и муъљама, ки муќаддам аст ва 

«ро» - и муњмала ба маънии нилгун ва кабуд ва ба маънии оби соф ва  

касоне, ки сиёњии чашми ў моил ба кабудї ё сабзї, ва ё ба зардї бошад, 

(аз «Сирољ» ва «Мунтахаб» ва «Шарњи Нисоб») ва «ро»- и муњмала ќабл 

аз «зо» - и муъљама навиштан (арзаќ) хато аст…(13;7) 

Хиракуш – билкасри «ё»-и маъруф ва замми «коф» - и арабї ноњаќкуш ва 

бесабабкуш ва он чи дар «Муаййид» ба маънии заифкуш навишта хато 

аст (аз «Бањори Аљам» ва «Сирољ») ва «Рашидї» ва «Бурњон» ва 

«Сарварї», ба маънии бењаё ва бебок ва золим(13;73). 

Фалохан – ба фатњи аввал ва фатњи «хо»-и муъљама, чаро ки мухаффафи 

фалохон аст ба маънии олоти сангандозї, ки аз мис дуто созанд, ки ба 

њиндї «гўпањон» гўянд ва фалохун биззамми «хо» -и муъљама, чунонки 

машњур аст, хато бошад аз ин љост, ки баъзе устодон бо лафзи ман ва 

гулшан ќофия кардаанд (аз «Сирољ» ва «Сурурї» ва «Бурњон») (13;109). 

Гузоф – ба замми аввал гуфтори бењуда ва ба маънии бисёр ва бењисоб 

низ омада  дар «Сирољ-ул-луѓот» ва «Муаййид» ва «Бурњон»… (13;119). 

Камар – ба фатњатайн маъруф аст,  яъне миён ва ба маънии миёнбанд, ки 

ба њиндї «малча» гўянд ва ба ин маънї маљоз аст, дигар миёнкўњро низ 

гўянд  (аз «Чароѓи њидоят» ва «Сирољ»)… (13;117). 

9. «Фарњанги Љањонгирї» - аз маъруфтарин фарњангњои тафсирї ба 

њисоб рафта, соли 1017 њ. аз тарафи Азудуддавла Мир Љамолиддин 

Њусайн ибни Фахриддин Њасани Инљуи Шерозї ба таълиф расидааст. 

Фарњанг аз љињати њаљм низ хеле бузург буда, дар таълифи фарњангњои 

баъдї ва шарњи осори адабї њамчун сарчашма хидмат кардааст. 
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     Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» 46 маротиба ба ин фарњанги љомеъ 

мурољиат карда, дар тавзењи маънии калимаву иборот аз он фоида 

бардоштааст. Чунончи: 

Охшинг – ба «ё» -и маљњул ва «коф» - и форсї ба маънии зид ва мухолиф 

аст ва маљозан ба эътибори зиддият ба маънии яке аз аносири арбаъа, ки 

хок ва бод ва об ва оташ аст (аз «Љањонгирї» ва «Мадор» ва «Рашидї» 

ва «Бурњон»…) (13;1). 

Балодур – ба фатњи аввал ва замми «дол» - и муњмала самари дарахт, ки 

ба њиндї   «бњуланва»  гўянд… ва номи зевар ва перояи занон, ки ба 

сурати балодур созанд ва занон онро бар сар банданд (аз «Рашидї» ва 

«Латоиф» ва «Мадор» ва «Кашф» ва «Љањонгирї» ва «Бурњон») ва ба 

касри аввал ва фатњи «дол» (билодар)  ѓалат аст (13;29-30). 

Хуљаста – биззам ва фатњи «љим» ва сукуни «син» ба маънии муборак ва 

њумоюн ва ба касри «љим» (хуљиста)  хато аст, (аз «Бурњон» ва 

«Љањонгирї» ва «Мадор» ва ѓайра)  (13;66). 

Лаљлољ- билфатњ ва њар ду «љим» - и арабї он ки дар сухан забонаш 

дармонад ва сухан дуруст гуфта натавонад ва номи возеъи  шатранљ ва 

баъзе навиштаанд, ки номи шотири шатранљ ва исми возеъ ва баъзе 

гўянд номи шотири шатранљ ва муршиди ќиморбозон (аз «Кашф» ва 

«Сирољ» ва «Љањонгирї» ва «Муаййид» ва «Рашидї»…) (13;122) 

10.«Фарњанги Рашидї» - таълифи Абдурашид ал-Њусайни Ат-Таттавї 

вал Маданї. Луѓатномаи мазкур солњои 1653-1654 њусни хотима ёфта, аз 

љониби луѓатшинос Њ.Ањадов мавриди омўзиш ва тадќиќ ќарор 

гирифтааст (41). 

Шайх Муњаммадсаид аз ин фарњанг низ ба касрат истифода карда, 

дар 46 маврид ба он ишора кардааст.Чунончи: 

Биюсрок – билкаср ва «ё»-и маљњул ва «коф»- и арабї ба маънии шутури 

љавон ва ба маънии шутурбача њам омада, (аз «Бурњон» ва «Сурурї») ва 

дар «Рашидї» навишта, ки баъзе гуфта шутуре, ки модараш арабї ва 

падараш дукўњон бошад… (13;34). 
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Чавтара – маъруф аст ва «чабутара» ѓалат аст. Баъзе гўянд, ки 

«чабутара» њиндист ва «чавтара»  форсист (аз «Муаййид» ва «Рашидї» 

ва «Бурњон»)  (13;57). 

Равон – билфатњ ба маънии филњол ва зуд ва ба маънии њар чизе ки моеъ 

ва  љорї бошад ва ба маънии руњ ва љон ва нафси нотиќа,  ва баъзе гўянд, 

ки равон љон ва руњи њайвонеро гўянд ва нафси нотиќаро равон аз он 

гўянд, ки њамеша дар њаракати фикрест ва касоне, ки лафзи равонро ба 

маънии руњ  биззамм хонанд хато аст (аз «Рашидї» ва «Кашф» ва 

«Мадор» ва «Сурурї» ва «Латоиф»…)  (13;75). 

11.«Ѓиёс-ул-луѓот» - таълифи Муњаммад Ѓиёсиддин ибни Шарофуддин. 

Фарњанги мазкур соли 1827 ба танзим омадааст. Барои луѓатномаву 

шурўњи осори адабї аз сарчашмањои муътамад мањсуб меёбад. 

      Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» аз фарњанги мазкур низ истифода 

карда, дар 38 маврид ба он ишора кардааст. Чунончи: 

Ињтиёлї – билкаср, њилаангезї, зоњиран «ё»-и тањтонї дар охир зоид аст 

аз олами саломатї ва фузулї, чаро  ки ихтиёл худ масдар аст ва њољат ба 

«ё»-и масдарї надорад ва ин навъе аз тафрис аст (аз «Ѓиёс»)  (13;4). 

Ихвон – билкаср ба маънии бародарон, ин љамъи ах (х) аст, ки дар асл 

ахв буд ва «вов»-е, ки дар воњид ба љињати тахфиф њазф шуда буд, дар 

њолати љамъ авд ( عود) кард ва ин бар вазни феълон билкаср аст, чунончи 

ѓизлон ва сирдон ва тиљон љамъи ѓизол ва сурад ва тољ, пас касоне, ки 

ихвонро билфатњ (ахвон) хонанд,  хатост (аз «Ѓиёс»)  (13;5). 

Асвила – ба фатњи аввал ва касри «вов» љамъи суол аст ва ба фатњи «вов» 

(асвала) хато аст (аз «Ѓиёс») (13;9). 

Каниса - …соњиби «Ѓиёс» муъбади тарсоён навиштааст (13;117). 

12. «Ќомус» -  таълифи Шайх Маљдуддии Муњаммади Фирўзободї. Аз 

фарњангњои маъруфи тафсирии арабї мањсуб ёфта, дар таълифи 

фарњангномањои тафсирии форсї ва шурўњи осори адабї васеъ истифода 

шудааст.  

    Шайх Муњаммадсаид низ њангоми тадвини луѓатномаи хеш 39 

маротиба ба ин фарњанги тафсирии арабї руљўъ кардааст. Чунончи: 
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Унамузаљ – билзам ва «мим» - и  мазмум ва «зол»-и муъљамаи мафтуњ ба 

маънии намуна ва намунадор ва дар форсиён гоње маљозан ба маънии 

андак мустаъмал мешавад, бояд донист, ки соњиби «Ќомус» намузаљ 

(бидуни «алиф» ва ба фатњи «нун») муарраби  нумуна навиштааст ва 

унамузаљро, ки биалиф аст, хато гуфта. Лекин аз «Мифтоњ» - и Саккокї 

ва кутуби муътабараи дигар маълум шуда, ки унмузаљ ба зиёдати «алиф» 

сањењ аст, чаро ки рутбаи соњиби «Мифтоњ» дар илми арабият  зиёда аз 

рутбаи соњиби «Ќомус» аст ва њар ду шорењ «Мифтоњ»  унмузаљро, ки ба 

«алиф» аст, савоб дониста, муарраби  нумуда гуфтаанд, на муарраби 

нумуна. Ба далели он ки ќоидаи таъриб далолат мекунад, ки муарраби  

нумуда бошад, чї «дол»-и  муњмала дар таъриб ба «зол»-и муъљама 

бадал  мешавад ва лафзи нумуна, ки бад-ин љо мазкур шуда, сиѓаи исми 

мафъул аст,  на мозї ва нумуна мухаффафи нумуда аст (13;16). 

Увайси Ќаранї – ба замми аввал ва фатњи «вов» ва «ќоф» ва «ро»-и  

муњмала њар ду мафтуњ номи валии  комил мансуб  ба Ќарани  Макка,  

ба фатњатайн номи ќабилае аст дар мулки Яман (аз «Ќомус» ва 

«Мунтахаб» ва «Суроњ») ва ба сукуни «ро» (Ќарнї) хондан  ѓалат аст 

(13;17). 

Љивор, љувор – билкаср ва биззам низ ба маънии њамсоягї на билфатњ, 

чунонки машњур аст, (аз «Суроњ» ва «Мунтахаб» ва «Ќомус» ва «Кашф» 

ва «Мадор» ва «Канз») (13;53). 

13. «Бањр-ул-љавоњир» - Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ба ин асар 32 

маротиба мурољиат карда, аз он манфиат њосил намудааст. Чунончи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Бушорат // бишорат – ба замм ва каср ба маънии хабари хуш ва ба фатњ 

ба њамин маънї хатост (аз «Бањр-ул-љавоњир» ва «Мадор» ва «Кашф»…) 

(13;27). 

Саббоба – билфатњ ва ташдид, ангуште, ки ќариби нарангушт аст. Чун 

дар арабї сабба билфатњ ба маънии дашном бошад, дар айёми љоњилият 

дар араб расм буд, ки чун касеро дашном доданї бошанд, ба љониби 

хасм бо ин  ангушт ишора мекарданд ва ба њамин љињат инро саббоба 

гўянд ва касоне, ки саббобаро биззам (суббоба) хонанд хато аст ва ањли 
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ислом саббобаро мусабињња ном кардаанд ба замми «мим» ва фатњи 

«син»-и муњмала ва касри «бо»-и  мувањњадаи  мушаддад ва  «њо»- и 

муњмала (аз «Шарњи Нисоб» ва «Мадор» ва «Кашф» ва «Бањр-ул-

љавоњир») (13;83). 

Иъзор – билкаср, зербинои гўш, ки рустангоњи хати риш аст, яъне 

рухсора ва ораз ва фасори асп ва ба замм хондан хато аст (аз «Мадор» ва 

«Кашф» ва «Суроњ» ва «Мунтахаб» ва «Муъбад» ва «Бањр-ул-љавоњир») 

(13;99). 

14. «Чароѓи њидоят» - таълифи Сирољиддин Алихони Орзу (17).  

 Мавлоно Шайх Муњаммадсаид дар 25 маврид аз ин фарњангномаи 

тафсирї истифода кардааст. Чунончи:  

Баќќол – дар Њиндустон ба маънии ѓаллафурўш бисёр мустаъмал 

шудааст ва ба маънии баддол билфатњ ва ташдиди «дол»-и муњмала 

сањењ бошад ва назди ањли забон баќќол ба маънии тарафурўш аст,  чї 

баќл билфатњ тараро гўянд (аз «Чароѓи њидоят») (13;29). 

Њаракат – ба фатњи аввал ва сонї ва солис на ба сукуни сонї, чунонки 

машњур аст… баъзе авом, ки ба ташдиди «коф» (њаракат)  гўянд мањзи 

ѓалат аст (аз «Чароѓи њидоят»…) (13;59). 

Зот – ба маънии соњиб ва хонадон ва ба маънии њастї ва њаќиќати њар 

чиз… Хони Орзу дар «Чароѓи њидоят» навишта, ки лафзи зот ба маънии 

ќавм, ки дар урф мустаъмал аст ѓалат аст, зеро ки бад ин маънї фаќат 

љот аст ба «љим» ва он лафзи њиндиюласл аст ва сабаби ѓалат буданаш он 

аст, ки «зол»-и муъљама дар њиндї намеояд…(13;77). 

15. «Канз-ул-луѓот» Аз фарњангњои маъруфи тафсирии арабї ба њисоб 

рафта, дар тадвини «Тањќиќ-ул-луѓот» мавриди истифода ќарор 

гирифтааст. Чунончи: 

Бастат - ба фатњи аввал ва сукуни сонї ва фатњи «то» ба маънии фарохї 

ва кушодагї (аз «Суроњ» ва «Канз») ва киноя аз дўстї ва биззамм хатост 

(13;28) 

Таљаллї – ошкор шудан аз «Канз»… (13; 40). 
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Дуккон – биззам ва ташдиди «коф»-и муарраб дўкон, ки тахфиф аст аз 

«Рисолаи муарработ» ва «Мадор» ва «Мунтахаб» ва «Канз» ва 

«Муаййид» …(13;74). 

 Мавлоно Муњаммадсаид дар шарњи як ќисм моддањои луғавї 

нахуст андешањои шахсии хешро баён карда бошад њам, лекин барои 

тасдиќи мулоњизоти хеш ба фарњангњои дигар руљўъ карда, шакли 

дурусти калимањо ва маънии луғавии решаи баъзе вожањоро бо такя ба 

маълумоти муаллифони фарњангњои мавриди истифода асоснок 

кардааст, ки аз мисолњои болої метавон ба хубї мушоњида кард.  

16. «Латоиф-ул-луѓот» - таснифи Абдуллатиф ибни Абдуллои Кабир. Ин 

фарњанг соли 1827 ба танзим омада, муаллиф њангоми мураттаб сохтани 

он аз луѓатњои арабии «Ќомус», «Суроњ», «Канз-ул-луѓот», «Мадор-ул-

афозил», «Муаййид-ул-фузало» хеле зиёд истифода кардааст.«Латоиф-

ул-луѓот», ки дар сарчашмањо бештар дар шакли «Латоиф» вомехўрад, 

барои «Тањќиќ-ул-луѓот» низ ба њайси сарчашмаи асосї хизмат кардааст. 

Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар 34 маврид ба фарњанги мазкур 

мурољиат карда, аз тавзењоти муаллифи он истифода кардааст. Чунончи: 

Чаро – ба фатњи аввал ба маънии чаридан ва чарогоњ ва ба касри аввал 

ба маънии барои чї, зеро ки ин лафз мураккаб аз калимаи чї, ки  барои 

истењфом аст ва аз лафзи «ро» ки ба маънии «барои» бошад (аз 

«Муаййид» ва «Кашф» ва «Латоиф» ва «Бурњон») (13;54).  

Њутом – ба замми аввал бар вазни ѓулом ба маънии хурдшикасташуда ва 

ба маънии резагиёњи хушк ва резаи њар чиз, киноя аз андак моли дунё (аз 

«Мунтахаб» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва «Канз» ва «Кашф» ва «Латоиф»… 

(13;60). 

Дабба -  билфатњ ва ташдид сањењ аст, биззамм хато аст, ба маънии зарфи 

чармин, ки аз чарми хом бошад, аксар дар он равѓан пур кунанд (аз 

«Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Бањори Аљам») (13;74). 

17. «Мусталањот-уш-шуаро». Аз ин фарњанг муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» 

дар 19 маврид истифода кардааст. Аз љумла:  
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Сиќоя – билкаср ва баъдању «алиф» ва «ё»-и тањтонї паймонаи об ва 

зарфе, ки дар он об хўранд ва љои об (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 

«Мусталањот» …) (13;85). 

Моњазар – ба фатњи «њо»-и муњмала ва фатњи «зол»-и муъљама он чї, ки 

њозир шуда, дар форсиён исми таоми ќалили батакаллуф, ки мављуд ва 

њозир бошад, лињозо ба лињози исмият «ё» - и танкир дар охир оварда 

моњазарї гўянд ва илло «ё» - и танкир дар охири феъли мозї чї маънї 

дорад, ба хилофи лафзи модом, ки аз љињати мо масдарияи исме шудааст, 

барои таъйини ваќти чизе барои чизе, лекин назди форсиён модомро 

исмият барои чизи муайян мустаъмал нашудааст, лињозо «ё» - и танкир 

дар он овардан хатост (аз «Бањори Аљам» ва «Мусталањот» ва «Хиёбон»)  

(13;125). 

 Сарчашмањои зикршуда аз љумлаи фарњангњои тафсирие 

мебошанд, ки Мавлоно Шайх Муњаммадсаид аз онњо њангоми таълифи 

«Тањќиќ-ул-луѓот» фаровон истифода карда, назари интиќодии хешро 

низ баён намудааст, ки аз мисолњои зикршуда ба хубї мушоњида кардан 

мумкин аст. Теъдоди фарњангњои тафсирие, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-

луѓот» њангоми таснифи луѓатномаи хеш аз онњо њамчун сарчашма 

истифода кардааст бо ин 17 фарњанге, ки дар боло зикрашон рафт 

мањдуд намегардад.  Ѓайр аз фарњангњои номбаршуда, њангоми баррасии 

«Тањќиќ-ул-луѓот» инчунин бо як ќатор фарњанги дигар, аз ќабили 

«Сињоњ-ал-фурс», «Лисон-уш-шуаро», «Фарњанги Нуриддин Њусайн», 

«Фарњанги ахлоќ», «Њалли луѓот», фарњангњои туркї (исмашон зикр 

нашудааст – Р.М.) ва ѓайра низ дучор шудан мумкин аст, ки Мавлоно 

Шайх Муњаммадсаид ба онњо аз 1 то 10 маротиба руљўъ карда, дар 

шарњи моддањои луѓавии фарњангаш истифода намудааст. Дар маљмўъ, 

теъдоди фарњангњои тафсирие, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» аз онњо 

истифода кардааст ба 30 адад мерасад. Тањлили ќайдњои муаллифи 

«Тањќиќ-ул-луѓот» собит месозанд, ки вай бо муаллифони фарњангњо на 

њамеша њамфикр аст, тавзењоти муаллифони фарњангњоро љое  

љонибдорї намояд, љои дигар онњоро наќд карда, сабаби эътирози хешро 
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низ баён сохтааст, ки дар ин хусус боби дуюми рисола муфассалтар наќл 

хоњад кард.  

 Умуман, Мавлоно Шайх Муњаммадсаид њангоми тадвини «Тањќиќ-

ул-луѓот» фарњангњои зиёдеро зери даст доштааст ва  аз онњо фоидаи 

зиёд бардоштааст.  
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1.2.2. ШАРЊИ ОСОРИ АДАБЇ 

 Фарњангнависї бо шарњнигорї иртиботи ќавї дошта, ошної бо 

шурўњи осори адабї далолат ба он менамояд, ки ањли шарњ њангоми 

ташрењи ин ё он асари адабї пеш аз њама ба тавзењи калимаву ибороти 

душворфањм рў овардаанд. Аз ин рў, аксари шарњномањое, ки тўли 

асрњои миёна рўи кор омадаанд, баробари арзиши адабї аз ањамияти 

лексикографї низ бархурдоранд. Муаллифони шурўњи осори адабї 

њангоми шарњнависї ба луѓатномањои тафсирї бисёр руљўъ кардаанд ва 

аз онњо фоидаи зиёд бардоштаанд. Дар навбати худ мураттибони 

фарњангњои тафсирї низ нисбат ба андешањои шорењони осори адабї 

дар мавриди шарњу тавзењи маонии вожаву ибороти душворфањм 

бетараф нестанд. Онњо низ ба тавзењоти шорењон бисёр рў оварда, гоње 

онњоро љонибдорї ва гоњи дигар наќд кардаанд, ки амри воќеист.  

 Мавлоно Шайх Муњаммадсаид њангоми таълифи луѓатномаи хеш 

ба якчанд шарњњо, аз љумла, шарњи «Сикандарнома», «Хиёбон» - шарњи 

«Гулистон» -и Сирољиддин Алихони Орзу, Шарњи «Гулистон»-и Мир 

Нуруллоњи Ањрорї, «Шарњи «Гулистон»-и Сурурї, «Шарњи «Бўстон» -и 

Мирзо Абдулвосеи Њонсавї, «Шарњи «Девони Њофиз» - и Шамъї ва 

ѓайра рў оварда, аз онњо њангоми тавзењи моддањои луѓавии фарњангаш 

истифода кардааст. Чунончи: 

1. «Хиёбон» - шарњи «Гулистон». Ин шарњ соли 1708 аз љониби 

Сирољиддин Алихон мутахаллис ба Орзу ба таълиф расидааст. Хони 

Орзу аз донишмандони маъруф ва шоири  шањири форсизабони 

Њиндустон ба њисоб рафта, муаллифи зиёда аз сї асар будани ўро 

Саидалиризои Наќавї  ба ќайд овардааст, ки «Сирољ-ул-луѓот», «Чароѓи 

њидоят», «Меъёр-ул-афкор», «Атийят-ул-кубро», «Ѓароиб-ул-луѓот»,  

«Маљмаъ-ун-нафоис», «Танбењ-ул-ѓофилин», «Наводир-ул-алфоз», 

«Зоид-ул-фавоид», «Гулзори хаёл» ва ѓайра аз љумлаи онњо мебошанд. 

Сирољиддин Алихони Орзу ба ѓайр аз  «Гулистон»-и Саъдї бо номи 

«Шукуфазор» ба ќисмати аввали «Искандарнома»-и Низомї, ќасоиди 
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Урфии Шерозї, ќасидаи «Муњокима» -и Мунир низ шарњ бастааст. 

Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар 29 маврид ба «Хиёбон» -и Хони Орзу 

мурољиат карда, дар тавзењи маонии калимоту ибороти луѓатномаи хеш 

фоида бардоштааст.Чунончи: 

Байлаќон – билфатњ номи шањре,  на ба каср (Бийлаќон) (аз «Кашф» ва 

«Бурњон») ва дар  «Муаййид» навишта, ки билфатњ ва «лом»- и  мавќуф 

(Байлќон) ва дар «Хиёбон» навишта, ки шањрест дар Эрон зоњиран 

муарраби Байлагон бошад. Муаллиф гўяд, ки дар сурати таъриб ва 

фатњи «лом» (Байлаќон) сањењ бошад ва ба сукуни «лом» (Байлќон)  хато, 

чаро  ки дар арабї иљмоъи сокинайн бидуни мадда дуруст набошад 

(13;34). 

Тувонгар – ба замми аввал, дар асл ба маънии соњиби ќувват аст, 

мураккаб аз тувон ба маънии тоќат ва гар калимаи нисбат. Ба маънии 

номдор маљоз аст, ин лафзро дар асли расмулхат бидуни «алиф» 

навиштан хатост ва хондан раво бошад (аз «Бањори Аљам» ва «Хиёбон») 

(13;45). 

Халоб - ба фатњ сањењ аст на ба каср (хилоб),  ба маънии об ва гилоб, ки 

дар роњњо бошад (аз «Кашф» ва «Суроњ» ва «Љањонгирї» ва «Муаййид» 

ва «Рашидї») ва дар «Хиёбон» навишта, ки хилоб билкаср ва ќилаб 

(халоб)   замини гилнок, ки по дар он бимонад ва ба душворї барояд ва 

баъзе навишта, обу гил, ки канда шавад (13;70). 

2. «Шарњи Сикандарнома» - таълифи Сирољиддин Алихони Орзу 

маъруф ба «Шукуфазор». Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар се-чор 

маврид ба ин шарњ руљўъ кардааст. Чунончи: 

Сурингоњ – ба маънии шаќиќа ѓалат аст, сањењ сурунгоњ ба «вов»-и 

маъруф аст ва сарун ба фатњи аввал ва замми сонї љои рустани шохи 

њайвонро гўянд ва сурунгоњ мавзеъе, ки аз он љо шохи њайвон барояд ва 

он љоро ба арабї «шаќиќа» ва ба њиндї «канпї» гўянд (шарњи 

«Сикандарнома» аз Хони Орзу) (13;85). 

3. «Шарњи «Гулистон»-и Мир Нуруллоњи Ањрорї. Ин шарњ соли 1662 

комилан ба анљом расидааст. Мир Нуруллоњ дар ибтидо барои 
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«Гулистон»-и Шайх Саъдї њошияе тасниф карда, матлабњои заруриро 

тавзењ медињад, баъдан бо назардошти ниёзмандии мутолиагарон ба 

шарњи мустаќилу комил он њошияро ба шакли рисолаи алоњида 

мураттаб месозад. Мутаассифона, ин шарњ ба нашр нарасидааст ва як 

нусхаи бењтарини он тањти шумораи В 2079 дар ганљинаи дастхатњои 

Институти шарќшиносии Русия (шўъбаи Петроград) мањфуз аст. Мир 

Нуруллоњи Ањрорї инчунин ба «Маснавии Маънавї»-и Љалолиддини 

Румї низ шарњ бастааст. Дар шурўњи анљомдодаи хеш вай нахуст ба 

ташрењи калимаву ибороти душворфањм ањамият додааст, то матлаб 

возењтар гардад. Бинобар ин, муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» аз «Шарњи 

Гулистон»-и Мир Нуруллоњ дар чанд маврид истифода 

намудааст.Чунончи: 

Њотам – ба касри «то» на бо фатњи он,  номи сахии машњур (аз «Музил» 

ва «Мунтахаб»  ва «Мадор») билфатњи «то» (Њотам) ва дар «Сикандарї» 

билкаср ва Мир Нуруллоњ дар «Шарњи Гулистон» ба касри «то» тасњењ 

намуда… (13;58). 

Фузулї – биззамматайн ба маънии масдар шоеъ аст … ва дар шарњи Мир 

Нуруллоњ навишта, ки фузулї биззамматайн ба маънии шахси 

соњибфазул, ки ба лояъвї  машѓул шавад ва зиёдасарї кунад… (13;108). 

4.«Шарњи «Маснавии маънавї» - и Мир Нуруллоњи Ањрорї. Ин шарњ пас 

аз анљоми «Шарњи Гулистон» ба таълиф расида, хусусияти лексикографї 

низ дорад. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ба ин шарњ низ як-ду маротиба 

ишора кардааст. Чунончи: 

Хўдак - … Мир Нуруллоњ дар «Шарњи Маснавии маънавї» 

парешонтабиат аз мулохазаи амри номулоим навишта… (13;72). 

5.«Шарњи «Бўстон» -и Абдулвосеъ. Ин шарњ низ хусусияти лексикографї 

дошта, муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар шарњи ду калима  (булњавас, 

махуфт) аз он истифода кардааст. 

6.«Шарњи «Гулистон» - и Абдулѓанї маъруф ба «Бањористон». Ин шарњ 

аз љумлаи шурўњи муфассалу сањењ мањсуб намеёбад. Аз ин рў, танњо як 
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маротиба њангоми шарњи вожаи «килоса» муаллифи фарњангомаи 

мавриди тањќиќ ба он ишора кардааст. 

 Аз шарњи моддањои луғавие, ки бо такя ба маълумоти шорењон 

оварда шудааст, метавон мушоњида кард, ки Мавлоно Муњаммадсаид бо 

афкори хеш ва маълумоти муаллифони фарњангњо мањдуд нашуда, барои 

тавзењи комили ќисме аз алфоз аз маълумоти шурўњи осори адабї низ 

бањрагирї кардааст.  

     Ѓайр аз шарњњои дар боло зикршуда Мавлоно Шайх Муњаммадсаид 

њангоми тадвини луѓатномаи хеш ба «Шарњи «Девони Њоќонї», «Шарњи 

«Девони Њофиз», «Шарњи Нисоб» ба унвони «Шорењи фозил», «…дар 

шурўњ», муаллифони шурўњ ишорањо дорад, ки гувоњи аз сарчашмањои 

муњим будани шурўњи осори адабї дар таълифи «Тањќиќ-ул-луѓот» 

мебошанд. Бояд зикр кард, ки муаллифи фарњанги мазкур ба андешањои 

муаллифони шарњњо низ назари интиќодї дошта, аќидањои бањснокро бо 

далелњо собит сохтааст.  
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                                   1.2.3. ТАЗКИРА ВА ТАФСИРЊО 

       Мавлоно Шайх Муњаммадсаид њангоми таълифи  «Тањќиќ-ул-луѓот» 

ба тазкирањову шарњи онњо,  тафсирњо низ ишора карда, дар тавзењу 

ташрењи моддањои луѓавї аз онњо бархурдор гардидааст. Чунончи, дар 

шарњи ибораи «Шеърои ямонї» овардааст: 

Шеърои ямонї – ситораест равшан, ки ба тарафи љануб тобад. Чун Яман 

ба тарафи љануб воќеъ аст ба Яман нисбат кардаанд ва баъзе 

навиштаанд, ки ѓуруби ў ба тарафи Яман бошад ва баъзе  навишта, ки 

Шеърои Яманї Суњайлро гўянд ва ин хатоаст, чаро ки аз «Шарњи 

тазкира»- и  Насируддини Тўсї… њамин возењ мешавад, ки Суњайл сивои 

шеърои ямонї аст… (13;92). 

  Ё њуд дар тавзењи вожаи «ѓазолї» мехонем:  

Ѓаззолї – ба фатњи аввал ва тахфиф мансуб ба Ѓазола, ки ќарияест аз 

музофоти Тўс,  мавлиди Имом Муњаммади Ѓаззолї (р), (аз «Луббу-л-

албоб»), баъзе гўянд, ки Ѓаззолї ба ташдиди «зо»-и муъљама мансуб ба 

ѓаззол, ки ресмонфурўш бошад, чун бо ресмонфурўшї эшонро дўстии 

комил буд, лињозо ин нисбат шуд, бояд донист, ки ин ваљњ мањзи хатост 

(13;105-106). 

 Мавлоно Шайх Муњаммадсаид ба тазкирањо ишорањои зиёд 

надорад, танњо барои собит намудани андешањои шахсии хеш нисбат ба 

маънии дурусти баъзе вожаву иборот ба ин ќабил осор мурољиат 

кардаасту халос. Ин њолатро дар корбасти тафсирњо низ мушоњида 

менамоем. 

1. «Тафсири Љалолї»  аз маъруфтарин шарњњо ба Ќуръони шариф 

буда, дар маърифат ва шинохти каломи раббонї барои ањли фарњанг 

хизмат намудааст.  

     Аз ин тафсир муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» танњо дар ду-се маврид 

истифода кардааст. Чунончи: 

Одам – ваљњи тасмия он, ки аз адиму-л-арз, яъне дар рўи замин аз хоки 

рўи замин махлуќ шуда буд ва баъзе гўянд, ки ў гандумгун буд  ва дар ин 
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сурат аз удмат маъхуз аст ва удмат ( دمتا ) биззам ба маънии гандум аст ва 

одам ба маънии шутури сафед ва оњуи сафед, ки бар пушташ хатњои сиёњ 

бошанд,  низ омада (аз «Латоиф» ва «Шарњи Нисоб») ваљњи аввал аз 

«Тафсири Љалолї» ва баъзе  муњаќќиќон  навиштаанд, ки лафзи Одамро, 

ки исми Абулбашар аст, аз адим ва ё аз удмат муштаќ гуфтан сањењ 

набошад, чаро ки Одам лафзи аљамист ва адиму удмат арабї аст, пас 

иштиќоќи лафзи аљамї  аз арабї  мутасаввир намешавад…(13;1). 

 Китоби дигаре, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» аз он 

бањрабардорї кардааст «Тўњфату-л-мўъминин» мебошад. Ў дар мавриди 

тавзењи калимаи «њалоњил» овардааст: 

Њалоњил – ба фатњи «њо» - и аввал ва касри «њо»-и дувум номи зањри 

ќотил, ки њам даво ва тарёк илољпазир набошад (аз «Мадор» ва 

«Бурњон» ва «Кашф» ва «Рашидї» ва «Музил» ва «Љањонгирї») ва дар 

«Тўњфалу-л-мўъминин» мастур аст, ки њалоњил номи кўњест дар њудуди 

Чин ва бехи наботе дар он љо бирасад, ки он зањр бошад, номаш ба номи 

кўњ машњур шуда…(13;153). 

 Азбаски маълумот оид ба вожаву иборот дар тазкираву тафсирњо 

нисбатан муфассалтар зикр карда мешавад, аз ин рў, фарњангнигорон ба 

ин ќабил осор нисбатан камтар таваљљуњ намудаанд, зеро усули кори 

луѓатнависї муљазбаёниро таќозо менамояд. Бинобар ин, муаллифи 

«Тањќиќ-ул-луѓот» низ њангоми тадвини фарњангномаи хеш дар бештари 

маворид  ба фарњангњо ва шурӯҳи осори адабӣ такя карда, танњо дар 

сурати бањсталаб будани тавзењи баъзе калимаву иборањо ва собит 

кардани этимологияи дурусти онњо ба тазкира ва тафсирњо мурољиат 

намудааст. Бо вуљуди кам будани чунин ишорањо мо метавонем 

тазкираву тафсирњоро  низ ба њайси сарчашмањои луѓатномаи мавриди 

тањќиќ муаррифї намоем.  
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1.2.4.ОСОРИ ДИГАРИ СОЊАВЇ 

Чунонки дар боло зикр шуда буд, Мавлоно Шайх Муњаммадсаид  

њангоми таснифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ба сарчашмањои зиёде бархўрд 

намудааст, ки дар байни онњо осори соњавї низ мављуданд, аз ќабили 

«Акбарнома», «Нањр-ул-фасоњат», «Љавоњир-ул-њуруф», «Хулосат-ул-

њукамо», «Зубдат-ул-фавоид», «Њудуд-ул-арз», «Таќвим-ул-булдон», 

«Љавњари беназир», «Мунозарат-ул-иншо», «Шарафнома» ва ѓайра. 

Њарчанд ишорањои муаллифи луѓатнома ба ин ќабил осор камшуморанд, 

хидмати онњоро наметавон дар мураттаб сохтани «Тањќиќ-ул-луѓот» 

нодида гирифт. Мавлоно Муњаммадсаид аз як то панљ маротиба ба 

асарњои зикршуда руљўъ карда, дар тавзењи маънии калимаву иборот аз 

онњо истифода кардааст. Чунончи: 

Худак -  аз «Акбарнома» -и Алломї… ва «Рашидї» ба маънии халаљони 

хотир ва њасад ва хашм маълум шуд…(13;72). 

Музмањил (л) - ба замми  «мим»-и аввал ва фатњи «мим»-и дувум ва 

касри «њо»-и муњмала ва ташдиди «лом» магар дар форсї ба ташдиди 

«лом» хондан зарур нест, ба маънии нест ва мањвшаванда ва ночиз ва 

суст (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Зубдат-ул-фавоид») (13;136). 

Малатийя- ба фатњи аввал ва сонї ва касри «то»-и муњмала ва ташдиди 

«ё» - и тањтонї номи шањрест дар Рум, ки дар ибтидои ислом маскани 

куффор буд ва он чї дар баъзе шарњи «Гулистон» Малита ба вазни 

ќасида навиштааст ѓалат аст… (аз «Таќвим-ул-булдон») (13;139). 

Ятим – тифли бепадар ва гоње ба маънии бемодар бошад ва тифле, ки 

модар ва падар надорад ятиму-т-тарафайн гўянд ва касоне, ки онро ятим 

ва ясир гўянд хато аст (аз «Мадор», «Љавњари беназир» ва ѓайра) ва ба 

маънии ѓулом ва дузд ва айёр ва дар «Суроњ» ба маънии сутури бемодар 

ва љавњари беназир ва  тифли бепадар ва ба маънии ѓулом… (13;155). 

Њамоно – ба фатњ ин лафз барои занн ояд, яъне барои гумони ѓолиб ба 

маънии пиндорї ва гўё шояд (аз «Мадор» ва «Кашф» ва «Бурњон» ва 
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«Рашидї») ва дар «Одоб-ул-фузало» ба маънии биляќин ва биззамм 

(њумоно)  хатост… (13;154). 

 Азбаски муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ба ин ќабил асарњо аксар як 

маротиба мурољиат намудааст, бинобар ин, зикри якояки онњо дар 

рисола зарурат надорад. Танњо метавон натиља гирифт, ки Мавлоно 

Шайх Муњаммадсаид аз донишмандони маъруфи суханшиносу 

луѓатшинос ба њисоб рафта, дар танзими фарњангномаи тафсирии хеш 

тавонистааст дар баробари луѓатномањои тафсирии зиёд аз тазкираву 

тафсирњо ва осори соњавї истифода намояд ва як дастури муњимро дар 

шинохти маънои вожаву ибороти мушкила ба хонанда пешнињод 

намояд. «Тањќиќ-ул-луѓот» номгузорї шудани фарњанг низ бељоя нест, 

зеро муаллиф њар як моддаи луѓавиро дар муќоиса бо фарњангњои пешин 

ва кутуби дигари муътабар тавзењ додаа, њам шакли дуруст ва њам 

маънии мушаххаси онро пешкаши мутолиагар намудааст. Бисёр 

мавридњо бо тавзењоти ањли фарњанг муќобил баромада, сабаби  

нодурустии ќавли онњоро бо далелу санадњо собит сохтааст.  

Муаллиф дар шарњи ќисме аз моддањои луғавї дар баробари 

афкору андешањои шахсиаш ба маълумоти фарњангњои муътабар низ 

бисёр такя намуда бошад њам, лекин ин тарзи ташрењ низ ўро 

ќаноатманд накардааст ва барои комил гардидани тавзењот ва 

баровардани ниёзи мутолиагарон ба шурўњи осори адабї, тазкираву 

тафосир ва осори дигари соњавї низ руљўъ карда, зикри маълумоти 

муаллифони ин ќабил осорро низ муњим донистааст.  

Аз ин рў, метавон хулоса кард, ки «Тањќиќ-ул-луѓот» новобаста аз 

фарњангномаи љомеъ набуданаш дар шинохти маънии асливу маҷозии 

калимаву иборањои форсиву тољикї ва арабиву туркї, шинохти ибораву 

таркибњои шоирона, масоили назарии адабї, абёти бозмондаи 

суханварон ва ѓайра барои  ањли илм арзиши муњимеро дорост.  

    Аз баррасї ва тањлили «Тањќиќ-ул-луѓот» њамчун сарчашмаи илми 

суханшиносии форсу тољик метавон ба чунин натиљањо расид: 
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- «Тањќиќ-ул-луѓот» бидуни муќаддима аз рўи тартиби алифбои арабї 

мураттаб гардида, аз сї боб ва замима, ки ба нуздањ боби аввал ворид 

гардидааст, иборат аст; 

- Муаллифи фарњанг Мавлоно Шайх Муњаммадсаиди Соњиб Раиси 

Мирзопур ба њисоб рафта, соли таълифи он маълум нест. Аз рўи 

сарчашмањои истифодашуда метавон хулоса кард, ки луѓатномаи мазкур 

дар поёни асри Х1Х мураттаб гардида, дар матбааи Агра бо эњтимоми 

Хоља Сиддиќи Њусайн ба табъ расидааст; 

- Бо вуљуди њаљман калон набудани фарњанг њангоми тадвини он 

муаллиф аз сарчашмањои зиёд, хоса луѓатномањои маъруфи форсию 

арабї ва туркї, шурўњи осори адабї, тазкираву тафосир ва кутуби 

соњавї фаровон истифода кардааст; 

- «Тањќиќ-ул-луѓот» фарњанги шоҳиддор буда, дар он аз ашъори панљоњу 

як  нафар суханварони форсу тољик, монанди Фирдавсї, Анварї, 

Низомї,  Њоќонї, Саъдї, Њофиз, Соиб, Урфї, Салим, Ќудсї ва дигарон 

асноди шоњид зикр шудааст. Бинобар ин, метавон “Тањќиќ-ул-луѓот”-и 

Муњаммадсаиди Соњибро њамчун луѓатномаи шоњиддор муаррифї кард.     
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                                                    Боби дуюм 

Вижагињои асосии “Тањќиќ-ул-луѓот” ва ањамияти сарчашмавии он 

                          2.1.Вижагињои асосии луѓатнома 

2.1.1.Интихоб ва танзими моддањои луѓавї ва роњњои тавзењи онњо 

     Ошної бо мактаби фарњангнависии форсу тољик ва принсипњои 

танзими луѓоти тафсирї нишон медињад, ки дар ќуруни вусто роњу усули 

ягонаи таснифи фарњангњо вуљуд надошт. Аз ин рў, њар яке аз 

муаллифони фарњангњо бо такя бо луѓатномањои пешин ба кори 

луѓатсозї рў оварда, зина ба зина роњњои наву ќулайи тадвини луѓатњоро 

љустуљў ва бозёфт мекарданд, то ки асарашон маќбули хонандагону 

истифодабарандагон бошад. Яке аз ин гуна тозакорињо дар љодаи 

таълифи фарњангњои тафсирї ин мавзуъбандии моддањои луѓавї дар 

онњо мањсуб меёбад. Яке аз фарњангњое, ки моддањои луѓавї дар он аз 

рўи тематика љойгузин гардидааст «Фарњанги Фахри Ќаввос»-и Ѓазнавї 

мебошад (6). Аммо таљрибаи фарњангнигории асримиёнагї нишон 

медињад, ки на њамаи муаллифони фарњангњо ба табаќабандии  моддањои 

луѓавии дар луѓатномањояшон ѓунљоишёфта эътибор додаанд. Дар 

аксари фарњангњои тафсирї, хоса луѓатњое, ки дар Шибњи ќораи Њинд ба 

тасниф расидаанд, хоса, «Бурњони ќотеъ», «Чароѓи њидоят», «Сирољ-ул-

луѓот», «Ѓиёс-ул-луѓот» ва ѓайра чунин тарзи љойгузин намудани 

калимаву ибороти тавзењталаб ба назар намерасад. 

  Ваќте аз ин нуќтаи назар ба «Тањќиќ-ул-луѓот»-и Мавлоно 

Муњаммадсаид рў меорем, мушоњида менамоем, ки бо вуљуди њаљман 

хурд будани луѓатнома муаллиф лексикаи онро  ба мавзуъњо  гурўњбандї 

накарда, тамоми калимаву иборањоро аз рўи тартиби алифбо дар 

омехтагї паси њам љобаљогузорї намудааст. Њангоми баррасї ва 

тањќиќи маводи луѓавии фарњангнома онњоро ба чунин гурўњњо ќисмат 

намудем:  

- калимаву ибороти марбут ба инсон; 

- калимаву ибороти марбут ба табиат; 

- алфози мутафарриќа. 
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       Калимаву ибороти марбут ба инсонро дар навбати худ метавон 

чунин гурўњњо ќисмат кард. 

А. Номи ашхоси асотирї ва таърихї. Њарчанд муаллифи “Тањќиќ-ул-

луѓот” таваљљуњи хос ба тавзењи номњои шахсони асотириву таърихї 

зоњир накардааст, лекин дар матни луѓатнома бо чунин номњо, мисли 

Љамшед, Сиёвуш, Юнус, Борбад ва ѓайра метавон бархурд кард, ки бо 

истифода аз аносири шарњ хеле муфассал тавзењ дода шудаанд. Чунончи: 

Сиёвуш – ба касри аввал ва замми «вов» ва баъдању «шин»-и муъљама ва 

соњиби «Бањори Аљам» навишта, ки ба фатњи «вов» аст ва дар «Сирољ-ул-

луѓот» навишта, ки ба касри аввал ва замми «вов» њар ду сањењ аст ва 

Сиёвуш ба «вов» -и маъруф бар вазни равопуш низ дуруст, номи писари 

Кайковус ва дар «Шамшери хонї» мастур аст, ки Сиёвуш писари 

Кайковус ба сабаби буњтони модари ѓайрињуќуќии худ аз падар ранљида 

шуда, назди Афросиёб, ки мухолифи Кайковус буд, рафт. Афросиёб аз 

омаданаш хуш шуда, духтари худро дар никоњаш дод, баъди чанде бо 

иѓвои домоди дигараш аз дасти Афросиёб ба ноњаќ кушта шуд. Тамма 

каломању ва дар китобе ба назар омада, ки Сиёвуш баѓоят хушманишу 

айёш буд, лињазо маљозан аз лафзи Сиёвуш маънии хуш ва шодмон 

мурод доранд (13;88-89). 

Б. Калимаву иборањое, ки ба касбу кори инсон далолат 

мекунанд. Марбут ба номи одамон муаллифи «Тањќиќ-ул-

луѓот» як ќатор калимаву иборањоеро шарњу тавзењ 

додааст, ки ба касбу кор ва ё пешаву њунари онњо далолат 

кардаанд. Чунончи: 

Охавунд – ба «алиф» - и  мамдуда ва фатњи «хо»-и муъљама, ки бўи замма 

дорад ва «вов»-и маъдула ва сукуни «нун» ба маънии устод ва муаллим 

ва биззамми «хо» низ омада ва касоне, ки ба «алиф»- и ѓайримамдуда ва 

сукуни «хо» ва фатњи «вов» (яъне охванд)  хонанд,  хато аст (13;1). 

  Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» калимањои зиёде тавзењу ташрењ дода 

шудаанд, ки ба касбу њунари одамон марбутанд, аз ќабили отун, барзгар, 

њаљљом, бозаргон, бичишк, баќќол, бандивон, бинукар, порса (гадо – 
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М.Р), пулчї, тољир, рассом, соис (сиёсаткунанда ва нигањбони аспон – 

М.Р.) сарпараст ва ѓайра. Мавлоно Муњаммадсаид њангоми ташрењи ин 

ќабил моддањои луѓавї, пеш аз њама, кўшиш намудааст, ки  тарзи 

дурусти талаффузи калимањоро муайян созад ва сипас, маънои онњоро 

бозгў намояд, ки аз мисолњои болої возењ мегардад.  

В. Калимаву иборањои баёнгари  сифати инсон. Омўзиш ва 

тањлили маводи луѓавии «Тањќиќ-ул-луѓот» равшан 

месозад, ки дар фарњанг як ќатор вожаву иборањое 

мавриди шарњ ќарор гирифтаанд, ки хислатњои инсон ва 

сифати зоњирии вайро ифода менамоянд, монанди алломї, 

лаљлољ, тувонгар, чуѓул, роњдор, њасуд ва ѓайра. Чунончи: 

Аллома  ва алломї – њарду лафз ба фатњи «айн» ва ташдиди «лом» ба 

маънии бисёр-бисёр донанда ва «то» ва «ё» дар охири ин њар ду лафз 

барои таъният ва нисбат нест, балки њар ду барои муболиѓа ва ё ин ки 

дар ин њар воњид ду аломати муболиѓа њаст, магар итлоќи ин њар ду лафз 

бар Њаќ таъоло накунанд љињати «то»-и таъина ва «ё»-и нисбат, аз 

«Мунтахаб» (13,102). 

  Муаллифи фарњанг кўшиш намудааст, ки дар ваќти тавзењ додани 

алфози ифодакунандаи хислату сифатњои одамон низ даќиќназарї 

намояд ва дар баробари таъин намудани шакли дурусти талаффузу 

навишти онњо сохту таркиби онњоро низ муайян созад. 

Г. Калимањое, ки ба узвњои инсон далолат менамоянд. 

Мавлоно Шайх Муњаммадсаид дар фарњангномаи худ ба 

шарњи калимаву иборањое низ диќќат додааст, ки онњо ба 

узвњои инсон далолат менамоянд, ба мисли буногўш, 

забон, изор, камар ва ѓайра. Чунончи: 

Буногўш - ба замми аввал нармаи гўш (аз «Кашф» ва «Сирољ-ул-луѓот»), 

соњиби «Мадор-ул-афозил» аз «Сикандарї» ва «Шарафнома» ва «Њалли 

луѓот» њам ин ба замми аввал тањќиќ карда ва соњиби «Фарњанги 

Њусайнї» низ њамин замма сањењ гуфта, пас ба каср ва билфатњ, ки 

машњур аст мањзи ѓалат бошад ва низ соњиби «Бањори Аљам» навишта, 
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ки баъзе ба маънии шаќиќа гуфтаанд ва баъзе ба маънии паси гўш 

овардаанд. Илло асњоби «Мусталањот» биззам ва маънии он  аз болои 

гўш то бани гўш бошад ва дар «Рашидї» паси гўш, дар ин  хатост (аз 

«Бањори Аљам»).  Дар «Ваќоеъ» Неъматхони Олї чунин гўяд: 

   Сабоње бо сафо гашта њамоѓўш, 

Хиљил аз рўи ў субњи баногўш. 

«Субњи буногўш» истиора аз сафои ўст…(13,30). 

F. Вожањои ифодакунандаи љоњу мартаба. Дар «Тањќиќ-ул-

луѓот» як ќатор калимањое тавзењ дода шудаанд, ки 

марбут ба мартабаву мансаби одамонанд, монанди усул, 

умаро, борхудо, подшоњ, шињна ва ѓайра. Чунончи: 

Усул - биззамм ба маънии пешво дар муњимот (аз «Мунтахаб» ва «Бањр-

ул-љавоњир» ва «Канз» ва «Суроњ») ва ба фатњ хато аст (13;9). 

Шињна – марде, ки ўро подшоњ барои забти корњо ва сиёсати мардум дар 

шањр насб кунад;  ба урф ўро кўтвол ва њоким гўянд; ва ин лафз  ба фатњ 

(шањна – Р.М.) ѓалат аст  (аз «Ќомус» ва «Суроњ» ва «Мунтахаб» ва 

«Музил-ул-луѓот» ва «Бањори Аљам»).  Ва соњиби «Хиёбон» гўяд, ки 

«шињна» дар «Мадор-ул-афозил» ба фатњатайн (шањана – Р.М.)  гурўњи 

нигањбонони шањр;  ва порсиён  ба сукуни «хо» (шањна – Р.М.) истеъмол 

намоянд… Соиб гўяд:  

    Мекунад кори хирад нафс чу гардид мутеъ, 

            Дузд чун шањна шавад  амн кунад оламро (13;90). 

Аз ќайдњои болої ба хубї  метавон мушоњида кард, ки соњиби 

«Тањќиќ-ул-луѓот»  ба шаклу мазмун ва сохту таркиби моддањои луѓавї 

эътибори хоса дода, барои таќвияти андеша ба сарчашмањои зиёд руљўъ 

менамояд ва барои тасдиќи фикр баъзан абёти шоњид низ меорад.  

Д. Алфози баёнгари муносибатњои хешу аќрабої. Соњиби 

«Тањќиќ-ул-луѓот» як даста  вожаву иборотеро шарњу 

тавзењ додааст, ки низ ба инсон марбут буда, 

муносибатњои хешу аќрабоиро ифода менамоянд ва ќисме 

аз онњо кўњна шуда бошанд, ќисме дигар то имрўз дар 
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забони муњовараи мардум ва забони адабї мавриди 

истифода ќарор доранд, ба мисли ихвон, афдар, бародар, 

падар, фарзанд ва ѓайра. Чунончи: 

Ихвон – ба каср ба маънии бародарон ин љамъи ах(х) аст, ки дар асл аху 

буд ва аз ин ки дар воњид ба љињати тахфиф њазф шуда буд, дар њолати 

љамъ увд (عود) кард ва ин бар вазни фаълон билкаср аст, чунонки ѓазлон 

ва сарвон ва тайљон љамъи ѓизол ва сарв ва тољ, пас касоне, ки ихвонро 

билфатњ хонанд, хато аст  (аз «Ѓиёс») (13;5). 

 Е. Калимањои ифодакунандаи либос. Либос аз муњимтарин 

лавозимоти зиндагии инсон ба њисоб рафта, дар њар давру замон 

хусусиятњои хосро касб намуда, аз љињати дўхт, ороиш, матоъ ва ѓайра аз 

њам тафовут мекард. Бинобар ин, ањли фарњанг аз шарњи ин ќабил 

мафњумот низ канораљўї накардаанд. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» низ 

дар луѓатномаи хеш як ќатор калимањоеро тавзењ додааст, ки марбут ба 

пўшоки инсон аст, мисли бурнус, хилъат ва ѓайра. 

 Бурнус – ба замми «бо»-и мувањњада ва «ро»-и муњмалаи сокин ва 

«нун»-и мазмум ва «син»-и муњмала љомае, ки аз пашми сиёњ бофанд ва 

нодираш  сафед њам бошад ва он либоси тарсоён ва насорост. Соњиби 

«Кашф-ул-луѓот» менависад, ки дар «Сињоњ» ба маънии кулоњи дароз 

оварда.  Мирзо Љалоли Таботабо дар тавњид гўяд. Фиќра: «Риштаи 

бурнуси роњибу тайласони зоњидро як чарх ришта». Ва аз «Ќомус» 

бурнус ба маънии кулоњи дароз ва њар љома, ки сари он љома аз он љома 

бошад… (13,26-27). 

 Ж.Вожањои ифодагари таом. Таом низ барои њастии 

инсон чизи аз њама муњим буда, низ дарозои  ќуруни вусто 

ба тањаввулоти гуногун дучор гардидааст. Хўрок ва тарзи 

тайёр кардани он дар њама мавзеъњо яксон нест ва 

мардуми њар як шањру вилоят таомњои ба худ хос дошта, 

дар омода кардани он њунари пазандагии худро зоњир 

кардаанд. Дар корбурди мањсуло ва усули тайёр кардан 

њам таомњо аз њамдигар фарќ менамоянд.  Аз ин рў, 
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фарњангњо, ки инъикосгари тамаддуни халќанд, дар батни 

хеш як ќисм калимањоеро мањфуз дошта меоянд, ки ба 

хўроки инсон марбутанд. Мавлоно Шайх Муњаммадсаид 

низ аз шарњу тавзењи ин ќабил вожањо канораљўї 

накардааст.Чунончи: 

Палов  ( واپل )– бафатњ ба маънии неъмат ва таоми маъруф на биззамм (аз 

«Музил» , «Муаййид» ва «Бањори Аљам») (13;37). 

Шула – ба замми аввал ва фатњи «лом»-и мухаффафа (مخففہ) навъе аз 

таом, ки биринљро дар оби љўш ба таври њариса мепазанд ва новоќифони  

ин диёр  онро шўла гўянд ба «вов»-и маљњул… (32;93-94). 

 Чунонки мусаллам гардид дар «Тањќиќ-ул-луѓот» як даста 

калимаву иборањое шарњу эзоњ ёфтаанд, ки бевосита далолат ба инсон 

намуда, ном, тахаллус, лаќаб, љоњу мансаб, касбу њунар, хислат, сифат, 

узв, муносибатњои  хешу аќрабогї, мансубият, либос, таомро ифода 

сохтаанд ва дар шинохту маърифати ин ќабил алфоз ба хонанда кўмак 

расонидаанд. Муаллифи фарњанг дар шарњи ин дастаи моддањои луѓавї 

кўшиш кардааст, ки баробари эъробгузорї ва зикри маълумоти 

сарчашмањо каму беш аз усули тањќиќ, ких оси шорењони осори адабист,  

низ коргирї намояд.  

    Муњаммадсаиди Соњиб дар луѓатномаи хеш инчунин як ќатор 

калимањоеро тавзењ додааст, ки ба инсон ва зиндагии вай иртибот 

доранд, монанди асбобу анљоми рўзгор (даба, сиќоя, синї, ќутї…), 

мафњумоти марбут ба корзор (уњбатї, чаночан, ливо, талоя…), созу 

мусиќї ( тунбак, чанг, табл…), номи бемориву доруву дармон (љироњат, 

љурњ, хафаќон, мохулиё…). Муаллифи фарњанг кўшиш ба харљ додаст, ки 

хонандааш аз маълумоти зикршуда бархурдории комил њосил намояд. 

 Инсон ва табиат бо њам алоќаи ногусастанї доранд. Аслан, инсон 

худ як љузъи табиат буда, аз ашёи он фаровон истифода мебарад. Ин аст, 

ки ашёву њодисањои табиат ба зиндагии инсон таъсир гузошта, барои 

њаётгузаронии вай мусоидат менамоянд. Аз ин рў, табиат ва ашёву 

њодисоти фарогири он њамчун ќисми људонашавандаи њаёти инсон дар 
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пешрафти зиндагї наќш гузошта меоянд ва дар фарњангњо љойгузин 

гардидани вожаву ибороти марбут ба табиат як амри воќеист. Таљрибаи 

ба фарњангњо ворид кардани моддањои луѓавии вобастаи табиатро њанўз 

дар нахустфарњангњои форсї – тољикї мушоњида кардан мумкин аст. 

 Омўзишу тањлили «Тањќиќ-ул-луѓот» ба мо мусаллам гардонид, ки 

дар он як гурўњи калон калимаву иборањое  шарњ ёфтаанд, ки марбут ба 

табиат мебошанд. Муаллифи луѓатнома кўшиш кардааст, ки дар тавзењи 

ин ќабил воњидњои луѓавї ба таљрибаи шорењони осори адабї такя 

намуда, барои ниёзмандони фарњанги худ маълумоти иловагї пешнињод 

намояд. Дар љараёни тањќиќ алфози марбут ба табиат ба дастањои зерин 

ќисмат карда шуданд: 

А. Номи дарахтон ва гулу гиёњњо. Соњиблуѓат дар асари худ як 

ќатор моддањои луѓавиро љой додааст, ки ифодакунандаи номи гиёњњо, 

дарахтон ва ќисме аз сабзавот мебошанд. Чунончи: 

Бон – номи дарахтест ва номи хушбўйї ва мушки бедро низ гўянд, аз 

«Бурњон» ва тањќиќ ин аст, ки бон дарахтест нозук ва хушнамо, ки аз 

тухми он равѓан гиранд ва бисёр нофеъ ва хушбўй бошад ва он дарахт 

дар мулки араб рўяд ва дар Њиндустон  набошад ва он чї баъзе навишта, 

ки бон ба  маънии  дарахти сањљана  аст ва баъзе гўянд, ки дарахти 

бакоин (بکاین) њар ду ѓалат аст (аз «Мунтахаб» ва «Хиёбон») ва дар форсї 

ба маънии ранг ва ба маънии доранда ояд, чун филбон ва дар њиндї бон 

чизест, ки борут  пур карда ба мадади оташ бар  фављи мухолиф 

андозанд ва он ба шакли њавое бошад, ки оташбозии маъруф аст, 

зоњиран,  номаш аганбон (اگنبان) аст, ки бон дар њиндї тирро гўянд ва 

аган ба  маънии оташ (13;21). 

Аз тавзењоти болої мушоњида кардан мумкин аст, ки муаллиф ба 

шарњи номи дарахтон низ эътибори љиддї додааст. Ў дар баробари 

маънии калима, шаклу хосияти онро низ баён карда, дар куљо рўидани 

он, манфиати самараи онро низ бозгў кардааст. Дар баробари ин 

муродифоти ин ќабил калимањоро аз забонњои дигар љустуљў карда, ба 

кадом маънї истифода гардидани онњоро бо мисолњо тавзењ додааст. 
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      Ба ин усул калимањои чанор, шохбан, бавлсарї, садбарг ва ѓайра низ 

тавзењ ёфтаанд.  

Дар иртибот ба ин гурўњи моддањои луѓавї муаллифи фарњангнома 

баъзе сабзавотро низ шарњ додааст, ки зикри онро зарур мењисобем. 

Салљам -  билфатњ муарраби шалѓам ва «шин»-и муъљама хато аст, чаро 

ки  дар таъриб «шин»-и муъљама ба муњмала бадал мешавад, аз «Рисолаи 

Ибни Њољ» (13;86). 

Ин ќабил моддањои луѓавї дар фарњанг зиёд нестанд, аммо онњо бо 

диќќати махсус ташрењ ёфтаанд. 

Б. Номи њайвонот ва мурѓон. Муаллифи «Тањќиќ-ул-

луѓот» ба шарњи номи њайвоноту мурѓон низ эътибор 

зоњир кардааст, њарчанд ин ќабил моддањои луѓавї низ 

дар фарњанг  камшуморанд, мисли бабѓо, зирѓом, шот, 

сид, њуллон, паланг ва ѓайра. Дар тавзењи ин гурўњи 

калимањо низ принсипи кори шорењон баръало мушоњида 

мегардад. Чунончи:  

Баюсрок - билкаср ва «ё»-и маљњул ва «син»-и муњмала ва «коф»-и арабї 

ба маънии шутури љавон ва ба маънии шутурбача њам омада, аз 

«Бурњон» ва «Сурурї» ва дар «Рашидї» навишта, ки баъзе гуфта, 

шутуре, ки модараш арабї ва падараш дукўњон бошад ва њам соњиби 

«Бурњон» боз навишта, ки ба маънии астар, ки ба њиндї онро хачир 

гўянд,  низ омада ва дар «Сирољ-ул-луѓот» навишта, ки баюсрок ба «бо»-

и мувањњада ва «ё»-и  маљњул  ва «син»-и муњмала шутури љавони 

пурќувват ва он ки баъзе ба маънии харулоѓ (جراالغ) ва астар навишта 

сањењ нест, чаро ки бад-он маънї баюрок аст, бидуни «син» (13;34). 

Тазарв – ба фатњи аввал ва сонї, ки «зол»-и муъљама аст, ба маънии 

хурўси сањрої ва ба «дол»-и муњмала навиштан ва хондан ва ба маънии 

кабк гуфтан хато аст (аз «Љањонгирї» ва «Фарњанги Њаким Нуриддин») 

ва дар «Сирољ-ул-луѓот» аз «Фарњанги Ќавсї» наќл карда, ки тазарв ба 

«зол»-и муъљама мурѓ аз љинси мокиён ва хурўс, ки дар бешаи Астаробод 

ва Мозандарон бисёр бошад ва баѓоят хушранг бувад ва боз Сирољиддин 
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Алихони Орзу  ќавли Ќавсиро писанд намуда навишта, ки моро эътимод 

бар ќавли Ќавсист, ки соњибзабон аст (13;41). 

Аз санадњои мазкур метавон натиља гирифт, ки Мавлоно 

Муњаммадсаид дар ташрењи номи њайвоноту мурѓон усули тањќиќро 

зиёда ба кор бурда, дар баробари нишон додани шакли дурусти 

талаффуз, тарзи навишти асмои њайвоноту парандагон, њамчунин дар 

хусуси тафриќаи онњо аз њамљинсон, макони зисти онњо низ маълумоти 

даќиќ медињад. Њамчунин дар муњовараи мардум ба шакли нодуруст 

мустаъмал гардидани ќисме аз онњоро њам ба ќайд оварда, назари 

интиќодиашро баён сохтааст. 

Афзудан љоиз аст, ки вобаста ба номи мурѓону њайвонот дар 

фарњанг як ќатор калимањое шарњу эзоњ ёфтаанд, ки бевосита номи 

онњоро ифода накарда бошанд њам, лекин ба мурѓону њайвонот иртибот 

мегиранд. Чунончи: 

Чоѓир – ин лафз ба «љим»-и арабї сањењ бошад, ба маънии чайнадони 

мурѓон, ки ба арабї њавсала гўянд (13;54). 

Њавсала – ба фатњи «сод»-и муњмала ба маънии меъдаи мурѓ, ки ба њиндї 

пўтї (ڀۆطى) гўянд ба касри «сод», ба сукуни «сод» хато аст (аз «Муаййид» 

ва «Бањори Аљам» ва «Мадор» ва «Кашф» ва «Бурњон») (13;63). 

Дар шарњи ин ќабил моддањои луѓавї низ назари тањќиќии 

муаллиф аён аст, зеро дар баробари шарњи маънї муродифоти њиндию  

арабии онњо зикр шуда, ба кадом њарф навишта шудани онњо дуруст ва 

ба кадомаш нодуруст будани онњо даќиќ нишон дода шудааст. Ин ќабил 

моддањои луѓавї дар фарњанг 24-то мебошанд. 

В. Алфози марбут ба нуљум. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» 

дар фарњангномаи хеш номи бурљњо, сайёраву ситорањоро 

низ шарњ додааст. Чунончи: 

Суњайл – ба замми аввал ва фатњи сонї номи ситораи маъруф ва ба касри 

сонї хато аст, чаро ки ин бар вазни сиѓаи таѓир аст, аз «Мунтахаб» ва 

ѓайра (13;87). 
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Шеърои ямонї – ситораест равшан, ки ба тарафи љануб тобад. Чун Яман 

ба тарафи љануб воќеъ аст ба Яман нисбат карданд ва баъзе навиштаанд, 

ки ѓуруби ў ба тарафи Яман бошад ва баъзе навишта, шеъри яманї 

Суњайлро гўянд ва ин хато аст, чаро ки аз тазкираи Насируддини Тўсї 

возењ мешавад, ки Суњайл сивои Шеърои ямонї аст… (13;92). 

Соњиби фарњанг њамчун донандаи илми нуљум номи ситорањоро 

низ даќиќ ва мушаххас ташрењ додааст ва макони тулўъи онњоро њам 

муайян кардааст. 

Дар иртибот ба номи ситорањо дар фарњанг номи солшуморињо, 

моњњо низ тавзењ ёфтаанд. Дар тавзењи ин гурўњи воњидњои луѓавї 

принсипи кори шорењони осори адабї равшан зуњур кардааст. Чунончи: 

Тахоќуйил -  ба фатњи аввал ва замми «ќоф» ва касраи њамза соли мурѓ 

чї «тахоќур» дар туркї ба маънии мурѓ, «йил» ба маънии сол, чунонки, 

давраи дувоздањ моњ сол бошад ва њамчунин турконро давраи дувоздањ  

сол низ муќаррар  аст ва њар солро номе алоњида ба исми љонвареаст, пас 

тахоќуйил номи соли дањум аст аз љумлаи дувоздањ сол ва касоне, ки 

номи моњ фањманд, ѓалат аст  (аз «Ѓиёс») (13;40). 

Љумодиюлаввал – биззамми аввал ва фатњи «дол» ба њазфи «алиф»-и 

маќсура дар лафз, ки ба сурати «ё» аст, чаро ки чун «алиф» ва «лом»-и 

таъриф ба дарљи калом соќит шуд, иљтимои сокинин лозим омад, миёни 

«алиф»-и маќсура ва «лом», пас «алиф»-и маќсураро дар талаффуз њазф 

карданд љамодї сиѓаи муфрад сифати мушаббањ аст бар вазни љањорї ба 

маънии афсурда ва бахтбаста, чун дар охирин лафз «алиф»-и маќсура, ки 

аломати таънис аст, воќеъ гашт, сурати мунис пайдо шуд, лињозо, васфи 

он ба лафзи аввал татобуќи сифати мавсуф дар тазкир ва таънис аз даст 

наравад ва љамодиюлаввал чунонки машњур аст, хато аст (аз «Суроњ» ва 

«Музил» ва «Мунозарат-ул-иншо» ва «Мунтахаб» ва «Ќомус» ва 

«Сихоњ» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва ѓайра) дар китоби муътабар 

навиштааст, ки чун дар ваќти тамима машњур ин моњро дар ибтидои 

мавсиме, ки дар он иљтимоди обњои шадид  воќеъ гашт, лињозо ба ин 

мусаммо гашт (13;49). 
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Чунонки аз мисолњои болої мушоњида мешавад, Мавлоно 

Муњаммадсаид дар ташрењи номи моњњо назари пажуњишиашро боз њам 

амиќтар намуда, ин ќабил моддањои луѓавиро бо усули шарњи 

энсиклопедї тавзењ додааст. Ба њамин усул калимаи «љумодалухро» низ 

тавзењ ёфтааст. 

Г. Номњои љуѓрофї. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» як даста 

вожањое шарњ дода шудаанд, ки номи шањру кишварњо, 

вилояту ќарияњо, бандар ва рўду дарёњоро ифода 

мекунанд. Муњаммадсаиди Соњиб дар ташрењи ин ќабил 

воњидњои луѓавї низ шабењи муаллифони шарњномањо 

маълумоти бештари иловагї медињад. Чунончи: 

Бобил – ба касраи «бо»-и дувум номи шањр ќариби Кўфа ва биззамм 

ѓайрифасењ (аз «Бурњон» ва «Муаййид») ва дар «Мусталањот» навишта, 

ки номи шањрест аз Ироќ ва дар он љо чоњест, ки Њорут ва Морут дар он 

муаззабанд: Ќолу изза  ва  љалла би Бобила  Њорута ва Морута. Ва баъзе 

ањли луѓат ба замми савум низ навиштаанд ва шуаро њам оварда. Зуњурї 

гўяд. Байт: 

           Дар Дакан он чашм пайдо мешавад, 

Бољхоњи соњирони Бобил аст. 

Салим  гўяд. Байт: 

Дар рањи ишќ, эй дил, аз сењру  фусун эмин мабош, 

 Хонаи њар мўри ин сањрой чоњи Бобил аст (13;20-21). 

Сайњун – ба фатњи аввал ба «њо»-и муњмала номи рўд аст ва соњиби 

«Латоиф» навишта, ки рўдест, миёни Андиљон ва Самарќанд ва дар 

«Мадор» навишта, ки нањри Њинд аст. Баъзе гўянд, ки оби Синд аст ва 

афѓонон онро Бобосин ва њиндуён Нилоб, аксарї дарёи Атак гўянд; ва 

Атак ќалъаест бар канори дарёи мазкур ва баъзе гумон баранд, ки рўди 

Ганг аст; ва  аз тањќиќоти хони маѓфур Абдулкаримхон ва дар «Кашф» 

низ њамин ихтилоф аст ва соњиби «Мунтахаб» навишта, ки нањрест ба 

Мовароуннањр ва нањрест ба Њинд (13;89). 
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Аз ќайдњои муњаќќиќонаи муаллифи луѓатнома аён мегардад, ки 

вай дар тавзењи номњои љуѓрофї низ диќќати хоса зоњир намуда, 

перомуни онњо маълумоти мушаххасу амиќро зикр намудаст. Ў  њамчун 

донандаи хуби илми љуѓрофиё ва таърих, хоса таърихи дин аз хусуси 

мавќеи географї ва таърихи пайдоишу ободонии онњо маълумоти хуб 

медињад. 

Муаллифони фарњангњои тафсирии асримиёнагї њангоми шарњу 

тавзењи моддањои луѓавї аз роњу усулњои гуногуни ташрењи маънои 

калима истифода кардаанд. Маъмултарин усулњои шарњи маънои калима 

дар фарњангњои тафсирї иборатанд аз: шарњи синонимї, антонимї, 

зикри муродифи калима аз забонњои дигар (арабї, њиндї, туркї, юнонї 

ва ѓайра), шарњи энсиклопедї, шарњи мухтасар ё муфассали маънои 

калима ва ѓайра. Доир ба усулњои шарњи маънои калима дар фарњангњо 

бори нахуст луѓатшиноси маъруф В.А. Капранов (99) маълумот додааст. 

Баъдтар луѓатшиносони тољик Њ. Рауфов (127), А. Сангинов (138), Њ. 

Ањадов (41), А. Воњидов (91), А. Насриддинов (115,116) ва  дигарон низ 

дар ин хусус тадќиќотњои љолиб ба анљом расонидаанд. Њар яке аз 

соњибони фарњанг дар ваќти тадќиќи  луѓатномаи хеш, хоса шарњи 

маънои моддањои луѓавї роњу усулњои мухталифи тафсиргариро пеша 

кардаанд. Воќеан, интихоби усули ташрењи маънои калима аз табиат ва 

хусусияти маъниифодакунии он вобаста аст. Аз ин рў, маънои баъзе 

калимањо бо зикри синониму антоними онњо муайян гардад, ќисми 

дигарашон шарњи мухтасар ё муфассалро такозо менамоянд. Бинобар 

ин, дар фарњангњо ќариб тамоми роњу усулњои шарњи маънои калимаро 

мушоњида кардан мумкин аст. 

Мавлоно Шайх Муњаммадсаид низ дар «Тањќиќ-ул-луѓот» аз роњу 

воситањои мухталифи шарњи маънои калима истифода кардааст. Азбаски 

њадафи асосии муаллифи фарњанг тањќиќи маъно ва шакли дурусти 

калимањо мањсуб меёбад, аз ин рў, дар фарњанг ба  усули шарњи 

мухтасару муфассал ва энсиклопедї бештар дучор омадан мумкин аст. 

Муаллиф дар бисёр мавридњо бо муаллифони фарњангњои дигар бањс 
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карда, сабаби нодуруст будани тавзењоти онњоро бо далелњо собит 

сохтааст.  

  Эъробгузорї аз маъмултарини усулњои нишон додани шакли  

калимањо буда, муаллиф барои дуруст муайян кардани шаклу маънои 

калима њамвора кўшиш намудааст, ки њаракатњоро ба таври комил 

нишон дињад. Чунончи: 

Бовар – ба фатњ додааст, на ба замми он ба маънии эътибор кардан ва 

ќабул доштан, ба лафзи кардан  ва афтодан ва доштан мустаъмал (аз 

«Бурњон» ва «Бањори Аљам») (13;20). 

Баќара – ба фатњ коргоњи љуллоња (аз «Кашф» ва «Рашидї») (13;28). 

Татимма -  ба фатњи «то»-и аввал ва касри «то»-и сонї ва ташдиди 

«мим»-и мафтуња ба маънии баќияи охири њар чиз ва касоне, ки ба касри 

аввал ва фатњи сонї хонанд, хато аст  (аз «Кашф») (13;40). 

  Муаллифи фарњанг кўшиш намудааст, ки шакли нодурусти 

калимањоро, ки дар натиљаи ивази њаракатњои  онњо  ба вуљуд омадаанд, 

инкор намояд. 

Њуљаста – биззамм ва фатњи «љим» ва сукуни «син» ба маънии муборак ва 

њумоюн ва ба касри «љим» хато аст (аз «Бурњон» ва «Љањонгирї» ва 

«Мадор» ва ѓайра) (13;66). 

Ќадрдон – ба фатњи «ќоф» ва сукуни «дол» сањењ бошад, баъзе мардум аз 

беилтифотї «дол»-ро мутањаррик хонанд ва ин хато аст (13,110). 

Ласиќа – ба фатњи «лом» ва касри «йо»-и мусалласа ва фатњи «ќоф» 

навъе аз тапи  балѓамї ва ба каср хатост (13;122). 

Баъзе мавридњо дар сурати камистеъмол будани як ќисм калимањо 

баробари нишон додани њаракатњои калима таъини ба кадом њарф: 

арабї ё форсї  навишта шудани онњо низ мушоњида мешавад. Чунончи: 

Артаљак – ба фатњи аввал ва сукуни «ро»-и муњмала ва фатњи фавќонї ва 

«љим» ва «коф» њар ду арабї ба маънии барќ  (аз «Љањонгирї» ва 

«Бурњон») ва соњиби «Рашидї» билкаср навишта (13;5). 

Хараљ – бафатњ ва «љим»- и арабї берун шудан ва баромадан зидди 

духул, форсиён ба маънии моле, ки онро хараљ тавон кард, истеъмол 
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намоянд ва ба «љим»-и форсї аз ѓалате аст, магар њоло аз касрати 

истеъмоли мардум айби он машњур гашт (аз «Бањори Аљам» ва ѓайра) 

(13;66). 

Луљља ва луљљї – ба замми «лом»-и аввал ва ташдиди «љим»-и арабї ва 

ба замми «лом»-и дувум ва ташдиди «љим»-и арабї ва ба касри «ё» 

маънии лафзи аввал миёни дарё ва амиќтарин мавзеи дарёи жарф, аз 

«Мунтахаб», луљља билфатњ ва ташдид «љим»-и форсї муфарраси лучча, 

ки лафзи њиндї аст ва маънии лафзи дувум дарёи жарфи пуроб ва ба 

фатњ хато аст (аз «Мунтахаб») (13;123). 

Аз шарњи вожаи охирини дар боло зикршуда метавон мушоњида 

кард, ки муаллифи фарњанг дар баробари эъробгузорї ва таъин 

намудани њарфњои арабию форсї, инчунин дар кадом шакл ба кадом 

забон шомил будани онро низ нишон додааст, ки ин тарзи ташрењ хоси 

шурўњи осори адабист. 

Тањлили моддањои луѓавии фарњанг инчунин собит месозанд, ки 

муаллифи он дар бисёр маврид дар радифи нишон додани њаракатњои 

калима бо кадом намуди њарф, яъне нуќтадор ё бенуќта, маъруф ё 

маљњул, дастадор ё бедаста ва ѓайра навишта шудани онњоро низ ба ќайд 

оварда, дар кадом шакл дуруст ва дар кадом шакл нодуруст будани 

онњоро таъин сохтааст. Чунончи: 

Х(в)аш – бафатњи «хо»-и муъљама, ки бўи замма дорад ва «вов»-и 

маъдуна ва сукуни «шин»-и муъљама ба маънии шод ва хуб ва ба замми 

«хо» хато лињазо ховаш бо шаркаш ва ѓаш ќофия кардаанд, на бо њуш ва 

нуш ва муш  (аз «Хиёбон») ва лафзи х(в)ад  низ ба фатњи «хо»-и муъљама 

ва «вов»-и маъдула ва сукуни «дол» аст, лињозо хавадро бо бад ќофия 

кунанд, чунончи Саъдї  фармояд: 

                                    Паси парда бинад амалњои бад, 

 Њам ў парда пўшад ба болои х(в)ад. 

Ба сандон, вале рўй дарњам макаш 

                        Ба банде парешон макун ваќти х(в)аш (13;73-74). 
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Усот – ба замми аввал ва тахфифи «сод»-и муњмала ва дар охир фавќонї 

љамъи  оъсї ва ба ташдиди «сод» хато аст, чї дар асл асият буд бар вазни 

фаъилата ба замми аввал ва фатњи сонї ва солис, «ё»-и мутањаррики 

моќабли он мафтуњ; он «ё»-ро ба «алиф» бадал карданд, усот шуд ва бар 

њамин ќиёс ќузот љамъи ќозї ва рувот љамъи ровї ва вулот љамъи волї 

ваѓузот љамъи ѓозї, ѓараз ки њар исми фоил, ки ноќис бошад, љамъи он 

бар њамин вазн ояд («Фусули Акбарї» ва «Шофия») (13;101). 

Аз мисоли болої бармеояд, ки соњиби фарњанг дар баробари 

муайян кардани њаракатњову анвои њарфњои моддањои луѓавї, њамчунин 

ба  бадалшавии њарфњо ва бар кадом вазн омадани моддањои луѓавиро 

низ амиќ тањлил намуда, андешањои худро бо мисолњои фаровон собит 

њам менамояд. Ин тарзи ташрењи моддањњои луѓавї арзиши адабии 

фарњангро дучанд намудааст. 

Шарњи синонимї – аз роиљтарин усулњои ташрењи вожаву иборањо дар 

фарњангњои тафсирї мањсуб меёбад. Ин тарзи ташрењи моддањои 

луѓавиро дар тамоми фарњангњои асримиёнагї мушоњида кардан мумкин 

аст. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» низ ин усули тавзењи калимањоро хеле 

зиёд ба кор бурдааст. Чунончи: 

Бањљат – ба фатњ шодмонї ва тозагї ва зебої ва хубї ва бизамм, 

чунончи машњур аст, ѓалат аст (аз «Мадор» ва «Кашф» ва «Канз») 

(32;33). 

Ишрат – ба каср сањењ ва билфатњ хато аст, ба маънии хушдилї ва хуш 

зиндагонї кардан бо њам (аз «Бањр-ул-љавоњир» ва «Ќомус» ва «Суроњ») 

(13;101). 

Иёдат – ба касри аввал беморпарастї (аз «Мунтахаб» ва «Мадор» ва 

«Кашф» ва «Суроњ» ва «Музил» ва «Латоиф») (13;104). 

Мурувват – биззаматайн ва ташдиди «вов»-и мафтуња мардї ва ин 

маъхуз аст аз маръ, ки ба маънии мард бошад  (аз «Муаййид» ва «Кашф» 

ва «Музил» ва «Суроњ») ва ба замми  аввал ва фатњи сонї хато аст. 

Саъдї фармояд: 
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                                  Якеро карам буду ќувват набуд, 

           Кафофаш ба ќадри мурувват набуд (13;129). 

Муаллифи фарњанг дар баробари зикри муродифоти моддањои 

луѓавї, баъзан ба сохти калимањои тавзењёбанда дахл намуда, аз кадом 

калима сохта шудани онро ба ќайд овардааст, мисоли калимаи мурувват. 

Муњаммад Ѓиёсиддин дар «Ѓиёс-ул-луѓот» калимаи мазкурро чунин 

шарњ додаст: 

Мурувват – мардумї ва мардї ва ин маъхуз аст аз маръ, ки ба маънии 

мард бошад  (аз «Муаййид» ва «Суроњ» ва «Кашф» ва  «Музил» ва 

«Суроњ») ва ба замми аввал ва фатњи сонї хатост (13;25-24). 

Аз ќайдњои муаллифони ин ду фарњанг бармеояд, ки њар ду дар 

тавзењи калимаи мазкур њамфикр њастанд ва сарчашмањои истифода 

кардаашон низ як хел аст. 

Мамот – ба фатњ марг, дар «Канз» ва мамот масдари мимї аст дар асл 

мамват бар вазни мафъал буд ва мутањаррики моќабли он њарфи сањењи 

сокин, њаракати «вов» наќл карда ба моќабл доданд, «вов» дар асл 

мутањаррик буд, акнун моќаблаш мафтуњ гашт, он «вов»-ро ба «алиф» 

бадал карданд, мамот шуд (13;139). 

Аз мисоли болої аён мегардад, ки муаллиф дар баробари зикри 

синонимии калима ба тавзењи таѓйироти овоии калимањо низ эътибор 

дода, сабаби ба чунин таѓйирот дучор шудани онњоро даќиќ нишон 

медињад. 

Вожаи мамот дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба тариќи  зайл маънидод 

шудааст: 

Мамот – марг, аз «Кашф» ва «Канз» ва мамот масдари мимист, дар асл  

мамват дар вазни мафъал буд, «вов»-и мутањаррики моќабли он њарфи 

сањењи сокин, њаракати «вов» наќл карда ба моќабл доданд, «вов» дар 

асл мутањаррик буд, акнун моќаблаш мафтуњ гашт, он «вов»-ро ба 

«алиф» бадал карданд, мамот шуд (8,299). 

Аз шарњи муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» бармеояд, ки вай дар ташрењи 

калимаи мазкур аз «Кашф-ул-луѓот» ва «Канз-ул-луѓот» истифода 
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кардааст. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» бошад танњо «Кашф-ул-луѓот»-

ро њамчун сарчашма нишон додааст. Азбаски ташрењи маънои калимаи 

«мамот» дар њар ду фарњанг яксон аст, мусаллам мегардад, ки њар ду 

луѓатнигор шарњи калимаи мазкурро аз «Кашф-ул-луѓот» иќтибос 

кардаанд. 

Шафаќат – мењрубонї ва форсиён бад  ин маънї ба маънии ѓамхорї ба 

фатањот ва ба ташдид низ истеъмол намоянд ва ин ѓариб аст (13,13-з). 

Мавлоно Муњаммадсаид баъзе мавридњо муродифоти калимаро ба 

ќайд оварда, дар муњовараи форсизабонон чї гуна синоним доштани  

калимањо ва таѓйироти дар њаракатњои калима ва сохти овоии он 

бавуљудомадаро нишон дода бошад њам,  лекин сабаби онро ба ќайд 

наовардааст, монанди калимаи шафаќат. 

Аммо Ѓиёсуддини  Ромпурї дар мавриди калимаи шафаќат 

овардааст: 

Шафаќат –мењрубонї аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва соњиби «Бањори 

Аљам» гўяд, ки ин лафзро аксари форсиён ба фатањот истеъмол 

кардаанд, агарчи дар урф ба сукуни сонї, яъне шафќат шўњрат дорад ва 

дар «Хиёбон» навишта, ки шафќат ба тањрик ва тахфиф ба маънии 

мењрубонї, чунончи дар «Суроњ» аст ва тањќиќ ин аст, ки шафаќат ба 

фатањот дар асли луѓат ба маънии тарс аст. Чун мењрубон аз офот ва 

балийёт дўсти худро тарсонанда бошад, маљозан ба маънии мењрубонї 

мустаъмал шуда (8;466). 

Аз тавзењоти муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» бармеояд, ки шакли 

дурусти ин калима на шафќат, балки шафаќат мебошад ва маънии аслии 

луѓавии он на мењрубонї, балки тарс буда, маљозан мењрубониро ифода 

кардааст. 

Шояд Мавлоно Муњаммадсаид аз сабаби дар замимаи фарњанги 

хеш зикр кардани калимаи шафаќат онро амиќ тањќиќ накарда бошад. 

Њамин тавр, Муњаммадсаиди Соњиб дар луѓатномаи хеш калимаву 

ибороти зиёдеро тавзењ додааст, ки зиёда аз њаштод фисади онњо дар  

осори суханварони форсу тољик истифода шудаанд ва имрўз низ 
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мустаъмаланд. Дар тавзењи ин гурўњи воњидњои луѓавї ба шурўњи осори 

адабї такя карда, маълумоти њарчи васеътарро манзури ниёзмандон 

кардааст. 

       Аз баррасї ва тањлили интихобу танзим ва тавзењи моддањои луѓавї 

дар «Тањќиќ-ул-луѓот»-и Мавлоно Шайх Муњаммадсаид ба натиљањои 

зерин расидан мумкин аст: 

1. «Тањќиќ-ул-луѓот» аз љумлаи фарњангњои тафсирии љомеъ ба њисоб 

рафта, дар он моддањои луѓавї на аз рўи мавзўъњои муайян, балки дар 

омехтагї аз рўи тартиби алифбо љобаљогузорї шудаанд. 

2. Моддањои луѓавии фарњангро метавон асосан ба се гурўњ ќисмат 

кард: 

- калимаву иборањои марбут ба шахсияти  инсон ва зиндагиву фаъолияти 

вай; 

- вожаву ибороти марбут ба табиат; 

- алфози мутафарриќа. 

3. Дар фарњанг бисёр  моддаи луѓавии марбут ба инсон шарњу тавзењ 

дода шудааст, ки ба исми одамони таърихиву афсонавї, лаќабу тахаллус, 

касбу њунар, љоњу мансаб, мансубият, бемориву даво, рўзгору асбобњои 

он, созу оњанг, дину мазњаб марбутанд.  

4. Гурўњи дигари моддањои луѓавии фарњангро калимаву иборањои 

марбут ба табиат ташкил медињанд, ки миќдоран хеле зиёданд. Ин ќабил 

моддањои луѓавї номи њайвоноту паррандагон, дарахту гулњо, номи 

ситорањо, солшумориву моњњо, номњои љуѓрофиро ифода намудаанд. 

5. Муаллиф дар тавзењи  моддањои луѓавї бо истифода аз шарњи 

синонимї, антонимї, шарњ бо муродифот аз забонњои дигар ва ѓайра бо 

мурољиат ба фарњангу шурўњ, тазкираву асарњои соњавї барои даќиќ 

муайян кардани  шакли дурусти хондану навиштани калимањо, таърихи 

пайдоиши онњо, сифату хосият, шаклу намуд, рангу бў, мавќеи 

љойгиршавї ва ѓайра кўшиши зиёд масраф намудааст, ки ин амали ў 

принсипи кори шорењони осори адабиро бештар ба хотир меорад.   
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2.1.2.Решашиносии луѓот 

     Муњаммадсаиди Соњиб дар љараёни танзими луѓатномаи хеш 

кўшиш ба харљ додаст, ки решањои ќисме аз моддањои луѓавиро 

мувофиќи зарфияти хеш муайян созад. Чунин тарзи тавзењи моддањои 

луѓавї аз таснифгарони луѓат дониши амиќ ва диќќати махсусро таќозо 

дорад. Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар тавзењи як ќатор калимањо, 

мисли Одам, аринї, Каюмарс, подшоњ, рузола ва ѓайра аз ин усул 

коргирї карда, ба мутолиагар маълумоти даќиќу мушаххасро пешнињод 

карда тавонистааст. Чунончи:  

1. Аринӣ – ба маънии бинамо маро; ва ин ишорат аст ба 

қиссаи  Мӯсо алайҳиссалом қола рабби аринӣ анзур 

илайка гуфт Мӯсо алайҳиссалом: - Эй парвардигори 

ман, бинамо маро  дидори худ то бибинам  ба сӯи ту! 

Қола лан таронӣ фармуд Њақ таоло, ки ҳаргиз дидан 

натавонӣ маро! Ва калимаи аринӣ мураккаб аст аз 

лафзи ари ва “нун”-и виқоя  ва “ё”-и мутакаллим. Ва ари 

дар асл аръӣ буд бар вазни акрам амр аз боби афъол. 

Ҳаракати ҳамза нақл карда ба моқабл доданд ва 

ҳамзаро аз ҷиҳати  сокинайн ва “ё”-ро аз ҷиҳати вақф, 

ки дар охири амр мебошад, ҳазф карданд ари боқӣ  

монд. Чун “нун”-и викоя ва “ё”-и мутакаллим ба ӯ 

мақрун гашт аринӣ шуд. Ва лафзи аринӣ дар форсӣ ба 

сукуни рои  муҳмала (яъне арнӣ) низ омада, чунончи,  

дар «Махзан-ул-асрор»  Мавлавӣ   Низомӣ гуфта, байт: 

Мусо аз ин ҷом тиҳӣ дид даст, 

                Шиша ба кӯҳпояи арнӣ шикаст (13,14). 

2. Биҳил – бахшидани ҷурм ва афв кардани гуноҳ  (аз 

«Латоиф» ва «Мадор»); ва дар «Баҳори Аҷам» ба 

маънии муоф омада. Ва муаллиф гӯяд, ки чун дар форсӣ 
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“ҳо”-и ҳуттӣ наёмада, зоҳиран  биҳил лафзи арабӣ 

бошад. Ва ҳол он ки дар луғоти муътабараи  арабӣ, 

мисли «Суроҳ» ва «Қомус» ва «Мунтахаб» ва ғайра 

моддаи биҳил ба ҳеч маънӣ наёмада. Аз ин маълум шуд, 

ки дар асл баҳил буда бошад. Ба фатҳи аввал ва касри 

“ҳо”-и ҳавваз (яъне баҳил); сиғаи сифати  мушаббаҳа ба 

маънии тарк кардашуда ва ба мурод гузошташуда, 

маҷозан ба маънии муоф мустаъмал; маъхуз аз баҳл 

(билфатҳ), ки масдар аст ба маънии  тарк кардан ва 

гузоштан ба мурод (аз «Суроҳ» ва «Қомус»). Пас аз 

ѓалати  котибони қадим ва адамултифотии аҳли 

тааллум ва таълим ба “ҳо”-и ҳуттӣ шуҳрат гирифта. Ё 

он ки дар асл биҳил (ба касратайн) бошад, сиғаи амр аз 

ҳилидан ба маънии гузоштан, ки дар баъзе маҳал ба 

маънии  исми мафъул воқеъ мешавад, чунонки гузин, ки 

сиғаи амр аст ба маънии исми мафъул мустаъмал 

мегардад. Пас ба ҳар тақдир ба “ҳо”-и ҳавваз дуруст 

бошад, магар он ки будани “ҳо”-и ҳуттӣ ба ибдол 

бошад, чунон ки: дар ҳез ва ҳол, ки дар асл ҳез ва ҳол 

буда. Лекин ин қисм даъвии ибдол холӣ аз заъф 

наменумояд. Ва метавонад, ки баҳалл (ба фатҳатайн ва 

ташдиди “лом” аст) ба маънии ҳалол шудан, чи “бо”-и 

муваҳҳадаи мафтуҳа  барои зарфият ё маийят бошад ба 

қоидаи форсӣ ва ҳалл (билфатҳ ва ташдиди “лом”) 

масдар ба маънии ҳалол шудан, чунонки дар 

«Мунтахаб» аст. Сурурӣ, ки шореҳи «Гулистон» аст ба 

арабӣ ҳамин тавзеҳи охир ихтиёр намуда (13,25). 

Каюмарс – номи подшоњест, ки аввал дар љањон подшоњї кард ва дар 

«Љањонгирї» ва ѓайри он навишта, ки Гаюмарт ба фатњи «коф»-и форсї 

ва «то»-и фавќонї ба маънии зинда ва гўё, «гов» ба маънии гўё ва «март» 
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ба маънии зинда ва он чи дар мутааххирин ба «коф»-и арабї ва «со»-и 

мусалласа наёмада ва Хони Орзу дар «Сирољ» ва «Чароѓи њидоят» 

навишта, ки Гаюмарт ба «коф»-и форсї ва фатњи «мим» ва «то»-и 

фавќонист, чї «гаю» ќалби гўй аст, ба маънии гўянда ва «март» 

мубаддали мард  аст, ки ба «дол»-и муњмала бошад, пас маънии 

таркибии он марди гўё мешавад. Зоњиран,  подшоњи мазкур хушкалом 

буда ва талоќати лисони хуб дошта бошад, ки бад-ин лаќаб мулаќќаб 

гардид ва дар «Рисолаи муарработ» -и Мулло Абдуррашиди соњиби 

«Рашидї» ва «Мунтахаб» чунин навишта, ки Каюмарс ба фатњи «коф»-и 

арабї ва фатњи «мим» ва мусалласа муарраби Геюмарт аст, ки ба касри 

«коф»-и форсї ва фатњи «мим» ва «то» -и фавќонї бошад ва маънии 

таркибии он пешвои замин аст, чї лафзи «гею» ба маънии замин аст ва 

«март» билфатњ ба маънии сайид ва пешво ва ин калимаи забони 

сурёнист ё юнонї, чунончи «геюметриё», ки ба маънии илми њандаса аст, 

«гею» ба маънии замин ва «метриё» ба маънии «андоза» ва «мард» ва 

«март» ба маънии сайид, чунончи «морт» Маръям гўянд, њазрати 

Маръямро. 

 Фирдавсї гўяд: 

          Нахустин ѓиреве, ки кишвар кушуд, 

Сари подшоњон Гаюмарт буд. 

Ва Мўњсини Таъсир њаракат бар «ро»-и муњмала овардааст. Мўњсини 

Таъсир: 

Дар бандагии ту аз салотин, 

                    Зад сикка Геюмарт нахустин (13;117-118). 

 Ин тарзи ташрењи моддањои луѓавї дар «Тањќиќ-ул-луѓот» кам ба 

назар мерасанд, аммо барои муайян сохтани принсипи кори 

луѓатнигории ў арзиши хоса доранд. Зеро мањз ба туфайли решашиносии 

калимот муаллифони луѓот хонандагонро аз ѓалатхониву дарки 

нодурусти маънии алфоз барканор менамуданд. Ин тарзи ташрењро дар 

шурўњи осори адабї бештар метавон мушоњида кард ва соњиби 
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луѓатнома низ њангоми тавзењи ин ќабил моддањои луѓавї 

шарњномањоро њамчун сарчашма ќарор додааст.  

2.1.3. Талаффузи сањењи калимањо 

 Воќеан, дуруст муайян кардани шакли дурусти хондану навиштани 

калимањо яке аз рукнњои асосии фарњангнигорї ва шарњнигорї ба њисоб 

мерафт, аз ин рў, ќариб дар тамоми шурўњи осори адабї ва 

луѓатномањои форсї-тољикї, ќабл аз њама, ба эъробгузорї диќќат дода 

шудааст. Аммо муаллифони фарњангњо на дар њама маврид ба ин 

масъала эътибор додаанд, танњо дар мавридњои зарурї њаракати њарфу 

овозњоро нишон додаанду халос. Масалан, Муњаммад Ѓиёсиддини 

Ромпурї дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба эъробгузорї камтар таваљљуњ дорад, ў 

нахуст маънои калимањоро шарњ дода, сипас, барои нишон додани дар 

шакли дигар ифода кардани маънии дигари калимањои тавзењёбанда ба 

эъробгузорї рў овардааст. Чунончи: 

Забуъ – ба маънии љонваре, ки онро кафтар гўянд ва ба њиндї хундар 

номанд ва ба сукуни «бо» (яъне забъ – Р.М.) низ омада ва ба фатњи аввал 

ва сукуни сонї ба маънии бозу ва баѓал (аз «Суроњ» ва «Мунтахаб» ва 

«Бањр-ул-љавоњир») (13;16). 

  Аммо муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» ќабл аз шарњи маънои 

калимаву иборањо ба эъробгузорї эътибор додааст. Чунончи: 

Ирсол – ба каср лафзи арабист ба маънии фурў гузоштан ва фиристодан, 

форсиён бар тўњфа ва савѓот истеъмол кунанд  (аз «Мусталањот») (13;5). 

Измон – ба каср дерина шудан ва билфатњ ваќтњо (аз «Канз» ва 

«Мунтахаб») (13;7). 

Љурњ – ба замм ба маънии реш ва захм (аз «Мунтахаб» ва «Бањр-ул-

љавоњир») (13;47). 

  Чунин моддањои луѓавие, ки ба шакли хондану навиштани онњо 

эрод нашуда бошад дар фарњанг хеле кам аст, ќариб тамоми калимаву 

иборањои эзоњёфта аз љињати њаракати овозу њарфњои таркибашон 

дучори наќд гардидаанд. Чунончи: 
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Озардан – ба фатњи «зо»-и муъљама, ба замми он (яъне озоридан –Р.М.) 

ѓалат аст, чаро ки мухаффафи озоридан аст (аз «Кашф») (13;3). 

Барњазар – билфатњ ва «њо»-и њуттї ба маънии яксў ва барканор ва ба 

замми «бо»-и форсї, чунончи шўњрат дорад, хатост («Бањори аљам») 

Саъдї фармояд: 

                              Ту пок омадї, барњазар бошу пок, 

Ки нанг аст нопок рафтан ба хок (13;26). 

Њиммат – ба каср ба маънии дабдаба ва бузургї ва ба фатњ хатост (13,60) 

 Мавлоно Муњаммадсаид кўшиш кардааст, ки барои дуруст муайян 

сохтани шакли калимањо бештар ба сарчашмањо такя намуда, дар 

натиљаи ќиёсу муќобалаи онњо маънои онњоро муайян созад, ба мисли: 

 Рузола – ба замми аввал наќл, чизе  ки хулосаи он аз ў кашида бошанд, 

камо фї-л-Ќомус ва маљозан ба маънии нокас ва фурўмоя ва ба фатњи 

аввал низ омада, дар ин њолат масдар аст, ба маънии нокас ва фурўмоя  

шудан, камо фї –л-Ќомус ва «Мунтахаб» дар ин сурат агар ба ќиёси зер 

удули  масдар ба маънии сифат гирифта, ба маънии нокас ва фурўмоя 

гўянд, љоиз бошад, чунончи, дар «Мадор» биззамм ва дар «Кашф» 

билфатњ аст ва ризола ба касри аввал ва «зо»-и њавваз, чунонки шўњрат 

гирифта, ба ин маънї дар њеч китоби мўътабар ёфта  нашуд. (13;79-80).  

  Муаллифи фарњанг ќабл аз шарњу тавзењи маънои  як ќисми 

моддањои луѓавї ба кадом њарф форсї ё арабї, навишта шуданашонро 

таъкид менамояд ва дар кадом маврид сањењ будани вожањоро нишон 

медињад. Чунончи: 

Артаљак – ба фатњи аввал ва сукуни «ро»-и муњмала ва фатњи фавќонї ва 

«љим»-у «коф» њар ду арабї ба маънии барќ (аз «Љањонгирї» ва 

«Бурњон») ва соњиби «Рашидї» билкаср навишта (13,5). 

Љорбардї – ба фатњи «бо»-и мувањњада, номи шарњи «Шофия» ва ин 

мансуб ба Љорбард, ки шањре аст ва Љорбард муарраби чорпард аст, ки 

ба «љим»-и форсї ва «бо»-и форсист ва касоне, ки љорбардї ба касри 

«бо» хонанд хатост, аз «Муаййид» (13;47). 
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  Аз чанд мисоле, ки дар боло овардем, мусаллам  мегардад, ки 

Мавлоно Муњаммадсаид њамчун донандаи хуби табиати забонњои 

форсию тољикї, арабї ва њиндї ба кадом њарф навишта шудани 

калимањоро њатман тавзењ медињад ва дар кадом сурат ѓалат 

буданашонро низ ќайд менамояд. 

 

2.1.4. Маънї ва зикри шоњиди маъної  

      Мавлоно Муњаммадсаид њангоми шарњу эзоњи моддањои луѓавї дар 

баробари эроду ислоњи шакли алфоз ба маънои ифодакунандаи онњо низ 

эътибори махсус медињад. Аз тавзењи моддањои луѓавии «Тањќиќ-луѓот» 

метавон пай бурд, ки муаллиф танњо бо тавзењи маънии муфрад мањдуд 

нагардида, доир ба аксари вожаву ибороти дар луѓатнома гунљоишёфта 

маълумоти иловагї пешнињод менамояд. Чунончи, дар тавзењи 

калимањои ифодакунандаи номи ашхос, касбу пешањо, номи таому 

доруву дармон, ашёи табиат, солшумориву асмои ситораву сайёрагон ва 

ѓайра ин усули кори танзимгари фарњанг равшан ба назар мерасад. 

Чунончи, дар тавзењи калимаи «увљ» муаллифи фарњанг овардааст: 

Увљ – ба замми «вов»-и маъруф ва љим, номи марди тавилулќомат, ки 

дар замони Одам (а) омад ва то замони њазрати Мўсо алайњиссалом 

бизист ва умраш се њазору понсад сол шуд, тўфони Нўњ (а) то камари ў 

буд, Мўсо асои худро ба каъби (كعب) ў зад бияфтоду бимурд ва номи 

падари ў Увуќ (ءوق) биззамм аст ва он чї ки дар мардум Увуќ бани Унуќ 

машњур шуда, хато аст, сањењ Увљ бани Увќ аст ба касри аввал ва фатњи 

«вов» ба маънии каљї (аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Суроњ»)   

Саъдї фармояд: 

                                Љаве боз дорад балои дурушт, 

Асое надидї, ки Увље бикушт (13;104). 

  Баррасї ва тањлили фарњанг собит сохт, ки соњибфарњанг дар саду 

њаштод маврид барои исботи андеша шоњиди маъної меорад, баъзе 

маворид ба маънињои ифодакунандаи ќисме аз моддањои луѓавї норизої 
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баён месозад, њарчанд онњо дар сарчашмањо дафъатан  зикр ёфтаанд ва ё 

дар байни мардум маъруфият доранд. Чунончи:  

Дерсол ва дергоњ – ба «бо»-и мувањњада ба маънии «дарозии замон» ва 

муддат ва замони дарозу ќадим хатост (13;76). 

Аждарњо – билфатњ ба маънии мори бузург ва ин љамъи аждар нест, 

балки аждарњо лафзи муфрад аст (аз «Бурњон» ва «Рашидї») 

 Саъдї фармояд: 

  Њар касе беаљал нахоњад мурд, 

          Ту марав дар дањони аждарњо (13;5). 

Истеъфоъ – хато аз касе муоф кунонидан ва маљозан ба мањалли адаб 

ўњда ва хидматро гузоштан, он чї гўянд, ки фалон аз кор худро истеъфоъ 

кард, лекин агар он ќоѓазро маљозан истеъфоъ гўянд, ки дар он калимоти 

истеъфо марќум бошанд, додан њам дуруст бошад (13;7). 

Уммањонї – биззамм ва ташдиди «мим»-и маќсур номи духтари 

Абўтолиб, яъне хоњари њаќиќии Њазрати Алї карамаллоњу ваљњању, ва чї 

хоњари амзодаи њазрати пайѓамбари Худо  саллаллоњу алайњи ва олї ва 

асњобињї вассалама бошад аз «Асмоу-р-риљол»-и  шайх Абдулњаќ ва 

«Љомеъу-л-усул» ва касри «мим» мухтаси форсист он чї, ки баъзе аз ањли 

луѓат ба маънии аммаи он њазрат навиштаанд мањзи ѓалат аст (13;14). 

Њасуд – ба фатњи аввал ва замми сонї бадхоњ ва бисёр њасудкунанда, аз 

«Мунтахаб» ва «Мадор» ва биззаматайн љамъи њосид ва њам масдар аст 

ба маънии бад хостан ва ба замми аввал ва сонї (яъне њусуд), ки ба 

маънии њосид шўњрат дорад, ѓалат аст (аз «Хиёбон») (13;60). 

Њуллон – биззамм ва ташдиди «лом» бачаи бузу гўсфанд ва бара ва он чи 

дар мардум лафзи њалвон барои маънии бачаи гўсфанд машњур шуда, 

ѓалат аст (аз «Мунтахаб» ва «Мўбад» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва «Мадор» 

ва «Кашф») (13;59). 

  Баъзан муаллиф баъд аз зикри моддаи луѓавї онро бидуни зикри 

маънои он ѓалат мењисобад ва баъдан шакли дурусташро оварда 

маънидод менамояд. Чунончи: 
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Тавонин – ин лафз ѓалат аст, сањењ «таноин» аст» ба маънии аждањо, ин 

љамъи «танин» аст (13;45). 

Халоса – ин лафз ѓалат аст, чаро ки халос бидуни «ё» худ масдар аст, аз 

таълифоти Хони Орзу ва баъзе гўянд љоиз бошад, чаро ки ин навъе 

тасарруфи форсиён аст. Чунонки Яњёи Шерозї гўяд: Байт: 

                Сафар аз ѓам  халосо кай дињад мењнатнасибонро, 

Њамон дар бањр бошад, гарчи киштї бар канор ояд (13;71). 

Майшум – билфатњ, ин лафз ѓалат аст, сањењ машъум ба фатњи «мим» ва 

сукуни «шин» аст… (13,141). 

Тавшахона – ин лафз ѓалат аст, сањењ тавшакхона аст, чї тавшак ба 

маънии роњат аст, чунончи дар «Бурњон» ва «Љањонгирї» аст (13;45). 

  Чуноне ки аз мисолњои дар боло зикршуда ба мушоњида расид, 

муаллифи фарњанг нисбати маънињои ифодакунандаи калимањо ва 

шакли маъруфиятдоштаи онњо бетараф нест. Ў њамеша ба назари тањќиќ 

ба  моддањои луѓавї муносибат карда, барои исботи маънињои дурусту 

њаќиќии вожањо ва баробари ин  муайян кардани шакли дурусти 

истифода бурдани онњо кўшиш ба харљ дода, ваљњи нодурустии онњоро 

низ нишон медињад. 
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2.1.5. Нуќтањои бањсталаб дар шарњи калимањо 

  Мавлоно Муњаммадсаид дар луѓатномаи хеш то ќадри имкон 

барои муайян кардани шакли дурусти калима ва тавзењи маънои сањењи 

онњо кўшиш намуда, аз маълумоти сарчашмањо низ фаровон истифода 

бурдааст. Вай гоње бо муаллифони сарчашмањо њамфикр шуда бошад, 

гоњи дигар афкори эшонро рад карда, шаклу маънии дурусти моддањои 

луѓавиро эзоњ додааст. Лекин дар фарњанг баъзан мавридњоеро низ 

метавон мушоњида кард, ки муаллиф дар њалли онњо ољиз мондааст ё 

тањќиќро то поён анљом надодааст. Аз ин рў, дар ин сурат бо ишорањои 

«љои тањќиќ аст», «мавриди тааммул аст», «дар њељ китоб ёфт нашуд» 

ќайдњо дорад.  Чунончи: 

Бурдбор – ба замма муњаммил ва њалим ва мискин, дар маънии таркибии 

он тааммул аст, «Бањори Аљам» (13;25). 

Барзгар – ба фатњи аввал ва сукуни «ро»-и муњмала ва баъдању «зо»-и 

муъљама зироаткунанда ва дењќон ва касоне, ки аз ин тањќиќ огоњ 

нестанд базргар ба «зол»-и муъљама ба љои «ро»-и мухмала мехонанд ва 

ин назди ањли тањќиќ сањењ нест, аз «Бурњон» (13;25). 

Бастом- соњиби «Мунтахаб-ул-луѓот» ва «Музил-ул-аѓлот» навиштаанд, 

ки билкаср номи шањре аст, ки мавлуди њазрати Боязид аст ва соњиби 

«Кашф» ва «Суроњ» ва «Мадор» ва «Луббу-л-албоб» билфатњ 

навиштаанд ва билзамм дар њеч китоб ёфта нашуд (13;28). 

Њиљомат – билкаср хун кашидан ба захмњои кўчак, устара ба шохи гов, аз 

«Суроњ» ва «Бањори аљам» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва њамчунин њар 

масдаре, ки  маънии он ба санъате тааллуќ дорад, билкаср аст, чунонки 

њиёкат ва ниётат ва дибоѓат ва диросат ва синоат ва сиёсат ва ѓайра ва 

маънии мўи сар тарошидан, ки дар урфи мардум машњур шуда, дар њеч 

китобе ёфта нашуд, зоњиран, ѓалат аст, ѓояташ ислоњи мутааххирини 

Њинд бошад (13;58). 

 Суродиќ - ба замми аввал ва касри «дол» сарпарда ва шомиёна, аз 

«Мадор» ва «Музил» ва «Мунтахаб» ва баъзе навишта, ки ин муарраби 

саропарда аст ва ин ќавл љои тааммул аст (13;85). 
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  Њамин тавр, Мавлоно Муњаммадсаид Мувофиќи донишу тамиз ва 

зарфияти хеш ба шарњу тавзењи моддањои луѓавї пардохта, дар аксар 

маврид андешањояшро хотима бахшида бошад њам, лекин дар тавзењи 

ќисме аз вожањо эњтиётро аз даст надода, ишораи ниёз ба тањќиќи 

минбаъда доштани онњоро афзал донистааст. Воќеан, забони форсї – 

тољикї аз љумлаи забонњои аналитикї буда, бисёр уќдањои нокушуда  

дорад, ки ќисме аз онњо ба лексикология низ мутааллиќ аст. Бинобар ин, 

ањли фарњанг низ барои худдорї аз иштибоњ ба баъзе нуќтањои 

бањсталаби калимашиносии забон дахл накардаанд. 

  Омўзишу тањлили «Тањќиќ-ул-луѓот» собит сохт, ки дар шарњу 

тавзењи маънии моддањои луѓавї асосан роњу усулњои дар боло зикршуда 

истифода шудаанд. Аз ин рў, метавон ќайд кард, ки муаллиф дар ваќти 

танзими луѓатномаи хеш асосан ба таљрибаи фарњангнигории пешин 

такя карда, бо назардошти принсипњои мављудаи таълифи луѓатњои 

тафсирї асари худро мураттаб сохтааст. 

 Хулоса, аз тањлили вижагињои асосии «Тањќиќ-ул-луѓот»- и  Мавлоно 

Шайх Муњаммадсаид метавон ба чунин натиљањо расид: 

1.Муњаммадсаиди Соњиб њангоми тавзењи моддањои луѓавї ба таърихи 

пайдоиши як ќисм калимањо эътибори махсус дода, кўшиш кардааст, ки 

заминањои пайдоиш ва тањаввули шакливу маъноии онњоро муайян созад 

ва ба ин васила ниёзмандони луѓати худро аз иштибоњот дар шинохти 

шаклу маънои калимоту иборот нигоњ дорад. Дар баробари ин ба тарзи 

дурусти талаффузи вожањои шарњталаб, ки бисёр муњим аст, диќќати 

махсус додааст.    

2. Муаллиф ќабл аз шарњи маънои калима нахуст ба эъробгузорї 

диќќати махсус дода, ќариб дар тамоми моддањои луѓавї ин принсипро 

риоя намудааст. Ба таври хаттї нишон дода шудани њаракати калимањо, 

мисли «фатња», «касра», «замма», «сукун», «ташдид», илова бар ин ќайди 

ба кадом њарф навишта шудани онњо, мисли «бо»-и мувањњада, «то»-и 

манќута, «зо»-и муљама, «ро»-и муњмала, «љим»-и форсї, «коф»-и форсї 
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ва ѓайра  боиси дуруст хондану навиштан ва фањмидани маънии 

моддањои луѓавї гардидааст. 

3. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» усулњои маъмули шарњи маънои калимањо, аз 

ќабили шарњи синонимї, антонимї, шарњ бо зикри муродифот аз 

забонњои дигар (њиндї, арабї, туркї ва ѓайра) истифода шудаанд, ки дар 

фарњангњои пешин низ васеъ ба кор рафтаанд, аммо дар фарњанг 

мавриди тањќиќ ин усулњо аксаран бар тањќиќи шаклу маънои моддањои 

луѓавї асос ёфтаанд. 

4. Азбаски дар «Тањќиќ-ул-луѓот» калимањои зиёди байни 

форсизабонони Њиндустон роиљ бештар ѓунљоиш ёфтаанд, аз ин рў, 

аксари онњо ба тарзи мухтасар шарњу тавзењ ёфтаанд ва муаллиф кўшиш 

ба харљ додааст, ки баробари зикри маънои аслї, маънои маљозии 

онњоро низ зикр намояд ва баробари ин бо зикри таъѓйири њаракати 

калима, маънои нав касб кардани онњоро њам ба ќайд орад. 

5. Муаллифи фарњанг њангоми шарњу тавзењи як ќатор моддањои луѓавї 

перомуни шаклу маънии онњо бањс ороста, нисбат ба маълумоти 

сарчашмањо ва як ќисм калимањои дар урфи мардум машњургашта 

назари интиќодии хешро иброз доштааст. Ѓалат сабт гардидани як ќисм 

калимањо ва дар шакли вайрон мавриди истифода ќарор ёфтани вожањо, 

њамчунин нодуруст маънидод шудани ќисме аз вожањоро махсус таъкид 

сохта, ваљњи бо ин хатоњо маъруф гардиданашонро ба таври мушаххас 

нишон додааст. 

6. Муаллиф дар сурати боварї њосил накардан дар тањќиќи шаклу 

маънои баъзе моддањои луѓавї бањснок будани шарњу тавзењи онњоро 

эътироф намуда, мавриди тааммул буданашонро таъкид кардааст, ки ин 

тарзи ташрењи воњидњои луѓавї барои илми матншиносии тољик низ аз 

арзиши хоса бархурдоранд.  
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2.2.Ањамияти сарчашмавии «Тањќиќ-ул-луѓот» 

                          2.2.1.Истинод аз ашъори суханварон 

Агар ба мактаби фарњангнигории форсу тољик назар андозем 

мусаллам мегардад, ки на њамаи луѓатњои тафсирї аз љумлаи фарњангњои 

шоњиддор њастанд. Зеро дар сурати зикри абёти шоњид барои исботи 

маънии тамоми моддањои луѓавии фарњангњо, махсусан фарњангњои 

љомеъ, њаљми онњо хеле бузург шуданашон мумкин аст, ки ин њолат кори 

котибонро низ душвор мекард. Њамчунин барои дарёфти абёти мувофиќ 

ваќти зиёд сарф шуда, боиси сариваќт набаровардани њољати 

ниёзмандони луѓат мегардид. Аз ин рў, муаллифони аксари фарњангњои 

тафсирии асримиёнагї ба зикри абёти шоњид камтар эътибор дода, 

танњо дар мавридњои људогона аз ашъори классикони форсу тољик 

мисолњо овардаанд. 

 Чуноне ки дар боло зикраш рафт, Мавлоно Муњаммадсаид  

њангоми тадвини «Тањќиќ-ул-луѓот» зикри асноди шоњидро комилан 

риоя накардааст. Лекин дар бисёр маворид аз ашъори суханварони 

форсу тољик, аз ќабили Фирдавсї, Низомї, Анварї, Саної, Саъдї, 

Њофиз, Амир Хусрав, Љомї, Сайидо, Соиб, Урфї, Толиб, Ѓанї, Зуњурї, 

Салим, Таъсир, Туѓро, Ќудсї ва дигарон абёти шоњид зикр шудаанд. 

Чунончи: 

Ашкбўс – ба аввал мафтуњ ба сонї зада ва «коф»-и мафтуњ ва «бо»-и 

мазмум ва «вов»-и маљњул номи муборизи кошонї, ки ба мадади  

Афросиёб омада буд ва Рустам ба захми тир ўро кушт ва Фирдавсї гўяд: 

                           Пиёда маро з-он фиристод Тўс, 

                          Ки то асп бистонам аз Ашкбўс (13;10). 

Тунбак – бар вазни хунбак созест, ки як сараш санљом кашанд ва як 

тараф баста бошад ва он чї аз ду сў синљом кашанд дуњул аст…, соњиби 

«Муаййид-ул-фузало» ба «то»-и дастадор оварда, бино бар ќоидаи ањли 

луѓат, ки «то» дар форсї нисбати ин мањалли тааљљуб аст. Мир Наљот 

гўяд: 

                Дар чаман тунбаки таълими ѓамат ѓунчаи гул, 
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Ринди боѓотии танбўрнавозат булбул  

Тунбаки таълим он аст, ки киштигирон њангоми таълими варзиш ба 

шогирдон навозанд (13;44).  

Сон – лафзи форсї аст, ба маънии расму одат ва силоњ ва сомон, ин ки 

мегўянд подшоњ сони лашкар мебандад, мурод аз дидани силоњ ва 

сомони лашкар аст. Шони лашкар, ки дар ин маќом ба «шин»-и муъљама 

мегўянд, ба ќавли ањли луѓат ва муњоварадонон ѓалат аст, Шофеъ: 

Дид чандон ки сони лашкари афлокро, 

                            Бар мунаљљим толеи хасмаш нашуд њаргиз аён (13;83). 

Юнус – ба зам ва њар се њаракоти «нун» магар замми «нун» афсањ аст, 

исми набї алайњиссалом, ки моњї эшонро фурў бурда буд (аз «Ќомус» ва 

«Суроњ»). Саъдї фармояд:  

Ваќт аст хуш онро, ки бувад зикри ту сун, 

              Дар худ бувад андар шиками њут чу Юнус (13;156). 

 

Уфтодан – биззамм на билфатњ чунонки машњур шуда, аз «Бурњон» ва 

«Муаййид» ва «Мадор» ва «Кашф» ва низ ба маънии махлуќ шудан ва ин 

зоњиран маљоз аст. Мавлоно Љомї фармояд: 

Бад-он покон, к-аз эшон зодаам ман, 

   Бад-ин покизагї уфтодаам ман (13;11). 

Бобил – ба касраи «бо»-и дувум номи шањр ќариби Кўфа ва биззамм 

ѓайри фасењ (аз «Бурњон» ва «Муаййид») ва дар «Мусталањот» навишта, 

ки номи шањрест аз Ироќ ва дар он љо чоњест, ки Њорут ва Морут дар он 

муаззабанд: Ќолу изза  ва  љалла би бобила  Њорута ва Морута. Ва баъзе 

ањли луѓат ба замми савум низ навиштаанд ва шуаро њам оварда. Зуњурї 

гўяд. Байт: 

           Дар Дакан он чашм пайдо мешавад, 

Бољхоњи соњирони Бобил аст. 

Салим  гўяд. Байт: 

Дар рањи ишќ, эй дил, аз сењру  фусун эмин мабош, 

  Хонаи њар мўри ин сањрой чоњи Бобил аст (13;20-21). 
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Мурувват – биззаматайн ва ташдиди «вов»-и мафтуња мардї ва ин 

маъхуз аст аз маръ, ки ба маънии мард бошад  (аз «Муаййид» ва «Кашф» 

ва «Музил» ва «Суроњ») ва ба замми  аввал ва фатњи сонї хато аст. 

Саъдї фармояд: 

                                  Якеро карам буду ќувват набуд, 

           Кифофаш ба ќадри мурувват набуд (13;129). 

          Аз санадњои дар боло зикршуда мусаллам мегардад, ки 

Муњаммадсаиди Соњиб  њангоми  шарњи моддањои луѓавї маънои маљозї 

касб кардани онњоро таъкид сохта, барои исботи андешаи худ аз ашъори 

суханварон байтњои шоњид меорад  (масалан, дар шарњи калимаи 

«уфтодан»), ки ин тарзи шарњи моддањои луѓавї арзиши 

адабиётшиносии фарњангро меафзояд. Њарчанд дар «Тањќиќ-ул-луѓот» 

теъдоди абёти шоњид зиёд набошанд њам, вале аз санадњои зикршуда 

метавон хулоса кард, ки муаллифи фарњанг аз донандагони хуби шеъри 

форсист.  

    Манзараи мушаххаси зикри абёти шоњид аз ашъори суханварон 

дар «Тањќиќ-ул-луѓот» ба тариќи зайл аст: 

№ Номи 

суханварон 

Теъдоди 

абёт 

Сањифа 

1 Фирдавсї  5 8;35; 38; 38; 117; 118 

2 Анварї  1 12 

3 Саної  1 111 

4 Хоќонї  2 154; 155;  

5 Низомї  5 7; 154;155; 156; з-10 

6 Саъдї  34 2;2;7;17;25;26;34;36;36;45;55;58;66;67;68;69 

7 Амир Хусрав  1 155; 
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8 Љомї  2 11; 14; 

9 Асир  3 83; 112; замима 1; 

10 Ѓазолии 

Шањидї  

1 90; 

11 Њофиз  4 3; 91; 99; 129 

12 Њотифї  1 25 

13 Сайидо  1 71 

14 Соиб  10 30; 45; 66;75; 90; 116; 138; 149; з-3, з-19 

15 Урфї  5 15;62;66;95;з-9 

16 Ќоонї  1 154 

17 Ѓанї  3 75; 91; 130; 

18 Калим  3 з-4; з-4; з-8 

19 Толиб  2 36; 55; 

20 Салими 

Тењронї  

9 2;21;35; 48;61;75;91;(з-1;з-7;) 

21 Неъматхони 

Олї  

9 2;8;8;30;73;75 (ду абёт)  104; 151; 

22 Таъсир  10 4;9;10;59;118;125;з-8;з-9;з-10;з-13 

23 Яздї  1 7 

24 Зуњурї  5 16;51;98;з-3;з-6 

25 Ќудсї  3 16;25;27 

26 Волаи Њиравї  2 19;155 
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27 Шифої  1 19; 

28 Туѓро 9 19; 43;51;65;86;134;з-8;з-15;з-19 

29 Боќири Кошї  2 26;з-8 

30 Вањид  13 29 (4 байт); 38;43;56;71;з-3;з-8;з-15;з-18 

(ду байт) 

31 Ашраф  6 37; 68;115;140;з-5;з-20 

32 Яњёи Кошї  3 42;51;153 

33 Фавќї  4 42;59;91; з-10 

34 Возењ  1 З-18 

35 Собит  1 61; 

36 Хољаи 

Нишопурї  

1 З-9 

37 Амир Наљот  1 44; 

38 Фављии 

Нишопурї  

1 53; 

39 Мирзодорои 

Љўё 

1 72 

40 Мир Амонї  1 61 

41 Љалолои 

Таботабо 

2 61;61 

42 Фиѓонї  1 62; 

43 Яњёи Шерозї  1 71 



80 
 

44 Мир Саидї  2 71;з-2 

45 Шањдї  1 З-1; 

46 Мўъмини 

Астарободї   

1 98 

47 Њаётии Гелонї  1 111 

48 Фитрат  1 115 

49 Мавлоно 

Масењї  

2 122;136; 

50 Абдураззоќи 

Файёз  

1 145 

51 Хони Орзу  1 З-5 

52 Бидуни 

муаллиф  

10 7;20;з-20;22; 38; 54;61;145;з-2; з-17 

 

 Љамъулљамъ муаллифи  «Тањќиќ-ул-луѓот» аз 51 шоир асноди шоњид 

овардааст, ки њамагї 186 байтро ташкил додаанд ва дањ байт бидуни 

муаллиф корбаст шудааст, ки дар маљмўъ, 196 байти шоњидро ташкил 

додааст.  Аз ин рў, фарњангномаи мазкурро ба ќатори луѓатномањои 

шоњиддор дохил намудан дуруст хоњад буд. 
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2.2.2. Ишора ба ифода ва таркибњои шоирона 

Афзудан љоиз аст, ки шорењони осори адабї азбаски 

бевосита бо матни осори бадеї сару кор доранд, њар як 

вожаву ибора ва таркиботи шоиронаро, ки дар ин ё он 

асари бадеї мавриди истифода ќарор гирифтаанд, шарњ 

дода, маъниву мазмун, мавриди истеъмол ва маќому 

макони истифодашавиашонро низ вобаста ба мазмуни 

абёт ва ё љумлањои шарњталаб иброз медоранд. Масалан, 

Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї њангоми шарњ бастани 

“Гулистон”-и Шайх Саъдї бисёр масал, ифодаву 

таркибњои шоиронаеро, ки Саъдии Шерозї дар њикоёти 

“Гулистон” мавриди корбурд ќарор додааст, шарњ 

бастааст. Масалан, дар шарњи байти                                                                       

                               Зи гўш пунба бурун ору доди халќ бидењ 

Ва гар ту менадињї дод, рўзи доде њаст 

аз боби якуми “Гулистон” Муњаммад Ѓиёсиддин 

овардааст: “Шарњ: Аз гўш пунба берун овардан” киноя аз 

тарки ѓафлат ва лафзи “бурун” мухаффафи “берун” аст, 

“рўзи дод” ба изофат, рўзи ќиёмат ва “ё”-и танкир дар 

“рўзи доде” ба тариќи таъриз аст, гўё мухотаб аз роњи 

ѓафлат ќиёматро намедонад, ки ин ќисм бедод мекунад 

(10;68-69).  

      Љои дигар дар шарњи љумлаи “Золим аз насињати ў 

биранљид ва рў дар њам кашид ва бар ў илтифоте накард” 

аз боби якуми “Гулистон”  чунин овардааст: “Шарњ: Рў 

дар њам кашидан” иборат аз чин ба абрў шудан, 

“илтифоте накард”, яъне аз ѓурур ба сўи ў ба гўшаи чашм 

њам надид”(10;112). 

Саъдии Шерозї дар ин мисолњо масалњои халќиро 

моњирона истифода кардааст, азбаски мардуми Њинд аз 
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масалњои халќие, ки дар Мовароуннањр маъруф њастанд, 

камтар огоњ буданд, бинобар ин, шорењ онњоро шарњ 

додааст. 

       Вале дар матни “Гулистон” бисёр ифодаву таркиботи 

худсохти суханвар ба чашм мерасанд, ки аз њунари 

суханофаринии Шайх Саъдии Шерозї дарак медињанд. 

Ин ќабил ифодаву таркиботи шоирона низ дар “Бањори 

борон” хеле рўшан шарњ дода шудаанд. Чунончи: дар 

шарњи байти    

       Ба даст оњаки тафта кардан хамир, 

Бењ аз даст бар сина пеши амир 

шорењ чунин нигоштааст: “Шарњ: “Оњак” чунаи сафед, ки 

бад-он иморот кунанд, чун онро ба об тар кунанд, мисли 

оташ гарм мегардад. “Тафта” ба маънии “сахт гарм” ва ин 

мухаффафи “тофта”. “Оњак” мавсуф ва “тафта” сифати он 

аст. Ба даст хамир кардани оњак киноя аз сўхтани даст 

аст” (10;131).       

Ё љои дигар њини шарњи љумлаи “Рўзе ба ѓурури 

љавонї роњ сахт ронда будам ва шабонгањ ба пои гарева 

нишаста” омадааст: “Шарњ: “Сахт ронда будам”, яъне тез 

рафта будам ва “рондани роњ” маљоз аст ба маънии 

“рафтан”, “гарева” ба маънии пуштаи баланд, ки дар 

сањро мебошад” (10;357). 

Аз мисоли дар боло зикршуда мусаллам аст, ки 

ибораи “рондани роњ” бофтаи хаёли Саъдии Шерозист, ки 

ба маънии маљозї истифода шудааст.  

       Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї дар “Ѓиёс-ул-луѓот” 

низ бисёр ифода ва таркибњои шоиронаро шарњ додааст. 

Воќеан, дар аксари фарњангњои тафсирї бисёр 

зарбулмасалу маќолњо, тамсилњо ва ифодањову таркибњои 

шоирона бо асноди шоњид ё ѓайри он шарњ дода 
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мешаванд, ки арзиши хуби матншиносї доранд. Зеро 

бидуни маърифати ин ќабил моддањои луѓавї фањмидани 

осори бадеї душворињо пеш меоранд. Њангоми аз ин 

нуќтаи назар муќоиса намудани “Тањќиќу-л-луѓот”-и 

Муњаммадсаиди Соњиб бо “Ѓиёсу-л-луѓот”-и Муњаммад 

Ѓиёсиддин бо бисёр масалу тамсилот ва ибороту 

таркиботи шоирона, монанди “ангушт ба дандон 

гирифтан”, “ангушти нил кашидан”, “ангушт бар дар 

задан”, “ангушт бар њарф нињодан”, “ба забон 

бардоштан”, “ба забон гирифтан”, “байза дар кулоњ 

шикастан”, “байза дар сари касе шикастан”, “ба об 

расонидани бино”, “барги сабз фиристодан”, “ба ресмони 

аљаб афтодан”, “гарм љўшидан”, “гард баровардан”, 

“гирифтани хотир”, “дабири фалак”, “дандон сурх 

кардан”, “дандон тез кардан”, “даргирифтан”, “дар коса 

нимкоса доштан”, “забон ба девор молидан”, “ 

забонбозї”, “забон тар кардан”, “кайк дар мўза афтодан”, 

“кори дастбаста”, “кулоњ андохтан”, “лаб барчидан”, 

“мурѓи заррин”, “мў баровардани забони ќалам”, “нохун 

ба дил задан”, “ойина аз  пай доштан”, “расад дар кор 

бастан”, “сиёњ шудани забон”, “сикка хўрдани даъво”, 

“тангчашм”, “тарзубон”, “хай аз баѓал равон шудан”, 

“чашми беоб доштан”, “шумор ба дасти чап кардан”, 

“эњдалњуснайн”, “ябруњуссанам” ва ѓайра бархўрд 

намудем, ки шарњи онњо аз  арзиши хуби матншиносї 

бархурдоранд. Чунончи:  

Аз пеши пои касе бархостан – ба таъзими ў бархостан (аз 

“Мусталањот”) (7;52). 

Аз буни дандон – киноя аз нињояти раѓбат ва илњоњ ва 

миннаткашї; ва зоњир аст, ки дар чунин њолат аксар 



84 
 

бехњои дандон зоњир мегарданд (аз “Рашидї” ва “Бурњон” 

ва базе шурўњи “Нисоб”) (7;52-53).  

Дар маѓзи бодом (лавзина) сир омехтан (кардан) – яъне дар 

хушии касе халал ва ѓам пайдо кардан (аз “Бурњон” ва 

“Бањори Аљам”) (7;331). 

Сипар дар об андохтан – дар љанг номардї кардан ва ољиз 

шудан; ва сипари касе дар об андохтан, яъне касеро дар 

љанг маѓлуб кардан ва ољиз кардан (аз “Рашидї” ва 

“Бурњон” ва ѓайра) (7;412). 

      Ба назар мерасад, ки дар фарҳанги “Таҳқиқ ул –луғот” 

низ бар асоси таваҷҷуҳ бар мутуни адабӣ таркиб ва 

ибораҳои шоирона низ ҷой доранд ва ин аз мутолеаи 

амиқи муаллиф аз осори суханварони гузаштаи мо паём 

мерасонад. Аз ҷумла, зимни шарҳи ибораи “ангушт бар 

лаб задан” чунин оварда: “киноя аз истидъои сухан. Ҳоҷӣ 

Қудсӣ гӯяд:  

Нолаи хушкзабонро асаре ҳаст аз он, 

                       Қудсӣ ангушт занад бар лаби паймонаи хеш (13;17). 

     Бо мурур ба ин тавзеҳи байти Қудсии Машҳадӣ  маънии таркиби 

шоироаи “ангушт бар лаби паймонаи хеш задан”, ки шоир дар асоси 

таркиби маъруфи “ангушт бар лаб задан” офаридааст, равшан мегардад. 

Таркиби мазкур, пеш аз ҳама, маҳсули андешаи ин шоири сабки ҳиндӣ  

мањсуб меёбад ва зарурати таваҷҷуҳи бештар ба ашъори шоирони дигари 

ин сабкро хостор аст.   

      Муњаммадсаиди Соњиб  ба ин монанд боз  як ќатор 

ифодаву таркиботи шоиронаро дар луѓатномаи хеш шарњ 

додааст, ки ањамияти хуби адабї доранд. Аз љумла: 

Макони авлиё – ба ташдиди тањтонї киноя аз фалаки њафтум. Возењ: 

Идрисро макони улийё чу мафхар аст, 

  Дорад ба байн баробар Исро чї эътибор. 
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Бояд донист, ки ало бар вазни феъли муштаќ аз улув ба  маънии бартар 

аст ва Возењ ба таври иќтибос  лафзи алоро аз ояи карима.. вар фоонноњ 

маконан улйо», ки дар њаќќи Идрис алайњиссалом аст, мансуб оварда, на 

улийё лафзи мустаќил ва киноя аз фалаки њафтум аст, чунончи муаллифи 

«Бањори Аљам» гумон бурда (13;18-з).  

Бар линг задан – ба маънии гурехтан (аз «Мусталањот» ва 

«Бурњон» ва «Бањори Аљам»); ва низ соњиби «Бањори 

Аљам» навишта, ки дар ин тааммул аст. Зоњиран, линг (ба 

касри «лом») ба маънии олати руљулият аст. Пас бар линг 

задан киноя аз ќатъи олат бувад, чаро ки задан ба маънии 

буридан омадааст (7;128). 

Пой барчидан – гурехтан. Зуњурї гўяд: 

   Ба афшондани даст печанд, кўш 

Барчидани пой ва додани њуш. 

Махфї намонад, ки тафсири пой барчидан бо гурехтан 

њеч маънї надорад ва пой бардоштан ва барчидан 

мутародифу-л-маънист, зоњиран, лафзи гурехтан зиёдати 

котиб аст (13;29). 

Имрўз фардо кардан – дафъу-л-ваќт намудан ва ба њила аз 

сар дур кардан ва биатф ѓалат аст, чаро ки ба ду мафъул 

кардан аст ба маънии имрўзро ба њила ваъдаи фардо 

кардан. Соиб гўяд: 

Лабаш имрўзу фардо мекунад дар бўса доданњо, 

        Намедонад зи хат чу душман кам фурсате дод (13;29). 

     Аз санадњои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки 

Муњаммадсаиди Соњиб кўшиш ба харљ додааст, ки як 

ќатор масалњои мардумиро, ки барои ањли Њинд аз њайси 

мазмун номафњуманду дар осори суханварон ба тариќи 

мисолия мавриди истифода ќарор дода шудаанд, шарњ 

дињад, то ки хонанда матлаби ањли ќаламро дуруст дарк 

намояд. 
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     Ѓайр аз ин дар луѓатнома як ќатор калимањое шарњ 

ёфтаанд, ки дар баробари маънии луѓавї тобишњои бадеї 

доранд ва дар сурати нафањмидани маънї дарки матлаби 

шоирон ба мутолиагар мушкилї эљод менамояд. Масалан, 

њангоми шарњи калимаи «оташбарг» муаллифи фарњанг 

менависад: «Оташбарг» ба фатњи «бо»-и мувањњада ва 

сукуни «ро»-и муњмала ва «коф»-и форсї аз ин байти 

Саъдї:  

Биё соќї, шаби ид аст фикри идии ман кун, 

       Ба оташбарги моњи нав чароѓи бода равшан кун 

ба маънии кибрит, ки дар муњоварот ба ин маънї 

мебошад, ки чароѓ ва оташ бад-он афрўзанд ва ба њиндї 

«виёслої» гўянд, маълум мешавад ва охир ба тањќиќ 

пайваст, ки ба маънии чаќмоќ аст ва ташбењи моњи нав 

медонист ва маънии таркибии он низ чи барг ба сомон 

меояд, чунонки «барги сафар» ба маънии сомони сафар ва 

чаќмоќи сосон ба њам расидани оташ аст, он чи соњиби 

«Нусхау-л-њисоб» ба маънии шамшери обдор навишта 

ѓалати мањз бошад ва дар кутуби муътабараи луѓоти 

ќадими форсї мисли «Љањонгирї» ва «Рашидї» ва ѓайра 

нест (13;29). 

Бикртарошї – пайдо кардани мазмуни тоза ва ба маънии 

пайдо кардани мутлаќи амри аљиб ва ќариб хато аст. 

Толиби Калим гўяд: 

Маънии бикртарошї чї буд кўњканї, 

     Хомаи фикр кам аз тешаи Фарњод нашуд 

балки зоњир он аст, ки маънии «бикртарошї» тамоми як калима аст, дар 

ин сурат луѓати мазкур набуд (13;34). 

Бикрнигоњ – ба маънии касе, ки нигоњи ў мањљуб ва 

шармгин бувад, чунонки зоњир аст ва баъзе гўянд касе, ки 
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нигоњ кардани ў ба тарзи маъшуќон набошад ва ин хато 

аст. Боќири Кошї гўяд: 

Нозам ба тифли бикрнигоње, ки дар хаёл 

             Чашмаш накарда ѓорати як хонумон њанўз (13;29). 

    Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї ин 

калимаро ба тариќи зайл шарњ бастааст: 

Бикрнигоњ – маъшуќе, ки њанўз дилрабої наёмўхта бошад 

(аз «Мусталањот») (7;139).  

     Њамин тавр, метавон хулоса кард, ки фарњангњои 

тафсирї баробари шурўњи осори адабї дар муайян 

кардани бисёр пањлуњои осори бадеї љойгоњи хоса дошта, 

баррасиву тањќиќи онњо барои муайян сохтани нерўи 

зењнии суханварони форсу тољик аз ањамияти хоса доранд. 

 

2.2.3.Тавзењи анвоъ ва авзони ашъор 

Чуноне ќаблан зикр гардид шарњнависї ва фарњангнигорї аз 

макотиби бузурги суханшиносиву сухансанљии асримиёнагї ба шумор 

рафта, дар пањлуи њам инкишоф ёфтаанд ва дарозои асрњои миёна бо њам 

иртиботи ќавї њосил намудаанд. Агар шурўњи осори адабї ва 

фарњангњои тафсирии асримиёнагиро амиќ тањлилу тањќиќ намоем, 

мусаллам мегардад, ки муалифони онњо аз донандагони забардасти 

улуми адабї буда, њини тадвини шарњи ин ё он асари бадеї ва ё таснифи 

фарњанги хеш мувофиќи зарфияти худ перомуни масоили назарии адабї, 

аз љумла, жанрњои адабї, авзони шеърї, воситањои тасвири бадеї ва 

ѓайра ибрози назар кардаанд. Яке аз фазилатҳои кори фарҳангнигории 

Муҳаммадсаиди  Соҳиб низ дар он зоҳир гардидааст, ки вай ҳангоми 

тадвини луғатномаи хеш як қатор мусталеҳоти илми адабиётшиносиро 

низ шарҳу тавзеҳ додааст. Аслан, шарҳи истилоҳоти  марбут ба 

адабиётшиносӣ, ки аксаран, ба қисмати назарияи адабиёт иртибот 

мегиранд, дар аксари шурўњу фарҳангҳои асримиёнагӣ ва ҳам 
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луғатномаҳои дар замони муосир тадвинёфта низ ба назар мерасанд.  

Масалан, Муњаммад Ѓиёсиддини Ромпурї, њам дар “Бањори борон”- 

шарњи “Гулистон” ва њам дар “Ѓиёс-ул-луѓот”-и худ ба шарњи 

мусталењоти адабиётшиносї таваљљуњи хоса зоњир кардааст. Чунончи, ў 

дар “Бањори борон”  њангоми шарњи љумлаи “Ќасидае манњул пеши 

малик бурд...” аз њикояти  “Сайёње гесувон бофта, ки ман алавиям” дар 

шарњи ибораи “ќасидае манњул”  нигоштааст: 

”Шарњ: Ќасида навъе аз назм аст муштамил бар мадњ, ки њар ду 

мисраи байти аввалаш ва охирмисраи абёти дигар ќофияњои яксон 

дошта бошад, назди мутааххирин бењтар он аст, ки абёташ кам аз 

понздањ набошад. “Манњул” ба “нун” ва “њо”-и муњмала, назми дигаре, 

ки касе ба номи худ баста бошад, яъне назми дуздида. Фоида: Нањл аз 

интињол навъе аз се анвои сирќоти шеърия аст, ки каломи дигарї бе 

таѓйири алфоз ва мазмун ба номи худ бандад ва “масх” ба “хо”-и 

муъљама он аст, ки маънии каломи дигарї бигирад ва таѓйир дар алфоз 

намояд ва “салх” би-л-фатњ ва “хо”-и муъљама он аст, ки мазмуни 

каломи дигарї бигирад фаќат ва таарруз ба алфоз накунад ва 

тасарруфоти њасана ба кор бурда, ба манзалаи  каломи љадид гардонад. 

Ќисми савум чандон маъюб нест ва дар нусхаи “Махдумї” ва “Сурурї” 

“манњул” нест (10;67). 

          Муњаммад Ѓиёсиддин дар шарњи ин ибора маълумоти бисёр 

пурмуњтаворо гунљоиш додааст. Баробари хондани шарњи мазкур 

мутолиагар њам дар бораи жанри ќасида ва њам умдатарин хусусияти он 

иттилоъ пайдо менамояд. Дар радифи он аз  хусуси анвои сирќоти шеър, 

мисли “нањл”, “масх” ва “ салх”  ва вежагињои онњо низ бохабар 

мешавад.    

Агар ба маълумоти “Ѓиёс-ул-луѓот” назар андозем чунин манзараро 

метавон мушоњида кард: “Қасида – дар луѓат ба маънии мағзи ситабр ва 

ғализ; ва дар истилоҳи шуаро назме, ки ҳар ду мисраъи байти аввал бо 

мисраъҳои сонии абёти дигар ҳамқофия бошанд ва дар он мадҳ ё зам ё 

ваъз ё ҳикоят ё амсоли он баён шавад ва камтар аз понздаҳ байт 
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набошад. Ваҷҳи тасмия ин аст, ки дар қасида маънии ҷалилаи касира 

мундариҷ мегардад, ки дар мазоқи табъ лазиз ояд” (8;136). 

Аз муќоисаи маълумоти “Бањори борон” ва “Ѓиёс-ул-луѓот” дар 

шарњи вожаи “ќасида” њаминро метавон бозгў кард, ки муаллиф дар 

фарњанги тафсирї нахуст ба бозгўи маънии луѓавии калима пардохта, 

сипас, маънии истилоњии онро шарњ додааст. Чунки принсипи 

луѓатнигорї њаминро талаб менамояд. 

Ё худ дар шарњи байти 

    Динварзу маърифат, ки сухандони саљъгўй, 

Бор дар силоњ дораду кас дар њисор нест 

аз боби њафтуми “Гулистон” дар шарњи истилоњи “саљъ” чунин ибрози 

андеша кардааст: “Саљъ ба маънии лафзест, ки онро ба назм “ќофия” ва 

ба наср “саљъ” ва ба оёти ќуръонї “фавосил” номанд ва дар ин љо аз 

“сухандони саљъгўй” марди зебокаломи хуштаќрир мурод аст (10;371).  

Дар “Ѓиёс-ул-луѓот” бошад, ин истилоњ чунин шарњ ёфтааст: 

 Саҷъ – овози туюри хушовоз мисли булбул ва қумрї ва ѓайраҳо; ва 

низ лафзе, ки дар охири фиқраи наср воқеъ шавад ва муносиби он дар 

охири фиқраи дигар низ як лафз воқеъ шавад, баёни ин муддао ба 

иборати дигар; саҷъ дар луѓат овози кумрї; ва ба истилоҳ иборат аз 

баробар будани ду лафзи авохири фиќратайн аст, ҳамчунонки ҳар овози 

қумрӣ мувофиқи якдигар мебошад, эроди калимоти авохири 

фиқратайнро бар ҳасби мувофиқати ҳамдигар саҷъ гуфтанд. Ва саҷъ 

мунқасим бувад ба се қисм: мутавозї, мутарраф ва мутавозин. Саҷъи 

мутавозї мувофиқ будани ду лафз ба ҳарфи равӣ ва вазн ва адади ҳуруф, 

чун гул ва мул ва баҳор ва мазор ва сурї ва дурї ва маҳҷурӣ ва махмурї 

ва назар ва шакар; ва саҷъи мутарраф мувофиқ будани ду лафз ба њарфи 

равї фақат дар вазну адади ҳуруф мухталиф, чун вақор ва атвор ва мол 

ва манол ва буд ва ҷуд; саҷъи мутавозин мувофиқ будани ду лафз дар 

вазну адади ҳуруф ва дар равӣ мухталиф, чун азмор ва арзок ва маротиб 

ва маросим ва таҳрир ва тасвид. Пас саҷъи мутавозин ба нисбати саҷи 
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мутавозї ва мутарраф мустаҳсан ва марѓуб нест. Бидон ки итлоқи лафзи 

қофия дар назм мекунанд ва он чи ба сурати қофия дар авохири фиқроти 

наср бошад, онро саҷъ гӯянд; аз авохири оёти Қуръони маҷидро, ки ба 

сурати қофия бошад фавосил хонанд ва аҳадро фосила номанд” (7;221). 

Чуноне ки аз ќиёси ин маълумот рўшан мегардад, дар шарњи 

истилоњи “саљъ” ин навбат нисбат ба иттилои шарњи “Гулистон” 

маълумоти “Ѓиёс-ул-луѓот” мукаммалтар аст ва хонанда аз мутолиаи он 

иттилои муфассал дар хусуси санъати мазкур њосил менамояд. Инчунин 

истилоњоти “адаб”, “фунун”, “балоѓат”, “фасоњат”, “мунозира” ва ѓайра 

чи дар “Бањори борон” ва чи дар “Ѓиёс-ул-луѓот” ба њамдигар хеле 

наздик шарњ ёфтаанд. Худи њамин санадњо метавонанд иртиботи ќавї 

доштани шарњнигориву фарњангнависиро собит намуда, њангоми 

тадвини фарњангњои тафсирї аз усули кори шорењон ба касрат истифода 

кардани муаллифони луѓатномањоро бори дигар асоснок менамоянд.  

Аз баррасї ва таҳлилу тадқиқи матни «Таҳқиқ-ул-луғот» ба 

мушоҳида расид, ки Муҳаммадсаиди Соҳиб низ ҳини танзими 

луғатномаи хеш ба тавзењи анвоъ ва авзони шеърї  эътибори махсус 

зоҳир кардааст: 

1. Навъҳои шеър. Муҳаммадсаиди Соҳиб ҳамчун донандаи хуби 

назми форси-тоҷикї ҳангоми таснифи фарҳанги худ ба бисёр масъалаҳои 

назарияи адабиёт дахл намуда, перомуни анвои шеър низ мубоҳиса 

кардааст. Гарчанде маълумоти ин шахси фозил ба ахбори китобҳои 

назарии суханшиносони пешина мувофиқ ояд ҳам, бо вуљуди ин омӯзишу 

тадқиқи онҳо аз аҳамият холӣ нест. Зеро дар ишораҳои вай  баъзе 

ҷиҳатҳои норавшани жанрҳои адабиёт зикр ёфтаанд ва нуқтаи назари 

шахсии муаллиф баён гардидаанд. Таваҷҷӯҳ менамоем ба санадҳои 

зерин: 

а) Қасида – дар луѓат ба маънии мағзи ситабр ва ғализ; ва дар 

истилоҳи шуаро назме, ки ҳар ду мисраъи байти аввал бо мисраъҳои 

сонии абёти дигар ҳамқофия бошанд ва дар он мадҳ ё зам ё ваъз ё ҳикоят 
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ё амсоли он баён шавад ва камтар аз понздаҳ байт набошад. Ваҷҳи 

тасмия ин аст, ки дар қасида маънии ҷалилаи касира мундариҷ мегардад, 

ки дар мазоқи табъ лазиз ояд (13;121). 

б) Ғазал – бозӣ кардани маҳбуб ва ҳикоят кардан аз ҷавонӣ ва 

ҳадиси сӯҳбат ва ишқи занон; ва билфатҳ, яъне ғазл риштан ва ресидан ва 

ба маънии ришта ва ресмон ва расан оранд (13;93). 

в) Таркиббанд - он ки шоир чанд банд ба баҳри мувофиқ ва ба 

кавофии мухталиф тасниф намояд ва мобайни ҳар банд байте алоҳидаи 

ғайри муқаррар, муттафиќулвазн ва мухталифулқавофї ҳоил кунад 

(13;52). 

г) Тарҷеъбанд – маънии ин дар луғат баргардонидани банд аст; ва 

дар истилоҳ он ки шоир чанд банд дар баҳри мувофиқ ва ба ыавофии 

мухталиф тасниф намояд ва баъди ҳар банд як байти муайянро, ки 

муттафиќулвазн ва мухталиф ба ќавофии ҳар банд бошад, бор-бор 

биёрад, ба шарте ки он байти муқаррар ба мазмуни байти охири ҳар 

банд марбут бошад (13;47). 

г) Мустазод – зиёд кардашуда; ва навъе аз шеър, ки дар охири ҳар 

мисраъ калимаи зиёда аз вазн оваранд (13;101). 

ғ) Мусаммат – дар ришта кашидашуда ва силки марворид; ва дар 

истилоҳи удабо санъати шеърист, ки шоир дар се мисраъ ё бештар як 

қофияро риъоят кунад ва мисраъи чаҳорум ё мофавқи онро бар ҳолати 

худ гузорад; пас мураббаъ ва мухаммас ва мусаддас ва мусаббаъ ва 

мусамман ва муашшар аз афроди мусаммат аст; ва мусаммат ситаи исми 

мафъул аст аз тасмит, ки ба маънии марворид дар ришта кашидан 

бошад. Чун дар санъати мусаммат дар авохири чанд мисраъ ќавофии 

мутамосил паиҳам меоранд, ба марворид дар ришта кашидан 

муносибати тамом дорад; ё он ки мусаммат аз он гӯянд, ки тасмит дар 

луғат чизе ба фитроқи зин бастан аст. Чун шоир чанд мисраи худро бо 

байти дигаре марбут ва мунзам мекунад, гӯё ки чизе ба фитроки зин 

бастан аст (13;31-з). 
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д) Мусаддас - шашпаҳлӯ; ва қисме аз ақсоми шеър, ки бар асли байт 

чаҳор мисраъ афзуда бошанд (31;25-з). 

ё) Маснавї – мансуб ба масно, ки исмест маъдул аз иснайн; иснайн, 

ки тарҷимаи он ба форсї ду-ду бошад; алифи мақсура мутобиқи қоида 

дар ҳолати илҳоқи «ё»-и нисбат ба «вов» бадал карданд. Чун дар абёти 

маснавї дар ҳар байт ду қофияи алоҳида бошад, лиҳозо абёти 

мухталифулқавофиро маснавї ном карданд (13;41-з). 

Дар “Бањори борон” ин жанри адабї чунин шарњ ёфтааст: 

Маснавї – ќисме аз назм аст. Фоида: “Маснавї” мансуб ба 

“масанно”, аз “иснайн” – “иснийн”, яъне ду-ду. Чун дар абёти маснавї 

дар њар байт ду ќофия алоњида бошанд, “маснавї” ном карданд (10;69). 

ж) Достон – қисса ва ҳикоят ва шӯҳрат ва масал ба маҷоз; ва лақаби 

Золи падари Рустам (13;65). 

з) Бадеҳа – бе андеша омадани сухан ва ногоҳ омадани чизе; ва 

шеъру масал, ки бар маҳал хонда шавад (13;16-з). 

й) Қитъа - порае аз ҳар чиз; ва дар истилоҳи шуаро ду байт ё зиёда, 

матлаъ дорад ё надорад, гӯё ки он порае аз ғазал ё қасида бурида 

шудааст ва ба ин маънӣ билфатҳ, яъне қитъа хатост, магар баъзе фусаҳои 

мутааххирини ҷоиз ҳам доштаанд (13; 59-з).  

Метавон номгӯи ин гуна моддаҳои луѓавиро давом дод, лекин мо ин 

ҷо бо зикри истилохоти болои иктифо менамоем. 

Боздиду таҳлили ишораҳои Муҳаммадсаиди Соҳиб перомуни анвои 

шеър имконият медихад дарёбем, ки ҳақиқатан ҳам вай дар таърифу 

тавсифи ин жанрҳои адабї дақиқназарона муҳокимаронї кардааст. Аз 

мулоҳизоти муаллиф мо дар бораи анвои шеър маълумоти кофї гирифта 

метавонем ва хонандаи ѓайр низ аз мутолиаи ин фарҳанг аз хусуси 

навъҳои шеър тасаввуроти мукаммал пайдо карда метавонад. Танҳо 

баъзе мавридҳо (масалан, достон) мулоҳизоти муаллифи фарҳанг хеле 

мухтасар сурат гирифтааст, ки шояд сабаби он хеле маъмул будани ин 

навъи шеърї бошад. Муҳаммадсаиди Соҳиб, пеш аз ҳама, ба маънии 
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аслии ин истилоҳоти шеърї дахл намуда, пасон, маъниҳои кӯчидаи 

онҳоро ташрењ менамояд. Ин тарзи тафсири муаллиф барои муайян 

кардани этимологияи истилоҳоти шеърї кӯмак мерасонанд. Умуман, ба 

инобат гирифтани афкору мулоҳизоти ин фарҳангнигор мавриди 

таълифи асарҳои илмї оид ба назарияи адабиёт ва таълими фанни 

мазкур аз аҳамият холї нест. 

2. Вазни шеър. Мутолиаи «Таҳқиқ-ул-луғот» ошкор месозад, ки 

Муҳаммадсаиди Соҳиб аз донандагони беҳтарини авзони шеъри форсӣ ба 

шумор меравад. Агар мо қайду ишораҳои ӯро оид ба авзони шеър дар 

шакли алоҳида гирд оварем, худ як рисолаи хуби илмї перомуни вазни 

шеър ҳосил хохад шуд. Масалан, шарҳи истилоҳи «Арӯз» худ як рисолаи 

алоҳидаро ташкил додааст. Таваҷҷӯҳ менамоем: 

«Арӯз – уруз – зуҳур; ва ба маънии ориз шудан; ва ба фатҳи аввал, 

яъне ар ӯ з номи илмест маъруф, ки бад-он авзони буҳур дарёфта 

мешаванд. Ва дар ваҷҳи тасмияи ин Сайфї дар «Рисолаи арӯз» бисёр 

вуљуњ навишта. Минҷумлаи он ду ваҷҳ ин аст, ки Халил ибни Аҳмад дар 

Маккаи муборака ба ин илм мулҳам шуда. Яке аз асмои Макка Арӯз аст. 

Ин илмро ба исми Макка хонад таяммунан, ё он ки арӯз ба маънии 

маъруз аст. Ва ин илм низ маърузи алайҳи шеър аст, ки шуаро бар он арз 

мекунанд, то мавзун аз номавзун ҷудо шавад ва ҷузви ахири мисраъи 

аввали ҳар байтро низ арӯз гӯянд. Ин лафзро сивои расоили арӯз аз 

«Кашф» ва «Мунтахаб низ таҳқиқ нумуда, чун тазкираи арӯз дар миён 

омад, барои хушии толибон қадре баёнаш зарур менумояд њомидан ва 

мусаллиян ва мусалламан… Аввал бояд донист, ки шеър дар лугат ба 

маънии дарёфтан аст ва донистан. Ва ба истилоҳ иборат аст аз каломи 

мавзун ва муқаффӣ, ки ба қасди мутакаллим судур ёбад. Ва баъзе 

қофияро дохили таърифи шеър нашмурдаанд, ки риояти қофия барои 

таҳқиқи нафси шеър нест, бад амри оризест. Ва Саккокӣ дар «Мифтоҳ» 
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ҳамин қавлро руҷҳон дода. Ва назди баъзе қасди мутакаллим низ дар 

шеър лозим нест. Ва ин қавли мадуд аст. Агар каломи мавзун бе қасд 

воқеъ шавад, онро шеър нагӯянд, чунончи дар Қуръони маҷид «сумма 

аќрартум ва ташњадуна сумма антум ҳоъу лоъи таытулуна». Ва бояд 

донист, ки муҷид ва мудаввани илми арӯз Халил ибни Ањмад аст, ки 

авзонро аз ашъори араб татаббуъ намуда, муқаррар дар понздаҳ баҳр 

сохта ва иддаои хаср дар ин авзон намудан дур аз кор аст. Ва ин буҳурро 

дар лафзе чанд мунтазам ва мазбут сохтаанд ва он алфозро усул ва 

афоъил ва тафоъил гӯянд ва аркон низ номанд. Он даҳ аст ва назди баъзе 

ҳашт. Ва ин афоъил назди аксар аз ду ҷузв таркиб ёфта, сабаб ва ватад. 

Сабаб дар луғат ресмон аст ва дар истилоҳи арӯз калимаи дуҳарфиро гӯ

янд. Агар ҳарфи дувуми он сокин бошад, сабаби хафиф номанд, чун бар 

ва cap. Ва агар ҳар ду мутаҳаррик бошад сабаби сақил номанд, чун ҳама 

ва рама. Ва ҳарфи ҳо, ки дар мисоли ин ҳар ду калима менависанд, маҳз 

барои изҳори ҳаракати моқабли ӯст ва ба талаффуз дарнамеояд. Ватад 

дар луғат мехро гӯянд. Ва ба истилоҳи арӯз калимаи сеҳарфист. Агар 

ҳарфи охираш сокин бошад, ватади макрун ҳам гӯянд, мисли чаман ва 

саман. Ва агар ҳарфи васаташ сокин бошад, ватади мафрук г ӯ янд, 

монанди лола ва жола. Ва «ҳо»-и ин низ ба ҷиҳати изҳори ҳаракати 

моқабд аст. Ва назди баъзе бинои афоъил бар се рукн аст: сабаб ва ватад 

ва фосила. Ва фосила дар лугат ба маънии сутун аст. Ва ба истилоҳ 

фосила низ бар ду қисм аст: суѓро ва кубро. Фосилаи суѓро калимаи 

чаҳорҳарфї, ки се ҳарфи аввалаш мутаҳаррик бувад, чунончи лафзи 

санамо. Ва фосилаи кубро калимаи панҷҳарфӣ, ки чаҳор ҳарфи аввалаш 

мутаҳаррик бошад, чун шиканамаш. Ва баъзе аз арўзиёни порсї 

гуфтаанд, ки сабаб се қисм аст: хафиф ва сақил ва мутавассит. Мисоли 

сабаби мутавассит як мутаҳаррик ва ду сокин, чун корубор. Ватад низ 

бар се қисм аст: ватади маљмуъ, ватади мафруқ, ватади касрат. Мисоли 
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ватади касрат ва он ду мутаҳаррик ва ду сокин бошад, чун ҷаҳон ва 

ниҳон. Ва фосила низ се қисм гуфтаанд: суѓро ва кубро ва узмо. Пас узмо 

панҷ мутаҳаррик дорад ва як сокин ва мисоли он аз пояи эътибор соқит 

(13;99). 

Баъд аз зикри ин маълумот муаллифи фарњанг тавзењотро идома 

бахшида бо зикри калимаи «фасл» перомуни афоилу тафоили буњури 

арўз сўњбат ороста, аз љумла менависад: 

Фасл: - бидон ки афоъили арӯз, ки даҳ аст, баъзе хамосї ва баъзе 

сабоъї, лекин хамосї аз онҳо ду бошад; фаъулун ва фоилун. Ҳар яке 

мураккаб аз ватади маҷмуъ ва сабаби хафиф. Ва сабоъї ҳашт аст: 

мафоилун, фоилотун, мустафъилун. Ҳар як аз ин се мураккаб аст аз як 

ватади маҷмуъ ва ду сабаби хафиф. Чаҳорум мутафоилун, панҷум 

мафоилатун. Ҳар яке аз ин мураккаб аст аз як ватади маљмуъ ва як 

фосилаи суғро. Шашум мустафъилун ҳафтум фоилотун, ҳаштум 

мафъулоту. Ва ҳар як аз ин мураккаб аст аз ду сабаби хафиф ва як ватади 

мафруқ. 

Њамин тариќа, бо зикри мафњуми «фасл» доир ба њар як бањри арўз 

маълумот гирд оварда, ба мутолиагар перомуни ин масъала маълумоти 

кофиро пешкаш менамояд. Чунончи, дар яке аз фаслњо менависад: 

«Фасл: - бидон ки буҳуре, ки аз такрори баъзе ба баъзе ҳосил мешавад, 

ҳамагӣ нуздаҳ аст. Асомии онҳо билотартиб дар ин қитъа муҷтамеъ, 

қитъа: 

Раҷаз хафифу рамал мунсареҳ, дигар муҷтас, 

Баситу вофиру комил, ҳазаҷ тавилу мадид. 

Мушокилу мутақориб сареъу муқтазаб аст. 

Музореъу мутадорик қарибу низ ҷадид. 

Ва баъзе арӯзиёни порсї ёздаҳ баҳри дигар истихроҷ кардаанд. Ва 

баёни онҳо дар охири ҳамин рисола оварда хоҳад шуд. Ва он ариз ва 

амиқ ва сарим ва кабир ва мазил ва калиб ва ҳамид ва сағир ва асим ва 
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салим ва хамим аст» (13;100). 

Муаллифи фарњанг дар пайравии шорењони осори адабї бо калимаи 

«фасл» перомуни баъзе масоили мубрами арўз, аз љумла бањрњои асосї 

ва фаръї бањсро идома медињад. Чунончи: 

Фасл: - бидон ки аввал Халил ибни Аҳмад бинои арӯз бар ин 

понздаҳ баҳр гузошта буд: тавил ва мадид ва басит ва комил ва вофир ва 

рамал ва ҳазаҷ ва раҷаз ва мунсареҳ ва музореъ ва сареъ ва хафиф ва 

муҷтас ва муқтазаб ва мутақориб. Ва баъд аз ӯ Абулҳасани Ахфаш баҳри 

шонздаҳум, ки мусаммо ба мутадорик аст, пайдо карда. Ва баъд аз ӯ 

баҳри қариб ва ҷадид ва мушокил аз мухдисоти мутааххирин аст. 

Соњибфарњанг перомуни бањрњои хоси шеъри аљаму араб ва 

миќдори рукнњои дохилї абёт низ мушаххас ибрози назар кардааст: 

Фасл: - бидон ки тавил ва мадид ва басит ва вофир ва комил махсуси 

араб аст. Форсиён дар ин панҷ баҳр шеър камтар гуфтаанд. Ва ҷадид ва 

қариб ва мушокил махсуси аҷам ва боќї ёздаҳ баҳр муштарак дар арабу 

аҷам. Ва аз ин буҳур баъзе аз такрори як рукн ҳосил ояд ва баъзе аз ду 

рукн. Он чи аз як рукн ҳосил ояд ҳазаҷ ва раљаз ва комил ва вофир ва 

мутақориб ва мутадорик аст. Ва он чи аз ду рукн сурат мегирад, тавил ва 

мадид ва басит ва сареъ ва хафиф ва муҷтас ва мунсареҳ ва музореъ ва 

муқтазаб аст. 

Бидон ки байт дар баҳри тавил ба чаҳор фаулан мафоилун тамом 

мешавад ва мадид аз фоилотун чаҳор бор ва басит аз мустафъилун 

фоилун чаҳор бор ва вофир аз мафоилатун ҳашт бор ва комил аз ҳашт 

мафоилун ва раҷаз аз ҳашт мустафъилун ва рамал аз ҳашт фоилун ва 

сареъ аз мустафъилун, мафъулоту чаҳор бор ва хафиф аз фоилотун 

мустафъилун фоилотун чаҳор бор ва муқтазаб аз мафъулоту 

мустафъилун чаҳор бор ва мутақориб аз ҳашт фаулун ва мутадорик аз 

њашт фоилун ва қариб аз мафоилун мафоилун фоилотун ду бор ва ҷадид 

аз фоилотун мустафъилун ду бор ва мушокил аз фоилотун мафоилун ду 
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бор. 

Њамин тариќа, кулли масоили асосии марбут ба вазни арўз дар 

тавзењи моддаи луѓавии мазкур зикр карда мешавад ва дар идома 

Муҳаммадсаиди Соҳиб  дар бораи номҳои зиҳофот ба монанди измор, 

ҳабн, ыас, тай, асб, қабз ва ғайра муаълумоти зарурї медиҳад. Сипас, 

перомуни ҳар яке аз баҳрҳои арўз алоњида-алоҳида баҳс карда, 

андешаҳои хешро бо байтҳои шоҳид аз эҷодиёти суханварони форсу тоҷ

ик собит мегардонад. Таваљљуњ менамоем ба мисолҳои зерин: 

Баҳри ҳазаљ: - ин баҳрро ҳазаљ аз он гӯянд, ки ҳазаҷ дар луѓат оғоз ё 

тараннуми кушоянда аст. Ва араб бештар ашъоре, ки ба овози хуш дар 

сурудҳо мехонанд, дар ин баҳр аст. Ва ин баҳр бар сию чаҳор вазн 

омадааст: 

Ҳазаҷи солим: аз Ҳофиз, байт: 

Ало ё айюҳассоқї, адир каъсан ва новилҳо, 

Ки ишқ осон намуд аввал, вале уфтод мушкилҳо. 

Мафоилун, ҳашт бор. Дар ин вазн агар баъзе солим ва баъзе 

мусаббағ оранд, ҷоиз аст (13; 104). 

Пас аз ин Муҳаммадсаиди Соҳиб дигар сию се вазни баҳри ҳазаҷро 

зикр намуда, мисолҳо меорад ва афъоли ононро номбар менамояд. 

Дар «Бањори борон» - шарњи «Гулистон» низ дар иртибот бо баъзе  

истисноњои вазни арўз перомуни муайян кардани вазни абёти људогона 

мабоњиси хуби илмї сурат пазируфтааст. Чунончи, њангоми шарњи 

ќитъаи 

                 Донї, чї гуфт маро он булбули сањарї, 

                 Ту худ чї одамї, к-аз ишќ бехабарї. 

                 Уштур ба шеъри араб дар њолат асту тараб, 

                 Гар завќ нест туро, каљтабъ љонварї 

чунин маълумот сабт гардидааст: «Шарњ: Лафзи «одамї» ба ду «ё» аст: 

Аввал «ё»-и нисбат, дувум хитоб аст. «Ё»-и аввалро ба њамза бадал 

кардаанд ва «син»-и лафзи «нест» дар таќтеъ мутањаррик карда мешавад 
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ва «то»-ро њазф намоянд. Ин ќитъа дар бањри басит аст. Садр ва ибтидо 

ва њашви дувуми њар мисраъ солим ва њашви аввали њар мисраъ ва арўзу 

зарб махбун. Мустафъилун, фаилун дар њар байт чањор бор ва фаилун ба 

касри «айн» аст. Таќтеи мисраи аввал: Донї чї гуф – мустафъилун, ту 

худ чї о – мустафъилун, дамиї – фаилун, к-аз ишќ бе – мустафъилун, 

хабарї – фаилун, уштур ба шеъ – мустафъилун, ри араб – фаилун, дар 

њолатас – мустафъилун, ту тараб – фаилун, гар завќ не – мустафъилун, 

каљтабъ љо – мустафъилун, нварї – фаилун. Чун ин бањр матбўи форсиён 

набошад, лињозо баъзе гумон баранд, ки ин ќитъа мавзун нест ва баъзе 

барои мавзун кардан дар њар мисраъ ду-ду њарфро мушаддад хонанд, ин 

хаёл барѓалат аст ва дар яке аз нусахи муътабара ва маъќул ин ќитъа 

чунин ба назар омада 

               Ба таъна гуфт маро дўш булбули сањарї, 

               Ту худ чї одамї, аз ишќ бехабарї. 

               Шутур ба шеъри араб бин ба њолат асту тараб, 

              Зи завќи ишќ туро бањра не, чї љонварї. 

Ва яке аз носихон ин ќитъаро чунин пироиш дода: 

              Чї наво гуфт булбули сањарї, 

              Ту чї донї, зи ишќ бехабарї. 

              Уштур аз шеър бин, ки дар тараб аст, 

              Охир, эй бехабар, чї љонварї. 

Магар аз нусхаи «Сурурї» ва «Махдумї» асањ њамон аст, ки собиќ 

навиштам (10;183).  

Аз мубоҳисоти муаллифи “Тањќиќ-ул-луѓот” ва “Бањори борон” ба 

хубї пай бурдан мумкин аст, ки онон донандагони хуби арӯзи форсї-

тољикї буда, дар ин соҳа дониши комилу амиқ доранд. Муҳаммадсаиди 

Соҳиб нисбати илми арӯз гуфтугузор карда, шарҳу тавзеҳро аз зикри 

этимологияи истилоҳоти арӯз оғоз менамояд ва пасон тамоми ҷузъиёти 

масъаларо мафассал ҳал менамояд. Чунин тарзи тафсиргарї, албатта, аз 

муаллиф дониши ҳаматарафаи соҳавиро талаб менамояд. 
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                            2.2.4. Шарњи санъатњои бадеї 

Бояд зикр кард, ки оид ба санооти бадеї ва мавқеи истифодаи онон 

дар назми форсї-тоҷикӣ ва маънигустарию манзарапардозї сухансанҷ

они мо қайду ишораҳо ва ҳатто рисолаҳои алоҳида доранд. Ин ҷо 

метавон, пеш аз ҳама, «Тарљумон-ул-балоға»-и Муҳаммад Умари 

Родуёниро санад овард. Дар ин асар бисёр аз санъатҳои бадеии лафзиву 

маънавї тавсифу таърифи хешро ёфта, бо байтҳои шоҳид собит шудаанд. 

Доир ба ин масъала шурўњи асримиёнагии форсу тољик низ 

маълумоти љолиб медиҳанд. «Оид ба мавқеи санъатҳои бадеї дар 

маънигустарї шореҳон бисёр бањс кардаанд ва вуќўи ин амр табиист, 

зеро шеъри классикии форсу тољик бо пирояи санъати хеш имтиёз 

мекунад, ки он дар ифодаи маънї таъсироти зиёде дорад» (10;125). Аз ин 

рў, фарҳангнигорони мо низ ҳамин паҳлўи масъаларо ба инобат 

гирифта, ҳангоми таълифи луѓатномаҳояшон аз шарҳу тафсири 

санъатҳои бадеї ва мавқеи истифодаи онҳо сарфи назар накардаанд. 

Баррасии «Тањќиќ-ул-луғот»-и Муҳаммадсаиди Соҳиб низ мусаллам 

гардонид, ки муаллиф вобаста ба тақозои талаботи хонандагон ва 

муштариёни каломи форсї-тоҷикї оид ба як ќатор санооти бадеї изњори 

назар кардааст. Чунончи: 

а) Маљоз - роҳ ба ҷои гузаштан ва зидди ҳақиқат; ва ба маънии 

калимае, ки дар ғайри маънии ҳақиқии худ мустаъмал шавад ва маънии 

мавзуъ ва ғайри мавзуъ аз алоқаи мушобаҳат ё зарфият ё сабабият ва 

ғайри он мутаҳаққиқ бошад, чунончи: хар дар асл ба маънии ҳайвони 

ноҳик аст ва ба алоқаи мушобаҳат, ки ҳамоқат бошад, бар марди ахмақ 

итлоқ кунанд ва алоқаи зарфият, чунонки: хон, хостан, яъне таом хостан, 

ва алоқаи сабабият, чунонки итлоқи шамс бар завъ (зуъ) ва итлоқи кул ба 

ҷузв, масалан, аномилро асобеъ гуфтан, чунончи: «яҷъалуна асобеъаҳум 

фи азониҳим»: ва итлоќи ҷузв бар кул, масалан; тамоми сураи фотиҳаро 

«алҳамд» гуфтан; ва итлоки олатушшайъ бар он шайъ, масалан, ҳуруф ва 

хатро қалам гуфтан ва каломро забон: ва тасмиятушшайъи биисми мо 
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яъулу илайҳи, мисли шираи ангурро шароб гуфтан, ќавлуҳу таоло «инни 

арони аъсару ҳамран»: ва тасмиятушшайъи биисми мокон, чунончи: 

ятим гуфтан касеро баъди булуг; ва тасмиятушшайъи биисмимоддатиҳї, 

чунончи: теғро оҳан гуфтан ва ало хазалқиёс; чун баёни ақсоми маҷоз 

холї аз татвил ва такаллуф набувад барои мисол он ба ҳамин қадар 

писанд нумуд (13;134).    

б) Муламмаъ – рӯшан кардашуда ва дурахшон кардашуда ва он чи 

ба варақи тилло рӯшан кунанд; ва дар истилоҳ санъате, ки як мисраъи 

арабї ва як мисраъи форсї, ё байте арабї ва байте форсї дошта бошад 

(13;139). 

в) Таљоњул – бо вуҷуди донистан худро нодон ва нодониста 

вонумудан (13; 11-з). 

г) Тансиқ – интизом ва тартиб додан (13;17). 

ғ) Киноя – пӯшида сухан гуфтан ба тавре ки маънии он сареҳ ва 

зоҳир набошад (13;128). 

д) Саҷъ – овози туюри хушовоз мисли булбул ва қумрї ва ѓайраҳо; 

ва низ лафзе ки дар охири фиқраи наср воқеъ шавад ва муносиби он дар 

охири фиқраи дигар низ як лафз воқеъ шавад, баёни ин муддао ба 

иборати дигар; саҷъ дар луѓат овози ќумрї; ва ба истилоҳ иборат аз 

баробар будани ду лафзи авохири фиќратайн аст, ҳамчунонки ҳар овози 

қумрӣ мувофиқи якдигар мебошад, эроди калимоти авохири 

фиқратайнро бар ҳасби мувофиқати ҳамдигар саҷъ гуфтанд. Ва саҷъ 

мунқасим бувад ба се қисм: мутавозї, мутарраф ва мутавозин. Саҷъи 

мутавозї мувофиқ будани ду лафз ба ҳарфи равӣ ва вазн ва адади ҳуруф, 

чун гул ва мул ва баҳор ва мазор ва сурї ва дурї ва маҳҷурӣ ва махмурї 

ва назар ва шакар; ва саҷъи мутарраф мувофиқ будани ду лафз ба харфи 

равї фақат дар вазну адади ҳуруф мухталиф, чун вақор ва атвор ва мол 

ва манол ва буд ва ҷуд; саҷъи мутавозин мувофиқ будани ду лафз дар 

вазну адади ҳуруф ва дар равӣ мухталиф, чун азмор ва арзок ва маротиб 

ва маросим ва таҳрир ва тасвид. Пас саҷъи мутавозин ба нисбати саҷи 
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мутавозї ва мутарраф мустаҳсан ва марѓуб нест. Бидон ки итлоқи лафзи 

қофия дар назм мекунанд ва он чи ба сурати қофия дар авохири фиқроти 

наср бошад, онро саҷъ гӯянд; аз авохири оёти Қуръони маҷидро, ки ба 

сурати қофия бошад фавосил хонанд ва аҳадро фосила номанд (13;19). 

Аз мутолиаи санадҳои зикршуда пайдост, ки аз хусуси баъзе 

истилоҳот муаллифи фарҳанг хеле мухтасар андешаронї кардааст, ҳатто 

санъати шеърӣ будани онҳоро зикр ҳам накардааст. Бо вуҷуди ин 

хонандаи огоҳ ва закї худ метавонад пай барад, ки ин қайду ишораҳои 

муаллифи фарҳанг худ ҳамон сифатҳои санооти бадеї мебошад. 

Афзудан ҷоиз аст, ки оид ба баъзе санъатҳои бадеї Муҳаммадсаиди 

Соҳиб басо доманадор баҳс кардааст, ки худ як рисолаи алоҳидаро 

ташкил медихад. Чунончи: 

Истиора – ба орият хостан ва дар «Завобити азим» навишта, ки 

истиора дар лугат ба орият гирифтани чизе. Ва дар истилоҳи шуаро 

маҷозро номанд ва онро изофати маҷозї ва изофати билистиора хонанд, 

чунонки: сари ҳуш ва қадами фикр, ҳушу фикрро шахс фарз карда барои 

ӯ сару қадам муқаррар намуда. Ва дар рисолаи Абдулвосеъ низ ҳамин 

аст. Ва соҳиби «Маҷмаъ-ус-саноеъ» навишта, ки истиора иборат аз он 

аст, ки лафзеро ки маънии ҳақиқӣ дошта бошад муншї ё шоир он лафзро 

аз маънии ҳақиқии он нақл карда, бар чизе дигар бар сабили орият 

истеъмол намояд аз ҷиҳати мушобаҳат; ки миёни ин ҳар ду аст. Чунончи, 

лафзи наргис ва оҳу ба ҷои чашм овардан ва сунбул ба ҷои зулф ва сарв 

ба ҷои қад гуфтан. Мисоли дигар аз ҳадиси набавї: алфитнату наиматун 

лаъаналлоҳу манн айказаҳа, яъне хобу бедорї барои лафзи фитна 

истиора воқеъ шуда. Мисол дар форсї, байт: 

Чашми давлат зи савдои қаламат гашта мунир, 

Боѓи дониш зи саҳоби карамат гашта назир. 

Ва баъзе аз муҳаққиқини ин фан чунин тасреҳ кардаанд, ки истиора 

қисме аз маҷоз аст ва маҷоз онро гӯянд, ки лафзеро дар ѓайри маънии 

аслии ҳақиқии ӯ ба як гуна алоқа ва муносибате истеъмол кунанд. Агар 
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фимобайн алоқаи амрист сивои ташбеҳ мисли сабабият ё лузум ё ѓайри 

залик, онро маҷози мурсал номанд ва агар алоқаи ташбеҳ аст, онро 

истиора мегӯянд. Ва ҳосили истиора он аст, ки мушаббаҳро айни 

мушаббаҳун биҳӣ иддао намоянд. Агар мушаббаҳро матрук ва 

мушаббаҳун биҳиро мазкур созанд, онро истиораи биттасреҳ номанд, 

чунончи, дар ин байти Асадӣ, байт: 

Маҳаш мушксову шакар майфурӯш, 

Ду наргис камонкаш, ду гул диръпӯш. 

Ва агар мушаббаҳун биҳиро матрук кунанд ва мушаббаҳро мазкур 

созанд, онро истиораи билкиноя хонанд ва истиораи муканнй низ гӯянд. 

Ва бидон, ки гоҳе истиораи махсус барои шайъи махсус бошад ва ваҷҳи 

ҳиссии ӯ ё ба ваҷҳи ақлии ӯ. Ва бехе шайъи маъқул барои шайъи маъқул 

ва гоҳе истиораи маъқул барои шайъи махсус бошад. 

Баъди зикри ин маълумоти муфассал муаллиф перомуни истиораи 

аслия ва табоия изњори назар менамояд: 

Ва бидон, ки тақсим ба эътибори лафзи мустаъор бар ду қисм аст: 

аслия ва табаия. Истиораи аслия он аст, ки лафзи мустаъор исми дине 

бошад, ки мисли истиораи асад барои марди шуҷоъ ва истиораи гул 

барои рухсор ва сахиро ба Ҳотам ва шуҷоъро ба Рустам. Ва истиораи 

табаия он аст, ки лафзи мустаор феъл ё шабеҳи феъл бошад, ба ин 

ҳайсият, ки маолаш роҷеъ ба маънии масдарии он бошад, чунонки дар 

ин байт: 

Машитобу ба хуни мо овез, 

В-аз хайлоти беҳуда бигрез! 

Тамассук карданро ба овехтан истиора карда ва иҷтиноб карданро 

ба гурехтан ва дар ин байт: 

Даҳани мамлакат нахандад хуш, 

То сари теги ту нагиряд зор. 

Чакидани хуни теѓро ба гиристан истиора карда, аммо таќсими 

истиора ба эътибори таљрид ва ташреҳ ба се навъ аст: навъи аввал 
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истиораи мутлақа ва он чунон аст, ки чизе мулоимот ва сифоти 

мустаъорлаҳу ва мустаъорминҳу дар он мазкур набошад, чунончи ки дар 

ин байти Абдулвосеъи Љабалї, байт: 

Шугуфа бар сари шох аст ҳамчу орази ҷонон, 

Бунафша бар лаби ҷӯяст чун ҷаррораи дилбар. 

Зулфро ба аќраби љаррора истиора нумуда ва муносиботи мустаъорлаҳу 

ва мустаъорминҳу ҳеч кадом мазкур насохт. Навъи дувум истиораи 

мударрада ва он чунон аст, ки сифот ва мулоимоти мустаъорлаҳу зикр 

кунанд фақат, чунончи дар ин байти Фирдавсї, байт:  

Ба нохун зиреҳ бофт аз мушки ноб, 

Даровехт аз гӯшае офтоб. 

Зулфро ба зиреҳ истиора намуда ва лафзи нохун ва мушки ноб 

овехтан аз мулоимоти мустаъор нахуст, яъне зулф, чунончи дар ин байти 

Ҳоқонӣ, байт: 

Аз шӯриши оҳи ман ҳама шаб, 

Бодоми ту дӯш ноғунуда. 

Чашмро ба бодом истиора намудан ва лафзи ғунударо, ки 

мулоимоти чашм аст, мазкур сохта. Навъи саввум истиораи мурашшаха 

ва он чунон аст, ки мулоимот ва сифоти мустаъорминҳуро мазкур созанд 

фақат, чунонки дар ин байти Анварї, байт: 

Дар хуфя гарна азми хурӯҷ аст боғро, 

Чун обгирҳо ҳама пуртеғу ҷавшан аст. 

Мавҷи обгирро ба теғу ҷавшан истиора намуда, ва лафзи азму хуруҷ 

мулоими тегу ҷавшан аст, ки мустаъорминҳу воқеъ шуда. Ва гоҳе тачрид 

ва ташреҳ ҳар ду дар як истиора чамъ месозанд, чунончи, дар ин байти 

Ҳоқонӣ, байт: 

Баршикофад сабо машимаи шаб, 

Тифли хунї ба ховар андозад. 
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Офтобро ба тифл истиора намуда ва сабову шаб ва ховар мулоим 

мустаъорлаҳу ва машима ва хунї ва шикофтан мулоими мустаъорминҳу 

воқеъ шуда. Ва таршеҳ дар истиора балеғтар аз тачрид ва итлок аст. 

Аммо истиораи билкиноя иборат аст аз зикри мушаббаҳ ва иродаи 

мушаббаҳбиҳ бо насби қарина дар ин љо истиораи тахйилия хоҳад буд.Ва 

тариќаш чунон аст, ки бо мушаббаҳи мазкур чизе чанд аз лавозими  

мушаббеҳбиҳи махзуф зикр намоянд. Пас зикри мушаббаҳ ва ҳазфи 

мушаббеҳбиҳ иборат аз истиораи билкиноя аст ва исбот ва лавозими 

мушаббеҳбиҳи маҳзуф барои мушаббеҳи мазкур иборат аст аз истиораи 

тахйилия ва ин бар се қисм меояд. Барои он ки лавозиме, ки ихтисос ба 

мушаббеҳбиҳ дорад, онро аз барои мушаббаҳ исбот менамоянд, аз се ҳол 

берун нест ё ақвоми мушаббаҳбиҳ мавқуф бар он аст ё дахле дар қавом ва 

такмил надорад. Мисоли аввал, чунонки: забони ҳоли ман ба шикоят гӯ

ётар аст; дар ин ҷ о ҳолро ба шахси мутакаллим ташбеҳ дода, ин 

истиораи билкиноя аст ва исботи забон, ки қавоми мутакаллим ба ўст, 

истиораи тахйилия. Мисоли дигар, Саної гӯяд, байт: 

Уламо ҷумла ҳарза мелофанд, 

Дин бар пои ҳар кас бофанд. 

Дар ин љо динро ба дебову ҳарир ташбеҳ дода ва ин истиораи 

билкиноя аст. Ва лафзи пой ва бофтан, ки аз лавозими муқаввимаи 

дебову ҳарир аст истиораи тахйилия. Мисоли дуввум чунон гӯӣ: панҷаи 

марг дар фалон кас фурӯ рафт; дар ин ҷо маргро ба шер ташбеҳ дода ва 

мушаббаҳун биҳиро, ки шер аст зикр накарда, ин истиораи билкиноя аст. 

Ва нохун, ки ихтисос ба шер дорад ва муљиби такмили ӯст барои марг, ки 

мушаббаҳ аст исбот намуда, ин истиораи тахйилия аст. Мисоли саввум 

чунон гӯӣ: зимоми ҳукм дар дасти фулон аст; дар ин ҷо ташбеҳи ҳукм ба 

ноқа истиораи билкиноя аст ва исботи зимом, ки аз лавозими ѓайри 

муқаввимаи мушаббаҳун биҳї аст барои мушаббаҳ истиора намуда ва ин 

истиораи тахйилия аст (13;9-з). 



105 
 

Аз қайдҳои Муҳаммадсаиди Соҳиб оид ба санъати истиора ба хубї 

пай бурда метавонем, ки он хеле муфассал ва пурмуҳтаво аст. Тамоми 

навъҳои истиора, роҳҳои сохта шудани он ба қайд оварда шудааст. Ҳол 

он ки Муҳаммад Умари Родуёнї дар асари машҳури худ «Тарҷумон-ул- 

балоға» аз хусуси истиора ҷумлае чанд қайд кардаасту халос ва барои 

тасдиқи фикр порае назм низ зикр намуда, ки хеле сатҳї ва сода аст. 

Чунончи: 

Истиора – чизе орият хостан бошад ва ин санъат чунон бошад ки 

андар ӯ чизе ба ивази номеро ҳақиқї ё лафзї ба ивази ки мутааллиқи он, 

яъне боз гардад махсус, он ки гӯянда мар он номро ё он лафзро ба љои 

дигар истиорат кунад бар сабили орият. Ва он қисм андар бӯстони 

балоғат тоза барге аст. Чунонки, гӯяд: 

Аё шаҳриёре, ки гардад сутурат, 

Ҳаме чашми динро кунад тӯтиёї. 

Аё доди ту мар ҷаҳонро ҳамеша, 

     Чу андоми озурдаро мӯмиёї (13,89). 

Ва боз чанд байти дигар доир ба ин санъат зикр гардидааст. Агар мо 

амиқтар мулоҳизоти Муҳаммадсаиди Соҳибро оид ба санооти бадеї 

баррасї карда, онро бо маълумоти сухансанҷони гузашта ва муосир 

андоза намоем, як қисми қайду ишораҳои вай барои боз ҳам 

доманадортар ва мукаммалу мушаххастар кардани таърифу тавсифи 

санъатҳои бадеї мусоидат менамояд. Масалан: Љамъ – номи санъате, ки 

шоир чанд чизро дар як васф ҷамъ кунад, чунонки байт: 

Фаќру кунљу ҳумул раҳої дон, 

          Шўњрату молу љоҳ офат дон  (13; 33). 

Муаллифи «Таҳқиқ-ул-луғот» пас аз овардани маълумот аз хусуси ин 

санъат хеле муфассал дар атрофи тарзу усулҳои сохта шудани санъати 

мазкур, инчунин тарзи ҷамъбандии воҳидҳои гуногуни забон мулоҳиза 
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меронад. Аксари ҳолатҳо маълумоти соҳаи адабиётшиносй бо 

масъалаҳои забоншиносӣ имтизоҷ пайдо кардаанд, ки ин гувоҳи алоқаи 

ногусастанӣ доштани адабиётшиносӣ ва забоншиносии форсу тоҷик аст. 

4. Назм ва паҳлӯҳои гуногуни он. Муҳаммадсаиди Соҳиб ҳамчун 

олими энсиклопедист ҳангоми танзими «Таҳқиқ-ул-луғот» дар баробари 

ташреҳи мусталаҳоти соҳаҳои гуногуни илмҳои замонааш, дар ҳақиқат, 

ба масоили назарияи адабиёт диққати махсус зоҳир кардааст. Агар 

рӯшантар ҳарф занем, гуфтан мумкин аст, ки муаллифи фарҳанг ҳамчун 

санъаткори моҳири санъати суханварӣ  тамоми истилоҳоти зарурии 

илми суханшиносии форсу тоҷикро дар фарҳанги хеш ҷой додааст. Аз 

ҷумла, вай дар бораи сирқоти шеър андешаронӣ  карда, перомуни 

навъҳои сирќоти шеър, таворуд ва ғайра гуфтугузор менамояд. Чунончи:  

Таворуд - бо ҳам ба як ҷо фуруд омадан ва ба истилоҳи шуаро воқеъ 

шудани мисраъ ё байт аз табъи ду шоир бе иттилоъи якдигар (13;15-з). 

Маълумоти зиёдеро нисбати шеър ва тааллуқоти он пайдо кардан 

мумкин аст. Таваҷҷӯҳ менамоем: 

1. Адот - ба маънии олати ҳусули чизе ва дастафзор ва силоҳ; ва ба 

истилоҳи илмї ба маънии ҳарф, ки дар муќобалаи исму феъл бошад. Ва 

он лафзест, ки бад-он исмро ба феъл рабт диҳанд; ва адоти ташбеҳ ба 

маънии лафзе, ки бар ташбеҳ (ба маънии лафзе) далолат кунад, чунончи 

дар форсї лафзи чун ва чу ва монанди он ҳар яке аз ин алфоз олат аст 

барои ҳусули ташбеҳ (13;5-з). 

2. Байти ғазалпуркун - як байт ё ду байти заифулмазмун, ки шоир 

дар чанд ашъори барҷаста ва пурмазмуни худ дохил намуда ғазал ба 

итмом расонад (13;7-з). 

3. Эҷоз - кӯтоҳ кардани сухан ва ихтисор намудан  (13;8-з). 

4. Таъкид - пӯшида сухан гуфтан, чунонки нек натавон дарёфт; ва 

бисёр гиреҳ задан; ва ба истилоҳи илми маонї таќдим ва таъхир кардани 

алфоз ба ҷихати риояти вазн: ва дар «Мусталаҳот» навишта, ки таъкид 
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ду қисм аст: маънави ва лафзй. Маънавӣ он аст, ки кадоме, ки ғайри 

зоҳирулдалолат бошад бар маънии луғав ӣ  ба с ӯ и маънии мақсуди 

мутакаллим, бинобар зикри лавозими баъдина ба хиётати васоити 

касира бо васфи интифои қароин; ва лафзи он аст каломе ки далолати 

зоҳир надорад бар маънии мақсуд аз ҷиҳати такдим ё таъхири алфоз ё 

сабабе дигар аз ҳафз ва амсоли он, ки муљиби душвории фаҳми маънӣ 

бошад. Ва ин ду қисм аз маойиби фасоҳат ва балоғат аст. Ва баъзе 

навишта, ки лафзи айб аст ва маънои ҳунар, мисоли таъкиди лафзї, 

мисраъ: 

   Чун биронї, мекунам афғону зорї, з-ин дарам... 

                      Мисоли таъкиди маънавї, байт: 

                      Аз он сӯ ҳазору аз ин сў ҳазор, 

                     Чу бо ҳам зада гашта даҳсад ҳазор (13;21). 

5. Иншо - офаридан ва оғоз кардан ва аз худ чизе гуфтан; ва номи 

илмест, ки дониста шавад бад-он таркиби ибороти наср; ва ба истилоҳи 

илми арабият ва мантиқ каломе, ки эҳтимоли сидқу кизб надошта бошад 

ва ақсоми он бисёр аст, минҷумлаи он амру нањї ва нидо ва қасам ва 

тааљљуб (13;13). 

Ҳамин тариқа, Муҳаммадсаиди Соҳиб  ҳангоми танзиму тадвини 

фарҳанги хеш - «Таҳқиқ-ул-луғот» дар радифи вожаву ибороти адабиву 

гуфтугӯй, мусталеҳоти соҳаҳои гуногуни илми замонааш бисёр 

масъалаҳои назарияи адабиётро низ ҳаллу фасл кардааст. Муаллиф 

кӯшиш намудааст, ки ниёзи хонандагони сершумор ва гуногунҷабҳаро 

барорад. Аз мулоҳизоти муаллифи луғатнома перомуни анвои шеър, 

вазни шеър, санооти бадеӣ ва назму тааллуқоти он мо маълумотҳои 

пурмазмунро ба даст оварда метавонем. Андешаҳои муаллифи фарҳанг 

оид ба  фасоҳату балоғати калом низ хеле пурмазмун ва пурмуҳтаво 

мебошанд. 

Аз баррасиву тањлили арзиши сарчашмавии «Тањќиќ-ул-луѓот»-и 
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Муњаммадсаиди Соњиб метавон чунин натиљагирї кард. 

1. Њарчанд соњиблуѓат дар ваќти тавзењи моддањои луѓавии 

луѓатномаи хеш на њама ваќт барои собит кардани шаклу маънии 

дурусти вожаву иборот абёти шоњид зикр кардааст, лекин бо назардошти 

миќдори муайяни байтњои суханварон, ки дар фарњанг зикршудааст, 

«Тањќиќ-ул-луѓот»-ро метавон њамчун луѓатномаи шоњиддор арзёбї 

кард. 

2. Новобаста аз он ки луѓатнома ба тавзењу ташрењи калимаву 

ибороти мухталиф бахшида шудааст, яъне мисоли фарњангњои хоси 

ибораву ифодањои рехта, њамчун «Чароѓи њидоят»- и Хони Орзу нест, 

лекин дар он як ќатор калимањо, иборањо ва ифодањои бадеї, ки дар 

осори суханварони форсу тољик вомехўранд, тавзењи худро ёфтаанд, ки 

ањамияти хуби адабиро моликанд. 

3. Муаллифи луѓатнома дар радифи калимаву иборањо як ќатор 

мусталењоти илми адабиётшиносиро, ки марбут ба анвову авзони шеърї 

ва воситањои тасвири бадеиву санъати суханварианд, тавзењу ташрењ 

додааст ва ба ин васила арзиши адабиётшиносии лугатномаро баланд 

бардоштааст. Хонандаи луѓат баробари мутолиа намудани чунин 

маълумот перомуни як ќатор шаклњои шеърї, истилоњоти арўз ва 

санъатњои бадеї иттилоъ пайдо менамояд, ки ќисме аз онњо дар осори 

марбут ба суханвариву сухансанљї нисбатан мухтасар ќайд ёфтаанд. 
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Боби сеюм 

Масоили матншиносї ва шарњнигорї дар “Тањќиќ-ул-луѓот” 

3.1.Арзиши матншиносии луѓатнома 

Ибтидо аз садаи ХIV дар мактаби фарњангнигории форсу тољик 

равияи тоза дар танзими луѓатномањои тафсирї ба вуљуд омад, ки он 

иртибот мегирад ба гунљоиши воњидњои луѓавї дар фарњангњои тафсирї. 

Агар луѓатномањои давраи аввал аз њайси фарогирии воњидњои луѓавї 

чандон бузург набуда, барои шоњидии маъно аз ашъори суханварон 

мисолњо оварда шаванд, дар фарњангнигории давраи васат, яъне асрњои 

ХIV- ХVI луѓатномањои њачман бузург ба танзим омаданд, ки зиёда аз 

бист њазор воњидњои луѓавиро фаро мегирифтанд ва ин њолат табиист, ки 

зикри абёти шоњидро мањдуд мекард. Муаллифони фарњангњои тафсирї 

танњо њангоми зарурат ба зикри абёти шоњид рў меоварданду бас. Ин 

таљриба боиси он гардид, ки дар маърифати воњидњои луѓавї оњиста-

оњиста ихтилофи назар ба вуљуд оянд ва њатто санадњои шеърие, ки 

барои исботи маънї зикр гардида буданд, мавриди тањаммул ќарор 

гирифт. Бино ба андешаи В.А.Капранов фарњангнигорони давраи сеюм 

таваљљуњи бештар ба наќди маълумоти муаллифони фарњангњои пешин 

зоњир карданд. Аз сабаби љой доштани сањву ѓалатњо дар кори котибон 

њангоми рўнавис кардани зикри абёти шоњид низ назари интиќодии 

муаллифони луѓатномањои баъдї ба асноди шоњиди фарњангњо низ 

торафт вусъат пайдо кард (76). Имрўз омўхтани масоили марбут ба 

асноди шоњиди фарњангњои тафсирии садањои ХIV-ХIХ арзиши хуби 

адабиётшиносиро пайдо кардааст. Чунки равшанї андохтан ба ин 

масъала, аз як тараф, љињати бозёфти абёти тоза ва гунаи нави абёти 

суханварони форсу тољик мусоидат намояд, аз тарафи дигар, 

ѓалатхониву ѓалатнависии котибон њангоми нусхабардории фарњангњои 

тафсирї дар мавриди асноди шоњиди луѓатномањо ошкор хоњад гардид, 

ки аз арзиши хосаи матншиносї бархурдоранд.   
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      Аз ин рӯ, мавқеи фарҳангҳо дар тасҳеҳу нашри мутуни адабӣ низ 

муҳим аст, ки дар ин бора таҳқиқоте аз љониби устод Абдулманнони 

Насриддин (94), Мавҷуда Ӯрунова (143), Саидумрон Саидов (131-133), 

Шавкатљон Рустамов (129) ва дигарон ба сомон расидааст. Аз ин ҷиҳат 

таҳқиқ намудани нақш ва мақоми фарҳанги “Тањќиќ-ул-луғот” муҳим ва 

зарурӣ ба назар мерасад. 

 Мавлоно Муњаммадсаиди Соњиб, ки низ њангоми тадвини «Тањќиќ-

ул-луѓот» ба зикри асноди шоњид эътибори хоса додааст, табиист, ки 

масъалаи матншиносии абёти зикршуда пешорўи муњаќќиќи луѓатнома 

падидор мегардад. Њарчанд аксари байтњои шоњид аз њайси шаклу 

мазмун дуруст зикр шудаанд, лекин боз њам мабоњиси матншиносї дар 

онњо тазоњур ёфтаанд. Чунончи: 

Барњазар – билфатњ ва «њо»-и  њуттї ба маънии яксў ва барканор ва ба 

замми «бо»-и форсї чунонки шуњрат дорад, хатост, аз «Бањори Аљам». 

Саъдї фармояд: 

Ту пок омадї барњазар бошу пок, 

         Ки нанг аст нопок рафтан ба хок (13;26). 

        Ин байт аз боби нуњуми “Бӯстон”-и Саъдӣ 

баргирифта шудааст, ки “Дар тавба ва роњи савоб”  унвон 

дорад.  Аммо шакли дигари ин байт дар ќисмати сароѓози 

“Бӯстон” ба шакли зайл омадааст: 

Чу пок офаридат бињиш бошу пок, 

Ки нанг аст нопок рафтан ба хок (32;17). 

     Афзудан љоиз аст, ки дар “Тањќиќ-ул-луѓот” мисраи 

аввал ба гунаи дигар дарљ шудааст. Яќинан, муаллифи 

фарњанг њангоми тањияи луѓатномаи хеш нусхаи дигари 

“Бўстон”-ро дар ихтиёр дошта, ки он њам сањењ ба назар 

мерасад.  
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Шаъшаъа – ба фатњи њар ду «шин»-и муъљама ва сукуни «айн»-и 

муњмалаи аввал ва «айн»-и муњмалаи дувум  ба маънии равшании офтоб 

ва ба об омехтани шароб ва ба маънии шароб низ гуфтаанд аз «Мадор» 

ва «Мунтахаб» ва касоне, ки ба «ё»-и айн нависанд хато аст ва соњиби 

«Мунтахаб» навишта, ки ба маънии партав ва равшании офтоб, чунонки 

машњур аст, дар каломи араб наёмада. Хоља Њофиз фармояд: 

                Бехуд аз шаъшаъаи партави зотам карданд, 

                Бода аз љоми таљаллї ба сифотам карданд (13;91). 

 Шакли аслии ин байт дар Девони Ҳофиз чунин омадааст:                 

                        Бехуд аз шаъшаъаи партави зотам карданд, 

                 Бода аз љоми таљаллии  сифотам доданд (31,179). 

     Ба назар мерасад, ки котиби фарњанг ё шояд муаллифи он шакли дар 

боло истифодашударо ба кор гирифтааст, аммо гунаи дар Девони Њофиз 

омада сањењ аст, чун маънӣ ва мантиќ дар њамин шакл мутобиќи матлаб 

аст. Дар ин ѓазали Њофиз калимаи “доданд” радиф шуда омадааст, аммо 

дар матни луѓатнома он бо калимаи “карданд” иваз шудааст, ки ѓалат 

аст. Азбаски мусаннифи луѓат ва ё котиби он аз хотир байти Њофизро 

зикр кардааст, аз ин рў, чунин хатогї дар сабти асноди шоњид роњ 

ёфтааст. 

      Муњаммадсаиди Соњиб њангоми тавзењи вожаи “љироњат” чунин 

овардааст: 

Љироњат -  билкаср реш ва захм ва билфатњ хатост аз “Бањори Аљам” ва 

“Мунтахаб” ва “Бањру-л-љавоњир” ва “Канз” ва “Суроњ”. Салим гўяд: 

                  

                    Сабо аз бўи зулфи ў магар сўи чаман омад, 

Ки бўи мушк захми лолаву гулро љироњат кард (13,53). 

      Сирољиддин Алихони Орзу бошад ин калимаро чунин тавзењ дода, 

байти Салими Тењрониро дар шакли дигар зикр кардааст. Чунончи: 

Љироњат – дар арабї ба маънии мутлаќи захм аст. Ва дар форсї ба 

маънии захми кўњна ва носур низ истеъмол кунанд. Салим гўяд, байт 

                            Сабо аз бўи зулфи ў магар сўи чаман ояд, 
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                            Ки бўи мушк захми лолаву гулро љироњат кард (17,71).  

         Шакли дурусти байтро муаллифи “Тањќиќ-ул-луѓот” истифода 

кардааст, зеро мантиќи сухан дар мисраи дувум таќозо дорад, ки дар 

мисраи якум ба љои вожаи “ояд”, калимаи “омад” истифода шавад, зеро 

феъли љироњат кард замони гузашта аст, аз ин рў, феъли “омад” ба љои 

“ояд” дуруст аст. Дар девони Салими Тењронї низ ин байт дар шакли  

Сабо аз бўи зулфи ў магар сўи чаман омад, 

                        Ки бўи мушк захми лолаву гулро љироњат кард (22,258). 

зикр гардидааст. 

Фатила – маъхуз аз фатл, ки билфатњ аст ба маънии тофтан ва тобидан 

ва касоне, ки фалита ба таќдими «лом» хонанд хато аст, аз «Бањори 

Аљам» ва баъзе гўянд, агар фалита муштаќ аз фалатат ба маънии ногоњ 

гуфта шавад ва маънии он ногоњгирандаи шўъла, эй љалдгирандаи  

шўъла гўянд, дуруст бошад. Соиб гўяд: 

    То кай ба шўъла назанад љўши доѓи мо, 

    Пеш аз фатила чанд бисўзад чароѓи мо (13;107). 

     Ин байт дар Девони Соиб дар таркиби мутафарриќоти ў омадааст ва 

шакли сањењи он бад-ин сурат аст: 

    То кай ба шўълае назанад љўши доѓи мо, 

    Пеш аз фатила чанд бисўзад чароѓи мо (20, 54). 

    Дар матни фарњанг ба љои вожаи “шӯълае” шакли “шўъла”, бидуни 

њарфи “е” омадааст, ки ин ѓалат, бидуни шубња, ин сањв аз котиб сар 

задааст.  

  Дар љараёни истифодаи абёт муаллифи фарњанг аз доираи васеи 

ашъори шуаро истифода намудааст. Бо назардошти наздик ба замони 

ривоҷи сабки  њиндӣ дар адабиёти форсу тоҷик ба мушоҳида мерасад, ки 

ӯ бештар аз шоирони ин сабк коргирї намудааст. Аз ҷумла, дар шарҳи 

вожаи “ошён” ба унвони шоҳид ин байти Салими Теҳрониро овардааст: 

                           Дар биёбони ҷунун чун ошёни анкабут, 

Торњои доманам пайдо зи нуки хорњо (13, 2-3). 
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      Дар мавриди дигар ба мушоњида мерасад, ки дар фарњанг  њангоми 

истифодаи абёт бо сабаби ба ҳам наздик будани шакли навишти 

калимањо вожагон нодуруст китобат шудааст. Масалан, дар ин байти 

Ҳофиз, ки ҳангоми шарҳи   калимаи “омадан” истифода шуда, ба ҷои 

вожаи “девонанавоз” калимаи “бегонанавоз” истифода шудааст, ки 

вобаста ба  мантиќи сухан иштибоњ ба назар мерасад: 

                            Эй ки бо силсилаи зулфи дароз омадаӣ, 

Фурсатат бод, ки бегонанавоз омадаӣ (13;3). 

     Ба назар мерасад, ки дар умум шояд ин гунаи байт ҳам ҷой дошта 

бошад, аммо бо назардошти он ки, ки зулф дар адабиёти форсӣ  ба 

занљир шабоњат дорад ва ин занљир барои бастани пои ањли љунун 

истифода мешавад. Бинобар ин, лафзи “девонанавоз” истифода шудааст 

ва сањењ ба назар мерасад.  

      Дар шарњи вожаи интизор бошад байте аз Урфии Шерозӣ ба ин сурат 

омада: 

                                   Њар дил зи ту ашкрези ҳайрат, 

Чун гўшаи чашми интизорӣ (13;16). 

      Шакли дигари ин байт дар нусхаҳои девони шоир ба ин сурат низ 

дучор меояд: 

                                 Чашмам зи ту ашкрези њайрат, 

Чун гӯшаи чашми интизорӣ (34;123). 

    Аммо тааммул дар маънии байт ин амрро бозгӯӣ мекунад, ки котибон 

ин тағйиротро бар асоси шинохти мантиқи сухан ворид намудаанд. 

Азбаски “ашк” ва “ҳайрат” сифати чашм ҳастанд,  ин гунаи байт дар 

нусхаҳо дучор омадааст ва котибон онро тағйир додаанд. Албатта, маҳз 

таваҷҷуҳ ба гунанокии абёт моро бар ин назар мерасонад, ки барои 

тасҳеҳи мутуни девони шуаро истифода аз абёти шоҳиди фарҳангҳо 

муфид аст.  
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Бархурдорӣ ва нуричашмӣ – ин алқоб хос ба духтар 

навиштан  ва ҳар ду “ё”-и таҳтонӣ барои таънис  донистан 

маҳзи хатост, чаро ки дар форсӣ “ё” барои таънис ҳеч ҷо 

наёмада, магар дар ҳиндӣ. Ва агар гӯянд барои 

мутакаллим аст, хусусияти духтар намемонад, ба писар 

ҳам собит мешавад. Ба ҳар сурат ин алқоб ба духтар холӣ 

аз кароҳият нест. Чунончи, Ќудсї гўяд: 

                    Нависад нурчашмї офтоб он сафҳаи рӯро, 

Маҳи нав қиблагоҳе хонад ин меҳроби абруро (13,27). 

       Муқоисаи ин байт бо Девони Қудсии Машҳадӣ, ки дар 

тасҳеҳи Муҳаммади Қаҳрамон соли 1375 дар Машҳад ба 

чоп расидааст, маълум намуд, ки ғазале бо ин байт дар он 

ҷой надорад ва муаллиф онро шояд аз нусхаи дигаре 

истифода намуда бошад.     

      Баробари ин, дар фарҳанги “Таҳқиқ-ул-луғот” 

муаллиф  дар нисфи зиёди тавзењи воњидњои луѓавї 

мулоҳизоти хешро дар бораи тасҳеҳи мутун ва шеваи 

нигориш, инчунин ғалатҳои котибон низ изҳор доштааст, 

ки ин шеваи ташрењро дар тавзењи вожањои “Шис”, 

“сањобат”, “сињњат”, “талоя”, “фатила”, “камар”, 

“ломањола”, “мусаввада”, “муштањї”, “муќарнас” ва 

ѓайра равшан метавон мушоњида кард.  Аз ҷумла, ӯ дар 

ҷараёни шарҳи вожаи “мактабхона” чунин навиштааст: 

 Мактабхона – агарчи дар таҳқиқ ин таркиб ғалат аст, 

чаро ки лафзи мактаб, ки сиғаи исми зарф бошад ба 

маънии ҷои китобат, ҳоҷат ба лафзи хона надорад. Ва 

агарчи баъзе устодон ба сабили таҷрид дар шеъри худ 

овардаанд, чунонки  Мирзо Муҳаммадалии Соиб гӯяд, 

байт: 
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То мабод огоњ аз завќ гирифторе шаванд, 

Мекунам озод тифлонро зи мактабхонањо. 

Магар авло њамин аст, ки аз ин ќисм алфоз иљтиноб нумоянд (13,138). 

     Дар мавриди шарњи вожаи “Ачї” низ овардааст:  

Ачї – ба фатњи аввал ва касри “љим”-и форсї бародаркорон. Ин лафз 

туркист аз “Латоиф” ва он чӣ дар баъзе нусах ба ин маънӣ Ахӣ бо “хо”-и 

муъҷама навиштаанд, аз ѓалати котибон аст (13;4).  

  Дар баробари ин, яке аз арзишҳои муҳими фарҳанги 

“Таҳқиқ-ул-луғот” дар он зоњир мегардад, ки муаллиф 

зимни таҳлилу баррасӣ ва овардани абёти шоҳид ба 

ҷанбаҳои адабиётшиносии онҳо, яъне шеваҳои қофиясозї 

ва қаробати ашъори шуароро аз рӯи ин унсури муҳими 

шеърӣ таъкид доштааст. Масалан, дар шаҳри вожаи 

Бобил ду байт,  яке аз Зуҳурӣ ва дигаре аз Салим меоварад 

ва ба таври махсус қайд мекунад, ки бинои қофияи ҳарду 

ғазал бар замма аст, яъне шакли Бобул. Ин таъкиди шоир 

ба он хотир аст, ки дар шарҳи вожа оварда:  “Бобил”  ба 

касри “бо”-и дувум.  Абёти мазкур бошад чунин сурат 

доранд: Зуҳурӣ гӯяд: 

            Дар Дакан он чашм пайдо мешавад, 

Бољхоњи соњирони Бобул аст. 

Салим гӯяд: 

Дар рањи ишќ, эй дил, аз сењру фусун эмин мабош, 

Хонаи њар мури ин сањрой чоњи Бобул аст (13;21). 

  Дар шарҳи ибораи “боғи назар” бошад муаллиф 

овардааст, ки исми боғест дар Кирмон. Ҳарчанд барои 

шоҳид байте аз Воизи Қазвиниро меоварад, ба мушоҳида 

мерасад, ки ин ҷо ибораи “боғи назар” ҳам ба маънии ин 
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боғ ва ҳам чун як таъбири шоиронаи “боғи нигоҳ” ба кор 

рафта: 

                        То акси гули рӯи ту дар чашми сари мост, 

Домони пур аз хуншуда боғи назари мост (13;19). 

 Ин ҷо шоир ҳамон боғи нигоҳи хешро дар назар дорад, ки аз акси гули 

рӯи маъшуқ ба домони пур аз хун бадал шудааст. Манзур ҳамон чашми 

хунин ва хуморӣ ҳам бошад. Аммо аҳамияти шарҳи овардаи муаллифи 

фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки ба василаи он дар бораи мавҷудияти 

чунин як боғе бо ҳамин ном дар Кирмон хонанда огаҳӣ пайдо мекунад, 

зеро бидуни огоҳї аз шарҳи фарҳанг таъбири мазкурро аҳли мутолиа 

танҳо як ибораи шоирона медонанду бас. Дар ин ҳол, маҳз шарҳи 

муаллифи фарҳанг дар таркиби байти Воиз мавҷуд будани иҳомеро 

ошкор мекунад, ки маънии аввал ҳамон таъбири шоирона бошад, 

маънии дувум номи ҳамин боғест, ки шояд дар асл шоир онро дар назар 

надошта. Ин шеваи кори муаллифи фарҳанг низ як навъ усули хоси 

маърифати ашъорро низ ошкор мекунад, ки барои шарҳу тавзеҳ ва 

масоили маърифати адабиёт муҳим ба назар мерасад.  

       Бояд зикр намуд, ки ин байт матлаъи як ғазал аз Девони Воизи 

Қазвинӣ аст, ки як нусхаи хаттии он дар китобхонаи Маҷлиси Шӯрои 

миллии Эрон маҳфуз аст.  

        Њангоми тавзењи калимаи “оташбарг” муаллифи “Тањќиќ-ул-луѓот” 

байти      

                        Биё соќї, шаби ид аст, фикри идии ман кун, 

             Ба оташбарги моњи нав чароѓи бода равшан кун! (13,145). 

 

 – ро ба Саъдии Шерозї нисбат додааст. Аммо дар  

нусхањои девони Шайх Саъдї ин байтро дучор карда 

натавонистем. Аслан, ин байт моли шоир Машњадии 

Ќумї аст, ки муаллифи «Чароѓи њидоят» дар тавзењи 
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вожаи «оташбарг» њамчун байти шоњид зикр кардааст. 

Чунончи:  

Оташбарг - аз ин байти Машњадии Ќумї, байт: 

Биё соќї, шаби ид аст, фикри идии ман кун, 

       Ба оташбарги моњи нав чароѓи бода равшан кун! 

ба маънии кибрит, ки дар муњоварот ба маънии хасе 

бошад, ки чароѓ ва оташ бад-он афрўзанд ва ба њиндї 

диясалайї гўянд. Маълум мешавад ва ба тањќиќ пайваст, 

ки ба маънии чаќмоќ аст ва ташбењи моњи нав муайиди ин 

аст. Ва маънии таркибии он низ, чи барг ба маънии сомон 

меояд, чунонки барги сафар ба маънии сомони сафар ва 

чаќмоќ сомони ба њам расидани оташ аст. Он чи соњиби 

«Нусхат-ул-њисоб» ба маънии шамшери обдор навишта, 

ѓалати мањз бошад. Ва дар кутуби муътабари луѓоти 

ќадими форсия мисли «Љањонгирї» ва «Рашидї» ва ѓайра 

нест. Ва агарчи санад аз њуљљати сотеъи таснифи устоди 

худ, ки мухлими «Бурњони ќотеъ» аст, оварда, њаргиз 

ќобили эътимод нест, ки кайфияти «Бурњони ќотеъ» аз 

«Сирољ-ул-луѓот» зоњир аст (17,13). 

        Њамин тавр, аз баррасиву тањлили абёти шоњиди луѓатнома ва 

муќоисаи онњо бо осору девони ашъори шоирон бо чунин масоили 

матншиносї метавон бархурд кард:   

а) Дарёфти байтњои тоза аз матни луѓат; 

б) Пайдо кардани варианти нави абёти суханварон; 

в) Бадалшавии калимањо бо алфози дигар дар мисраъњо;        

г) Иловашавии њуруфу калимањо ва халал ёфтани вазни ашъор; 

д) Афтодани њуруф аз калимањо ва халал ёфтани вазни ашъор; 

е) Интисоби ашъор. 

    Аз баррасї ва тањлили  зикри ашъор дар «Тањќиќ-ул-

луѓот» ва масъалаҳои матншиносии осори суханварон дар 

он ба натиҷаҳои зерин метавон расид: 
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- Бо назардошти қаробати замони таълифи ин фарҳанг ба 

айёми ривоҷи сабки ҳиндӣ муаллифи фарҳанг бештар аз 

суханварони ин сабк абёти шоҳид овардааст. Ҳамзамон, 

арзиш ва аҳамияти дигари адабии фарҳанг дар он зоҳир 

мегардад, ки муаллиф дар ҷараёни кори хеш таъбир ва 

ибораҳои нодири шоиронаро низ мавриди шарҳу тавзеҳ 

қарор додааст. 

- Муқоисаи абёти мавриди истифодаи муаллиф бо мутуни 

мазкур дар девони шуаро ва маҷмуаҳои осор равшан 

месозад, ки фарқиятҳое дар  абёти шоҳид ва нусхаҳои 

осори шоирон ба чашм мерасад. Ин фарқиятро метавон 

бар асоси чанд нукта муқаррар намуд, ки дар навбати 

аввал зимни китобати нусахи фарҳанг бархе вожагон 

нодуруст китобат шудаанд, ки намунаи он ҳамон зикри 

“бегонагон” ба ҷои “девонагон” дар байти Ҳофиз аст. Дар 

баробари ин, шояд муаллифи фарҳанг аз нусахе истифода 

карда, ки гунаҳои дигари ин абёт мавҷуданд, зеро ба назар 

мерасад, ки ин фарқиятҳо ба маънии абёт камтар халал 

ворид мекунанд.  Аз ин рӯ, маводи мазкур барои тасҳеҳи 

мутуни осори суханварон, хоса,  шоирони сабки ҳиндӣ,  ки 

осорашон ҳануз њам ба қадри кофӣ тасҳеҳ ва нашр 

нашудааст, инчунин шарҳу тавзеҳи таъбироти шоирона 

арзиши хоса дорад. 

- Тањлили абёти шоњиди фарњанг равшан месозад, ки на 

њамаи онњо бидуни сањв зикр гардидаанд, агар љое 

табдили калима боиси хароб гардидани мазмун гардида 

бошад, љои дигар илова шудани калима сабабгори ин 

њолат шудааст. Љое иловаи њарф ва љои дигар њазф 

гардидани он маъниву вазни ашъорро хароб кардааст. 

Њамчунин баъзе абёт, ки моли як суханвари на он ќадар 
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маъруф аст, њамчун байти шоири маъруф муаррифї 

гардидааст. 

      Бинобар он, аз нуќтаи назари танќидї мавриди 

омўзишу тањлил ќарор додани луѓату фарњангњои 

тафсирї, хоса абёти шоњиди онњо бисёр уќдањои 

матншиносии тољикро рўшанї хоњад бахшид. 

 

3.2. Аносири шарњ дар “Тањќиќ-ул-луѓот” 
 

      Чуноне ки ќайдаш рафт, В.А.Капранов дар асоси 

баррасиву тањлили луѓату фањангномањои дар Шибњи 

ќораи Њинд тадвинёфта ба чунин натиља расидааст, ки дар 

мактаби фарњангнигории Њинд принсипи тозаи 

лексикографї роњандозї гардид, ки ин њам бошад 

имтизољи луѓатнависї бо шарњнигорист. Мусаннифони 

луѓатномањо кўшиш менамуданд, ки њангоми тавзењи ин ё 

он моддаи луѓавї барои дуруст маънидод кардани он 

абёти шоњид зикр карда, дар ин  ваќт ба номи  суханвар 

(Хољаи Шероз фармояд...) ва асари ў (Мулло Туѓро дар 

“Илњомия” гўяд...), ба шарњи калимањои душворфањм, ки 

дар дохили абёти шоњид мављуданд, шарњи мухтасар ва ё 

муфассали байтњои шоњид, нодуруст будани байти њамчун 

асноди шоњид зикршуда ва ѓайра ишора менамуданд. Аз 

ин рў, муаллифони фарњангњои Шибњи ќораи Њиндро на 

танњо тавзењгарони вожаву ибора, балки ташрењгарони 

маънї номидан ба њаќиќат наздик менамояд. Воќеан, 

танњо маърифати дурусту комили абёти шоњид метавонад 

барои тавзењи дурусти маънои моддаи луѓавии 

шарњёбанда мусоидат намояд. Дар идомаи андешањои хеш 

ин донишманди луѓатшинос таъкид бар он месозад, ки 

танњо шарњи дурусти абёти шоњид метавонад муаллифони 
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луѓатномањоро аз иштибоњоту пургўї боздошта, барои 

ноил гардидан ба шарњу тавзењи аниќу мушаххаси 

моддањои луѓавї оварда расонад, њамзамон ихчамии 

асарњои лексикографиро таъмин созад. Омўзишу тањлили 

фарњангњои садањои ХУ111-Х1Х шањодат аз он медињанд, 

ки чунин принсипро аксари муаллифони фарњангњо 

комилан риоя кардаанд. Аз љумла, муњаќќиќи 

“Шарафномаи Манярї” Ш.Рустамов дар тањќиќоти 

анљомдодаи хеш перомуни љой доштани аносири шарњ дар 

фарњанги мазбур ибрози назар карда, роњ ёфтани ин 

унсурро њамчун падидаи тоза дар мактаби 

фарњангнигории Шибњи ќораи Њинд арзёбї кардааст 

(129,121). Ин падидаи нав дар фарњангњое, ки минбаъд дар 

Њиндустон ба тасниф расиданд, торафт роиљ гардид. 

Масалан, муаллифи “Чароѓи њидоят” дар тавзењи аксари 

моддањои луѓавї аз ин принсип коргирї карда, ба шарњи 

байтњое, ки њамчун асноди шоњид овардааст, пардохтааст. 

Чунончи:  

Пешмисраъ – баъзе мисраъи дувуми байт гуфтаанд. Соиб гўяд, байт:  

                           Ба андак фурсате аз њамхаёлон пеш меояд, 

 Тавонад њар ки Соиб пешмисраъро расонидан. 

Ва ин хатост, чаро ки пешмисраъ мисраъи аввали байтро 

гўянд. Таъсир гўяд, байт: 

                                Аз ту ќабилае ба накўї масал шавад, 

  Чун пешмисраъе, ки замини ѓазал шавад. 

ва ин расми ањли сухан аст, ки чун хоњанд замини тоза 

тарњ кунанд, девони тоза тарњкунанда девони шахсе 

мебинад ва пешмисраъњои ѓазалеро мулоњаза менамоянд, 

њар чи хуш омад он мисраъро радифу ќофия сохта, ѓазал 

мегўянд. Ва он чи Мирзо Соиб гуфта сирраш он аст, ки 

шоир аввал фикри радифу ќофия мекунад ва мехоњад, ки 
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лутф дар мисраъи дувум бошад. Чун мисраъи мазкур 

гуфта шавад, баъзе дар расонидан мусоњала менамоянд. 

Лињозо мефармояд, ки пешмисраъи хуб ва чуст ба 

мисраъи дувум бояд расонид. Ва пешмисраъ гуфтан ин 

мисраъро мин њайсилкиноят агарчи аз чуст гуфтан 

муаххар аст, чунонки бар шоир зоњир аст (17 ;54-55). 

Љигархор – машњур; дигар шахсе, ки ба зўри афсун ва 

ќуввати нафаси хабиси худ љигари баччаро ба чашм хўрад 

ва бачча бимирад. Дар њиндї доян ба “дол”-и њиндї) ва 

бњаттї (ба “бо”-и махлутулталаффуз ба “њо” ва “то”-и 

њиндї) гўянд. Ва ин амал зоњиран махсуси ањли Њинд аст. 

Лињозо Боќири вазири ќурчї, ки Мирзо Соиб ашъораш 

интихоб карда, гўяд, байт: 

     Дар захми дилам реша давонида нигоњаш, 

Њиндуи љигархор бувад чашми сиёњаш. 

Ва чун љигархорї аз Њинд ном зане, ки модари Муовия 

аст, дар њаќќи њазрати разияллоњу анњу ба амал омада, 

чунонки дар таворих мазкур аст. Ва дар Њинд љигархорї 

шуњрат дорад, чунонки гузашт. Лафзи њинди љигархор 

шуњрат карда. Ва ин аз иттифоќот аст. Рукнои Масењ гўяд, 

рубоъї: 

Мижгони каљи ту дар ѓами ёрон аст, 

 Нозам сарашон ваќти љигархорон аст. 

  Њар кас ки љигар ба даст сўяш мерафт, 

                    Гуфтам, чї шуда? – Гуфт: љигархорон аст (17;72). 

Агар ба мисолњои зикршуда бо назари тањлил 

муносибат намоем, мусаллам мегардад, ки Сирољиддин 

Алихони Орзу кўшиш ба харљ додааст, ки барои дуруст 

тавзењ ёфтани калимањои “пешмисраъ” ва “љигархор” дар 

баробари зикри маънии луѓавии калима, иловатан 

перомуни ин калимањо мулоњизаронї карда, барои 
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хонанда маълумоти пурќиматеро зикр кардааст, ки воќеан 

њам кори шорењони осори адабиро ба хотир меорад.  

Ин тарзи ташрењро дар “Тањќиќ-ул-луѓот”-и 

Муњаммадсаиди Соњиб низ метавон ба равшанї 

мушоњида кард. Чунончи, муаллифи луѓатнома дар 

тавзењи калимаи “бодгир” овардааст: 

Бодгир – ба «коф»-ии форсї дарича ва равзанае, ки барои  бод дар хона 

созанд, ба тозї онро ѓурфа гўянд ва  хона, ки аз њар чањор тараф бодгир 

љињати вазидани бод дошта бошад, низ Маљдуддин Алии Ќавсї навишта.  

Шифої, рубої: 

    Бинї ту сарбурида гирї аљабест, 

    Дандони гурозро нафире аљабест. 

Аз чор тараф тез дар ў мепечид, 

Аз бањри сабил бодгире аљабест. 

Њаворо  бодрав гўянд. Туѓро: 

   Ѓайр аз ќафас к-аз њар тараф дорад њазорон бодрав, 

Натвон шумурдан хушњаво хасхонаи дарбастаро. 

 Аммо бояд донист, ки ѓурфа ба маънии дарича, чунонки дар авом 

шўњрат гирифта, аслаш болохона аст, дар «Ќомус» гуфта: Ал – ѓурфа 

биззамматул – аслия ва аз тафосир низ чунин маълум мешавад, пас ѓурфа 

ба маънии бодгир гуфтан ѓалат хоњад буд ва ба маънии сонї, албатта, 

дуруст бошад (13;19). 

     Дар тавзењи моддаи луѓавии «аљиллатулњукамо» дар 

«Чароѓи њидоят» омадааст: 

Аљиллатулњукамо – лафзи арабист; ва аљиллат љамъи 

љалил ва њукамо љамъи њаким; ва инро итлоќ бар муфрад 

кардаанд. Зуњурї гўяд, байт: 

Хамўш чун шавам аз ѓайб медињанд нидо, 

Ки лаб бибанд зи мадњи аљиллатулњукамо. 

Муаллиф гўяд, њарчанд истеъмоли љамъи арабї дар 

мањалли муфрад дар забони форсиён бисёр аст, мисли 
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аљоиб ба маънии аљиб ва риёз ба маънии равза ва њур ба 

маънии њавро. Магар дар кутуби худ навишта ва онро 

љоиз доштам, лекин ба тањќиќ пайваст, ки ин њам мавќуф 

бар истеъмол аст, то дар каломи акобир муќаррар ёфт 

нашавад, наметавон љуръати баровардани он кард. Ва дар 

байти Зуњурї гумон мешавад, ки ѓалати мањз аст ва ба љои 

аљиллулњукамо гуфта. Ва ин байти Калим њам аз ин олам 

аст. Байт: 

Душмани ойинаанд онњо, ки ањли узлатанд, 

Њар куљо абнои љинсе гунљад он љо касрат аст. 

Ва ин тањќиќ мухолифи тањќиќот аст, ки дар кутуби дигар 

навиштаам. Ва дар ин боб маъзурам, зери ки собиќ ин 

ќисм алфозро касе мутаариз нашуда ва тањќиќот бар рўи 

кор наёварда. Њоло ки њар ќадар дарёфт мешавад, ба 

муќтазои ваќт ва таблиѓи илм ва истиќрор навишта 

мешавад. Ва дар баъзе нусахи девони Зуњурї 

хулосатулњукамо дида шуда. Пас нусхаи аввал ѓалат 

бошад (17,18).  

Аљиллатулњукамо – лафзи арабист ва аљиллат љамъи љалил ва њукамо 

љамъи њаким ва инро итлоќ бар муфрад кардаанд. Зуњурї гўяд: 

Хамўш чун шавам аз љайб медињанд нидо, 

Ки лаб банд зи мадњи аљиллатулњукамо. 

 Њарчанд истеъмоли љамъи арабї дар мањалли муфрад дар забони 

форсиён бисёр аст, мисли аљоиб ба маънии аљаб ва риёз ба маънии равза 

ва њур ба маънии њуро, лекин ба тањќиќ пайваст, ки ин исм мавќуф бар 

истеъмол аст, то дар каломи акобир магар ёфт нашуд наметавон њайрат 

бар овардани он кунад ва дар байти Зуњурї гумон мешавад, ки ѓалати 

мањз аст ва ба љои аљиллулњукамо гуфта ва ин байти Калим њам аз ин 

олам аст: 

                          Душмани оинаанд онњо, ки ањли узлатанд, 

Њар куљо абнои љинсе ѓунљад он љо касрат аст. 

Ва дар баъзе нусхаи девони Зуњурї хулосатул-њукамо дида шуда, 

пас нусхаи аввал ѓалат бошад (13,5). 

Аз муќоисаи ин ду луѓатнома метавон чунин натиља гирифт, ки 

соњиби «Тањќик-ул-луѓот» маълумоти Хони Орзуро айнан зикр кардааст 
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ва танњо он ќисматњоеро, ки ба зикри зањмати муаллифи «Чароѓи 

њидоят» ишора менамооянд, мисли «муаллиф гўяд», «ва ин тањќиќ 

мухолифи тањќиќот аст, ки дар кутуби дигар навиштаам. Ва дар ин боб 

маъзурам, зери ки собиќ ин ќисм алфозро касе мутаариз нашуда ва 

тањќиќот бар рўи кор наёварда»-ро њазф намудааст. 

      Дар баъзе аз маворид таснифгарони луѓот ба шарњи 

калимањо, мафњумњо ва мисраъњои дохили абёти шоњид 

низ пардохтаанд ва ба ин васила дарки маънии моддаи 

луѓавии тавзењшавандаро сабук сохтаанд. Чунончи, 

Сирољиддин Алихони Орзу дар тавзењи ибораи «аз чашм 

уфтодан» овардааст:  

Аз чашм уфтодан ва дар чашм уфтодан – беэътибор будан 

дар назари касе. Бидон ки њар љоду њарф аз як калима 

дохил шаванд, њазфи яке аз он љоиз аст. Њаким Шифої 

гўяд, байт: 

    Зи њар љо бигзарам ањли маломат 

Намояндам ба арбоби саломат. 

  Ки ин рўкардаи даргоњи ишќ аст 

      Зи чашм уфтодагони шоњи ишќ аст. 

Ва матлаб мисраъи чорум аст, зеро ки дар асл чунин бояд 

ки: «аз чашм уфтодагони шоњи ишќ аст». Ва аз ин олам 

аст ин мисраъи Мирзо Муњаммадалии Соиб, мисраъ: 

Айбе ба айби худ бирасидан намерасад… 

Зери ки аз љумла ду бо, ки силаи расидан аст, мањзуф 

шуда, чунонки як аз дар байти Шифої. Ва тањќиќ он аст, 

ки ин њуруф аз роњи сањв аст ва пайравону мутобеъон ин 

ќоидаро муќаррар намудаанд. Агар дар муњовара ин ќисм 

меомад, санад буд. Лињозо гуфтаанд, ки заллати салаф 

њуљљат намешавад. Махфї намонад, ки фаќир Орзу дар 

байти Наввоб Вањидуззамон тасарруфе кардааст ва лафзе 
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расонида. Гумон дорам, ки пеши суханфањмон дахли бељо 

набошад. Ва он байт ин аст, байт: 

Эътибороти љањон рафтаст пеш аз омадан, 

    Номњо дар ваќти кандан аз нигин уфтодааст. 

Фаќир мисраъи дувумро чунин бењтар медонад: 

    Ном ваќти кандан аз чашми нигин уфтодааст. 

Дар ин ду лутф аст: аввал он ки беэътибор шудани кандан, 

аз чашм уфтодан аст, дувум ташбењи нигин ба чашм (17, 

21).  

      Ин тарзи ташрењро дар “Тањќик-ул-луѓот” низ метавон мушоњида 

кард. Масалан, дар тавзењи ибораи “бинии кўњ” Муњаммадсаиди Соњиб 

нигоштааст:  

Биннии кўњ – баромадагии сари кўњ, ки онро дар тозї «ќоила» (قاعلى) 

хонанд. Салим: 

   Ба рўяш бинї  азбас заъфу андўњ, 

Кашида теѓ њамчун биннии кўњ. 

Ва њамонро теѓи кўњ гўянд. – Ќоила кўње дароз, ќола фї –л-Ќомус: «Ал-

Ќоилата ал-Љабала –л Тавил» ва ин ки соњиби «Мусталањот» меорад, ки 

онро ба тозї ќоила хонанд, ѓалат аст. Биннии кўњро ба тозї «алифу-л-

љабал» ва ќурнос ба замми «ќоф» ва «ро» ва «нун» ва «син» -и муњмала 

гўянд ва Хони Орзу ќуллаи кўњ навишта ва он ки дарањ (دره) ба маънии 

кўњ навишта, ѓалат карда (13;7-з). 

     Мусаннифони фарњангњои тафсирї њангоми тавзењи 

моддањои луѓавї ба номи асарњои суханварон, ба касбу 

пешањо низ ишорањо кардаанд, ки аз аз унсурњои 

шарњнависї мањсуб меёбанд. Чунончи, Хони Орзу дар 

«Чароѓи њидоят» оварда: 

Баќќол-фурўшандаи ѓалла, чунонки мутаъорифи 

Њиндустон аст. Ва сањењ бад-ин маънї касе ки меваи 

мисли бењ ва анор ва гирдакон ва панир фурушанд, оранд. 

Вањид гўяд, байт: 

Чї гўям зи баќќоли соњибљамол, 
Аз ин хатти сабзу аз он ранги ол. 
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Асирон бар атрофаш аз шањру дењ, 
Намадпўш аз гарди кулфат чу мењ. 
Зи мижгони шўхаш дили марди пир 

                                   Зи сўрохи ѓарбол њамчун панир. 
Ва аз «Маснавї» - и Мавлавї ба маънии аттор маълум 

мешавад. Ва ањли Кашмир ба маънии шахсе ки суду савдо 

кунад, истеъмол кунанд (17,43).  

Усул – лафзи арабист; ва ба истилоњи мусиќиён ба маънии 

иќоъ аст, ки иборат аз задан аст. Ва форсиён ба маънии 

њаракати мавзун ва хушоянда истеъмол кунанд. Салим 

гўяд, байт: 

      Зи корњои мувофиќ махўр фиреби љањон, 

Чу он усул, ки зан дар љимоъ меорад. 

Ва мардуми Кашмир дуњули хурдро, ки дар мањофил ва 

маљолис навозанд, гўянд ( ,23).  

Муњаммадсаиди Соњиб низ маълумоти Алихони 

Орзуро бо каме таѓйирот ба луѓатномаи хеш ворид 

кардааст. Чунончи: 

Баќќол – дар Њиндустон ба маънии ѓаллафурўш бисёр 

мустаъмал шудааст. Ва ба ин маънї ба “дол”-и билфатњу 

ташдиди “дол”-и муњмала сањењ бошад ва назди ањли 

забон баќќол ба маънии таррафурўш аст, чи баќќол 

билфатњ тарраро гўянд, аз “Чароѓи њидоят” Вањид гўяд, 

байт: 

Чї гўям зи баќќоли соњибљамол, 

Аз ин хатти сабзу аз он ранги ол. 

  Асирон бар атрофаш аз шањру дењ, 

   Намадпўш аз гарди кулфат чу мењ. 

   Зи мижгони шўхаш дили марди пир 

                                    Зи сўрохи ѓарбол њамчун панир. 
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Ва аз «Маснавї» - и Мавлавї ба маънии аттор маълум 

мешавад. Ва ањли Кашмир ба маънии шахсе ки суду савдо 

кунад, истеъмол кунанд (13,29).  

Усул – ин лафзи арабист; ва ба истилоњи мусиќиён ба 

маънии иќоъ аст, ки иборат аз задан аст. Ва форсиён ба 

маънии њаракати мавзун ва хушоянда истеъмол кунанд. 

Салим гўяд, байт: 

Зи корњои мувофиќ махўр фиреби љањон, 

                              Чу он усул, ки зан дар љимоъ меорад. 

Ва мардуми Кашмир дуњули хурдро, ки дар мањофил ва 

маљолис навозанд, гўянд (13,97).  

Сирољиддин Алихони Орзу дар луѓатномаи хеш 

кўшиш кардааст, ки баъд аз тавзењи маънии моддањои 

луѓавї сабабњои дар каломи шуаро роњ ёфтани шаклњои 

мухталифи вожањои шарњёфта ва дар ин замина калимоти 

дигарро низ асоснок намояд, ки хоси шурўњи осори 

адабист. Чунончи: 

Њаракат – лафзи арабист, ба маънии маъруф; ва ба сукуни 

дувум (яъне њаркат)* низ форсиён истеъмол кардаанд. 

Мулло Фавќї гўяд, байт: 

      Зи бас хушњаркату ширинадо буд, 

Агар  медод тире хушнамо буд. 

Ва дар ашъори Муњаммадњусайн, ки ањволи ў дар 

«Тазкираи Насрободї» мастур аст, ба сукуни дувум бисёр 

дида шуда. Ин тахфиф аз тасарруфоти устодони 

ќодирсухан аст. Ва лињозо Мулло Фавќї дар дебочаи 

девони худ навишта. Ва низ баъзе аз њарфњо, ки асоси 

ќофия ва вазнро халал дошт, аз калимоти мутаъориф њазф 

намуда. Чунонки дар байте, ки љорўб нагунљад, ба 
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воситаи истиќомати вазн ё риояти ќофия онро њазф карда, 

љорў бастааст, интињо каломуњу. Лекин фаќир Орзу гуяд, 

ки лафзи љорў (ба њазфи бо) низ дида ва аз ањли муњовара 

муќаррар шунида. Тањќиќи он дар лафзи љорў гузашт. Ва 

тањќиќ он аст, ки њар гоњ ќудамо, мисли Хоќонї 

аларруусро, ки бар вазни мафоилун аст, аларруъс бар 

вазни мафоил баста бошад, мутааххиринро чи гуноњ. Агар 

тахфифе ё тањрике дар лафзе кунанд, ѓояташ ин маънї 

ќодирсуханро љоиз аст, на хомгўё навмашќро. Ва ин 

аслест ќавї (17,83-84).  

     Соњиби «Тањќиќ-ул-луѓот» низ ин маълумоти  Хони 

Орзуро бо андаке таѓйирот чунин истифода кардааст: 

Њаракат – ба фатњи аввал ва сонї ва солис на ба сукуни 

сонї чунонки машњур аст. Лекин баъзе устодон ба сукуни 

сонї низ навиштаанд, магар бењтар нест. Мулло Фавќї 

гўяд, байт: 

      Зи бас хушњаркату ширинадо буд, 

Агар  медод тире хушнамо буд. 

  Баъзе авом, ки ба ташдиди «коф» гўянд мањзи ѓалат аст, 

аз «Чароѓи њидоят» ва «Кашф»-у соњиби соњиби «Бањори 

Аљам» навишта, ки њаракат ба фатањот љунбиш ва ин 

масдари салосист… (13,59). 

Тайёр – лафзи арабист, ба маънии парранда. Ва форсиён 

ба маънии муњайё ва омода истеъмол кунанд. Ашраф гўяд, 

байт: 

Мепарад боз аз њавои ишќи ў ранги рухам, 

Гарчи бо занљир мављи бода тайёраш кунам. 

Айзан гўяд, байт: 

Ба фарќи аблаќи сўзон гиронбор, 

Њама дар рањравї чун мурѓи тайёр. 

Дар байти дуввум мурѓи тайёр агар ба тавсиф хонда 

шавад њам, балоѓат наменамояд. Ва њам лутфи шеър, ки 
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манзури шоир аст, аз миён меравад. Ва баъзе аз ёрони 

муаллиф мегуфтанд, ки тайёр (ба «то»-и ќарашат) дар 

арабї ба маънии љањанда омада. Дар ин сурат ба «то»-и 

мутаббаќа дуруст набошад ва ба маънии «то»-и ќарашат 

дуруст мешавад. Гуфтам бар ин таќдир низ маљозро 

дахлест. Ва дар аксари нусах ба «то»-и мутаббаќа дида 

шуд. Пас тањќиќ он бошад, ки дар асл истилоњи ќушчиён 

аст, ки чун љонвари шикорандоз омода ва муњайёи 

шикорандозї мешавад, гуянд тайёр шуд. Ва чун бар ин 

маънї шуњрат гирифта, маљозан ба маънии мутлаќи 

муњайё истеъмол ёфта (17,151).  

   Ин калимаро Муњаммадсаиди Соњиб бидуни байти 

шоњид, вале бо истифода аз унсурњои шарњ, яъне истилоњи 

миршикорон будани он, чунин тавзењ додааст: 

Тайёр  –  ба ташдид ба маънии ҷалдрафтор  ва ҷаҳанда ва 

маввоҷ (аз «Мунтахаб» ва «Суроҳ»); ва он чи дар 

муҳоварот  гӯянд, ки фулон  чиз тайёр аст, яъне дуруст ва 

муҳайёст. Ба ин маънӣ маҷоз бошад аз маънии луғавӣ, 

яъне фулон чиз аз боиси дурустии  худ ҷаҳанда ва 

ҷалдрафтор  аст ба сӯи истеъмол, ай муқтазои  истеъмол 

аст. Пас лафзи тайёр арабист. Касоне ки  форсӣ гумон 

баранд, хатост. Ва дар «Баҳори Аҷам» ва «Чароғи ҳидоят» 

ва «Сироҷ-ул-луғот» навиштаанд, ки барои маънии  омода 

ва муҳайё тайёр ба “то”-и муҳмала аст. Чи дар асл  

истилоҳи  миршикорон аст, ки чун ҷонвари  шикорӣ  аз 

гурез баромада  мустаъид ва омодаи парвоз ва 

шикорандозӣ  мешавад, гӯянд ки ин ҷонвар  тайёр шуда. 

Чун ба ин маънӣ шуҳрат гирифта, маҷозан ҳар шайъи  

муҳайёро  тайёр гӯянд. Пас тайёр  ва тайёр ҳар ду тавр 

саҳеҳ бошад (13,46). 
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 Корбасти аносири шарҳнигорӣ дар тамоми фарњангњои тафсирї ба 

назар мерасад, зеро муаллифони фарњангњо аз љумлаи шахсони фозилу 

донишманди замони хеш ба њисоб рафта, дар аксари улуми роиљи 

даврони хеш даст доштанд. Бинобар ин, дар ваќти мураттаб сохтани 

луѓатномањо, ки аксар бо хоњиши ниёзмандони каломи бадеъ, хоса 

мутолиаи асарњои људогона сурат мегирифт, онњо кўшиш менамуданд, 

ки ќисме аз калимаву иборањоро ба таври муфассал шарњу эзоњ дода, 

талаботи мутолиагарони фарњангашонро ќонеъ гардонанд.  

 Мавлоно Муњаммадсаид низ њангоми мураттаб сохтани «Тањќиќ-

ул-луѓот» ба ин усули шарњи моддањои луѓавї эътибори хоса дода, ќисми 

зиёди онњоро ба ин тарз шарњу тавзењ додааст. Чунончи: 

 Алват – ринд ва авбоши кароќил (كراقيل) ба хотир мерасад, 

зоњиран, љамъи лутї аст, ки аз олами рануд, ки љамъи ринд аст, ва ин 

ќисми љамъ мувофиќи арабї форсизабонони арабидон меоранд (аз 

«Чароѓи њидоят») соњиби «Бањори Аљам» гўяд, ки дар ин тааммул аст, чї 

дар ринд њарфи «ро» фоколма  (فاكلم) аст, пас аслї бувад ва њамзаи алват 

аз њарфи аслї нест, пас љамъи лутї, чї ќисм дуруст бошад, магар он ки 

гўем дар лафз тањриф шуда ва сањењ лавут бар вазни саќут бар ќиёси 

њануд, ки љамъи њиндист (13;13). 

 Љоду -  ба маънии соњир ва сењр њар ду омада ва Хони Орзу дар 

«Сирољ» навишта, ки он чї Рашидї навишта, ки љоду соњир ва љодуї ба 

«ё»-и нисбат ба маънии сењр аст, дар авом љоду сењрро гўянд ва соњирро 

љодугар, ин ѓалат, соњиби «Ѓиёс» гўяд, ки филвоќеъ дар каломи ќудамо 

љоду ба маънии соњир аст ва дар каломи шуарои  мўътабари Њинд мисли 

Амир Хусрав ва Файзї ва шоирони мутаахирини Эрон љоду ба маънии 

сењр ва љодугар ба маънии соњир, беш аз он аст, ки таърод (تعراد) тавон 

кард, пас таќлиди ин њар ду лафз бар сабили итлоќ дуруст набошад ва аз 

ин љост, ки дар «Бурњон» љоду ба маънии сењр ва соњир њар ду омада 

(13;47). 
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 Симо -  бакаср нишон ва аломате, ки шинохта шавад бад он хайру 

шар ва маљозан ба маънии пешонї мустаъмал аст, чаро ки аломати 

хайру шар дар пешонї мафњум мешавад, аз «Сурурї» ва «Муаййид» ва 

соњиби «Бањори Аљам» навишта, ки ба маънии нишонањо, ки аз касрати 

суљуд дар пешонї пайдо мешавад ва маљозан ба маънии пешонї ва 

соњиби «Мунтахаб» навишта, ки ба маънии нишон ва аломат ва дар 

«Мусталањот» навишта, ки симо лафзи арабї аст ба маънии нишон ва 

аломат – «Камо ќолаллоњу таъоло симњум фї вуљуњи мин асари-с-

суљуди», магар форсиён маљозан ба маънии пешонї истеъмол мекунанд 

ва симо билкаср ва ташдиди «ё»-и тањмонии мафтўњ хоса ва хос ва 

касоне, ки ба ин маънї билфатњ хонанд хатост (13;87). 

Калимаи  охир дар «Ѓиёс-ул-луѓот» низ айнан њамин тавр шарњ 

ёфтааст.  

 Аз чанд  санаде, ки дар боло зикраш рафт, мушоњида кардан 

мумкин аст, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар ваќти тавзеҳи ин  

моддањои луѓавї аз унсурҳои шарҳ истифода карда, бештар ба дуруст 

муайян кардани маънои луѓавии калима ва дар забонњои дигар, хоса 

арабию форсї кадом маъниро ифода кардани он кўшиш ба харљ додааст. 

Аз ќайдњои муаллиф равшан ба назар мерасад, ки ў барои исботи фикр 

бештар ба маълумоти сарчашмањо такя менамояд.  

 Бояд зикр кард, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» бидуни зикри 

унвони сарчашмањо як ќисм моддањои луѓавиро чунин шарњу тавзењ 

додааст. Аз љумла:  

 Лайлї – ба фатњи «лом» ва сукуни тањтонї ва касри «лом» -и дигар 

ва «ё»-и маъруф ва маљњул њар ду вазъ дуруст, номи маъшуќаи Ќайс ва 

ин исми муфаррас аст бо ин тасарруф, ки Лайлї ба эътибори ќоидаи 

арабї шояд, ки дар асл Лайло бошад, чї муаннаси афъали  (افعل)  

сифате, ки маънии лавну айн ва ѓайра дошта бошад бар вазни фаъло 

меояд, чун лавни маъшуќаи мазкура сиёњ буд, лињозо бо ин исм мусаммо 

шуд, форсиён њамзаи охирро эътибор надоданд, Лайлоро ба ќоидаи худ 

Лайлї карданд ба «ё»-и маљњул, чун назди эшон аксар љо «ё»-и маљњулро 
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маъруф хондан, сањењ аст, лињозо «ё»-и охири Лайлиро маъруф хонанд. 

Мўњсини Таъсир гўяд: 

                                    Гули ширини ўро нози Лайлї, 

              Нигоњашро чу Лайло сад туфайлї (13;124) 

 Муталошї – ба касри «шин»-и муъљама парешон ва хароб ва 

маъдум дар ин сурат маъхуз аст аз лошайъ ва ин ќисм иштиќоќ аз 

мураккабот бисёр омада ва он чи ки дар мардум муталошї ба маънии 

талош ва талошикунанда машњур мањзи ѓалат, чаро ки талош лафзи 

туркист ва аз алфози туркиву форсї ба таври арабї иштиќоќ кардан 

хатост, агарчи ба ќудрат баъзе форсиён кардаанд, аннодиру калмаъдум 

(13;126). 

 Муњаввата - ба замми «мим» ва фатњи «њо»-и муњмала ва ташдиди 

«вов» -и мафтуњ ва «то»-и муњмала љои ињота кардан ва љои нигоњ 

доштан ва љои гирд овардан ва ин сиѓаи исми зарф аст аз боби тафъил, 

ки дар ў њарфи иллат аст, сивои лом  калимаи таълил ва табдил 

намепазирад ва ба фатњи «мим» ва сукуни «њо» ѓалат аст, чї сањењ 

доштани њарфи иллат дар сиѓаи зарф аљваф ва сулосии муљаррад бидуни 

мавонеъ собит нашуда, ё он ки дар асл мањута  бењ буда бошад ба фатњи 

«мим» ва замми «њо» ва сукуни «вов», ки аз касрати истеъмол силаи «њо» 

њазф шуда, фаќат мањсут ба маънии исми зарф мустаъмал шудааст 

(13;127-128). 

 Воҳидњои луѓавии дар боло зикршударо муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» 

низ айнан њамин тавр шарњу тавзењ додааст, танњо фарќият дар он аст, ки 

Муњаммад Ѓиёсиддин њаракати њарфњоро нишон надодааст ва якбора ба 

шарњи маънии калимањо пардохтааст. 

 Дар иртибот ба ин усули шарњи калимањо њаминро низ зикр кардан 

бамаврид аст, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» маънии моддањои 

луѓавиро бо такя ба сарчашмањои дигар тавзењ медињад ва дар байни 

форсизабонон ва муњовараи мардум чї шаклу маънї доштани онњоро ба 

ќайд оварда низ аз сарчашмањо иќтибос карданашро ишора менамояд ва 



133 
 

аз ашъори шоирон истинод меорад. Ин усули ташреҳ низ хоси шореҳони 

осори адабист. Чунончи: 

 Машшота – ба фатњ ва ташдид зани шонакаш, ки мўйи занонро 

шона кардан ва арўсонро ороиш додан пешаи ў бошад ва биззамм хато 

аст, аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Бањори Аљам», баъзе навишта, ки 

машшота дар истеъмоли форсиён ба тахфиф низ омада, агарчи кам 

омада ва дар урфи њол даллоларо низ гўянд (аз «Хиёбон» ва «Чароѓи 

њидоят») Туѓро гўяд: 

Машшота зад як рањ зери турраат нохун, 

         Аљаб, ки уќдаи дил во шавад ба осонї (13;134). 

 Ин калимаро муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» низ ба њамин тарз 

маънидод кардааст, танњо бидуни зикри њаракатњо ва байти шоњид.  

Дар шарњи ќисме аз калимањо бошад муаллифи фарњанг бештар ба 

муайян кардани шакли дурусти хондану навиштани онњо бештар 

эътибор дода, дар охир маъниро мухтасаран зикр кардааст. Чунончи: 

Нашъатайн – билфатњ ва њарфи солис њамзаи мафтўња ба сурати «алиф» 

ва он чи болои хати мустаќим хатти каљ ва мунњанї навишта мешавад 

ишоратест, зеро ки алиф нест, балки њамза аст, ѓараз он ки лафзи 

нашъатайн бар вазни каъбатайн ва фарќадайн аст ва он ки баъзе мардум 

бар вазни амомайн гўянд мањзи ѓалат аст ва маънии наъшатайн дунё ва 

охират аст (13;146) 

Ин калимаро дар «Ѓиёс-ул-луѓот» дучор накардем.  

Њаминро низ афзудан лозим аст, ки Мавлоно Муњаммадсаид 

баъзан њангоми шарњи моддањои луѓавї ба кадом забон мансуб будани 

онњоро ќайд карда, онњоро маънидод менамояд ва байти шоњид низ 

меорад. Баъдан барои хонандаи хешро аз иштибоњ рањо кардан боз 

тафсилоти дигарро илова намуда, боз байти шоњид зикр менамояд. 

Чунончи: 

Аљаллату-л-њукамо – лафзи арабист ва аљаллат љамъи љалил ва њукамо 

љамъи њаким ва инро итлоќ бар муфрад кардаанд. Зуњурї гўяд: 

Хамўш чун шавам аз љайб медињанд нидо, 
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Ки лаб банд зи мадњи аљаллату-л-њукамо 

 Њарчанд истеъмоли љамъи арабї дар мањалли муфрад дар забони 

форсиён бисёр аст, мисли аљоиб ба маънии аљаб ва риёз ба маънии равза 

ва њур ба маънии њуро, лекин ба тањќиќ пайваст, ки ин исм мавќуф бар 

истеъмол аст, то дар каломи акобир магар ёфт нашуд наметавон њайрат 

бар овардани он кунад ва дар байти Зуњурї гумон мешавад, ки ѓалати 

мањз аст ва ба љои аљаллу-л-њукамо гуфта ва ин байти Калим њам аз ин 

олам аст: 

Душмани оинаанд онњо, ки ањли узлатанд, 

   Њар куљо абнои љинсе ѓунљад он љо касрат аст 

Ва дар баъзе нусхаи девони Зуњурї хулосату-л-њукамо дида шуда, 

пас нусхаи аввал ѓалат бошад. 

Калимаи мазкур дар замимаи «Тањќиќ-ул-луѓот» оварда шудааст, 

дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба назар намерасад. 

Мавлоно Муњаммадсаид њангоми шарњи воҳидњои луѓавї дар 

баробари эътибор додан ба шакли дурусти калима, инчунин, ба 

этимологияи онњо низ дахл кардааст. Воќеан, дар фарњангњои тафсирии 

асримиёнагї муаллифон ба этимологияи калимаву иборањои шарњёбанда 

эътибори махсус додаанд (134). Зеро муайян кардани таърихи пайдоиши 

калимањо яке аз масъалањои асосии илми забоншиносии тољик ба њисоб 

меравад. Баррасї ва тањлили фарњангномаи Мавлоно Муњаммадсаид 

рўшан сохт, ки муаллиф дар шарњу тавзењи баъзе калимањо ба ин тарзи 

ташрењ эътибор зоњир кардааст. Чунончи: 

Љўљї – ба «вов»-и расида номи шахсе, ки зариф ва масхара буд. Яњёи 

Кошї  гўяд: 

      Роњи њарфи карам то кай кунам тай, 

Нахоњад гашт Љўљї номи Њотам. 

Дар девони Анварї ба њазфи «вов» њам дида шуд. Махфї намонад, ки 

Љўљї дар каломи асотиза ба муќобили Њотам мустаъмал аст ва ин 

мехоњад, ки Љўљї номи бахиле бошад њамасри ў, ки дар араб бухли ў 

њампаллаи људи Њотам аст, на номи масхара ва зарифе, ки ин маънї бо 



135 
 

Њотам њељ муносибат надорад ва ќавли соњиби «Мусталањот» ва соњиби 

«Бањори Аљам» ин маънии бар адами ваќт назару ѓафлат аст, эътиборро 

нашояд, пас муътабар ва сањењ он аст, ки аз писарони подшоњ Чингизхон 

яке Љўљї бувад, ки дар бухл назир надошт, чунончи аз татаббўъи китоби 

Мир зоњир мегардад ва њамин аст, ки дар форсї ба муќобалаи Њотам 

мустаъмал шуда. Зуњурї гўяд: 

                               Сухане нест аслан, нагўям кам аст, 

  Ба сад бухл Љўљист гар Њотам аст (13;51). 

 Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» калимаи «љўљї» шарњ наёфтааст, аммо 

калимаи «љўњї» тавзењ ёфтааст ба маънии номи масхарае, ки баѓоят 

зариф буда ва ба тариќи сарчашма «Мусталањот-уш-шуаро» зикр 

ёфтааст. Зоњиран, чунин ба назар мерасад, ки ин калима дар ду шакл во 

мехўрад, аммо аз тафсилоти Мавлоно Муњаммадсаид бармеояд, ки Љўљї 

шахсе буд, ки дар бухл беназир ва дигар ба маънии писари Чингизхон 

омада. 

Увљ – ба замми «вов»-и маъруф ва љим, номи марди тавилулќомат, ки 

дар замони Одам (а) омад ва то замони њазрати Мўсо алайњиссалом 

бизист ва умраш се њазору понсад сол шуд, тўфони Нўњ (а) то камари ў 

буд, Мусо асои худро ба каъби (كعب) ў зад бияфтоду бимурд ва номи 

падари ў Увуќ (ءوق) биззамм аст ва он чї ки дар мардум Увуќ бани Унуќ 

машњур шуда, хато аст, сањењ Увљ бани Увќ аст ба касри аввал ва фатњи 

«вов» ба маънии каљї (аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Суроњ»)   

Саъдї фармояд: 

                                Љаве боз дорад балои дурушт, 

Асое надидї, ки Увље бикушт (13;104). 

Чуноне ки аз тавзењоти болої бармеояд, муаллифи фарњанг аксари 

исмњои хосро, ки номи ашхоси афсонавї ё таърихиро ифода мекунанд бо 

истифода аз аносири шарü тавзењ дода, дар хусуси таърихи зиндагии 

онњо маълумот медињад. Њамзамон, перомуни дар кадом шакл байни 

мардум истифода шудан, дуруст ё нодуруст будани онро ба ќайд оварда, 
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шаклу маънои сињњати вожањоро бо нишон додани њаракати њуруф бозгў 

менамояд. Аксари чунин исмњои хос, аз ќабили Одам (а), Сиёвуш, 

Каюмарс, Лайлї, Юнус ва ѓайра ба ин шева маънидод ва шарњ дода 

шудаанд. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» на танњо исмњои хос, балки калимаву 

иборањои дигар, ки мафњумњои гуногунро ифода кардаанд, шарњи 

этимологї ёфтаанд. Чунончи: 

Ашрафї – ба сукуни «шин»-и муъљама ва фатњи «ро»-и муњмала 

дурустзар ва ин мансуб аст ба Ашраф, ки подшоње буд сиккаи зар  ба 

вазни дањмоша (ماشہ) ба замони ў ривољ ёфт (аз «Шарњи девони 

Њоќонї») ва касоне, ки ба фатњи «шин» ва сукуни «ро» Ашарфї хонанд, 

ѓалати мањз аст. Неъматхони Олї гўяд:  

                   Чист анќору насири  кибрити ањмар ашрафї, 

 Кимиё навкар шудан як њафта пеши булњавас (13;10). 

 Ѓиёсиддини Ромпурї дар «Ѓиёс-ул-луѓот» вожаи «ашрафї»-ро 

шарњ додааст, аммо њаракатњои онро нишон надодааст, тавзењоти ў бо 

«Тањќиќ-ул-луѓот» комилан мувофиќат менамояд, ѓайр аз байти шоњид.  

Бињил – ба касратайн бахшидани љурм ва авф кардани гуноњ аз 

«Латоиф» ва «Мадор» ва дар «Бањори Аљам» ба маънии муоф омада ва 

соњиби «Ѓиёс» гўяд, ки чун дар форсї «њо» -и њуттї наёмада, зоњиран 

«бињил» лафзи арабї бошад ва њол он ки дар луѓоти мўътабараи арабї, 

мисли «Суроњ» ва «Ќомус» ва «Мунтахаб» ва ѓайра моддаи бињил бе њељ 

маънї наёмада. Аз ин маълум шуд, ки дар асл «бањил» буда бошад, ба 

фатњи аввал ва касри «њо»-и њавваз, сиѓаи сифати мушаббања ба маънии 

тарккардашуда ва ба мурод гузошташуда, маљозан ба маънои муоф 

мустаъмал, маъхуз аз бањл билфатњ, ки масдар аст ба маънии тарк 

кардан ва гузоштан ба мурод (аз «Суроњ» ва «Ќомус»), пас аз ѓалати 

котибони ќадим ва Адам-ил-тифоти ањли тааллум ва таълим ба «њо»-и 

њуттї шўњрат гирифта. Ё он ки дар асл бињил ба касратайн бошад, сиѓаи 

амр аз њилидан ба маънии гузоштан, ки дар баъзе мањал ба маънии исми 

мафъул воќеъ мешавад, чунонки гузин, ки сиѓаи амр аст ба маънии исми 

мафъул мустаъмал мегардад. Пас ба њар таќдир ба «њо» -и њавваз дуруст 
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бошад, магар он ки будани «њо»-и њутти ба ибдол бошад, чунонки дар  ва 

«њол», ки дар асл «њол» буда, лекин ин ќисм даъвии ибдол холї аз заъф 

наменамояд ва метавонад, ки бањал  ба фатњатайн ва ташдиди «лом» аст 

ба маънии бањалол шудан, чи «бо»-и мувањњадаи мафтўња барои зарфият  

ё маийят бошад ба ќоидаи форсї аз њалл билфатњ ва ташдиди «лом», 

чунонки дар «Мунтахаб» аст. Сурурї, ки шорењи «Гулистон» аст,  ба 

арабї њамин тавзењи охир ихтиёр намуда (23-24). 

 Ваќте ки «Ѓиёс-ул-луѓот» -ро аз назар гузаронидем айнан њамин 

тафсилот ба мушоњида расид. Ѓиёсиддини Ромпурї низ бо мурољиат ба 

фарњангњои мўътабари арабї ва форсї кўшиш намудааст перомуни 

пањлуњои гуногуни маъниифодакунии вожаи «бињил» андешаронї 

намояд ва ба ин васила мутолиагаронро аз иштибоњ боздоштааст.  

 Ба ин шева моддањои луѓавии «харољ», «шўъла», «фузулї», 

«Каюмарс», «мусаввада» ва ѓайра шарњу тавзењ ёфтаанд ва муаллифи 

фарњанг кўшиш ба харљ додааст, ки баробари нишон додани шакли 

дурусти калимањо, маънињои ифодакунандаи онњоро низ бо мурољиат ба 

фарњангу шарњномањо ва рисолањои људогона мушаххас намояд. 

Инчунин дар забони арабї ва форсї ва ё забонњои дигар дар кадом шакл 

чї маъниро ифода кардани онњоро низ муайян кардааст. Барои исботи 

андеша аз ашъори шуарои классик абёти шоњид низ овардааст.  

      Њамин тавр, аз тањќиќи љой доштани аносири 

шарњнигорї дар “Тањќиќ-ул-луѓот” дар муќоиса бо 

“Чароѓи њидоят”-и Хони Орзу метавон чунин хулоса кард: 

1. Муњаммадсаиди Соњиб, ки бо тадвини “Тањќиќ-ул-

луѓот”-и хеш суннатњои мактаби фарњангнигории 

Њиндустонро тадовум бахшида, дар љараёни кори 

луѓатнигориаш аз унсури шарњнигорї, ки принсипи 

роиљгардидаи луѓатнависии Шибњи ќораи Њинд мањсуб 

меёфт, истифода кард ва дар љодаи маърифатгарї наќши 

худро гузошт.  
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2.Муаллифи фарњанг дар љараёни тавзењи маънии 

моддањои луѓавї кўшиш ба харљ додааст, ки барои дуруст 

маънидод шудани онњо ба шарњи калимаву иборањои 

дохили абёт, њамчунин мисраъњои онњо ва њатто мазмуни 

байт пардозад ва  ин тарзи ташрењи воњидњои луѓавї 

арзиши адабии луѓатномаро баланд бардоштааст.  

3. Доир ба ќисме аз алфозу иборот ба иловаи тавзењи маънї 

маълумоти иловагї зам карда, аз хусуси этимология, 

хусусият, сифат ва таърихи онон маълумот фароњам 

оварда, ба муштариёни асараш таъсир гузошта 

тавонистааст. Аз ин рў, ба андешаи В.А.Капранов (76, 

158), луѓатнигорони садањои ХУ1-Х1Х-ро на шорењи 

калима, балки шорењи маънї метавон муаррифї кард. 
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Хулоса 

       Фарњангњои тафсирии асримиёнагї аз нуќтаи назари 

илми адабиётшиносї хеле кам ба тањќиќ расидаанд. Њол 

он ки ин луѓатномањо хосатан, фарњангњои тафсирии дар 

Шибњи ќораи Њинд тадвингардида бо принсипњои тозаи 

худ нисбат ба фарњангњои давраи аввал имтиёз дошта, 

љанбаи бештари адабиётшиносї касб кардаанд. Баррасиву 

тањќиќи “Тањќиќ-ул-луѓот”-и Муњаммадсаиди Соњиб 

шањодат аз он медињад, ки ин луѓатнома арзиши хоси 

адабиётшиносиро молик аст.       

1. Њарчанд “Тањќиќ-ул-луѓот” идомабахши суннати 

фарњангнигории пешин буда, ќисме аз моддањои луѓавї аз 

луѓатномањои ќаблии мављуда, хосатан, “Fиёс-ул-луѓот” 

интихоб гардидааст, лекин муаллифи луѓатнома дар 

ќатори онњо моддањои луѓавии тозаро низ ворид карда, 

кўшиш ба харљ додааст, ки бо зикри маълумоти иловагї 

дар тавзењи калимаву иборањо ва абёти шоњид ба онњо 

луѓатномаи хешро имтиёз бахшад. 

2. Муаллифи луѓатнома дар ваќти таснифи асари хеш сарчашмањои 

зиёдеро мавриди истифода ќарор додааст, ки байни онњо фарњангњои 

тафсирї, шурўњи осори адабї, тазкираву тафосир ва осори дигари 

соњавї мављуданд. Принсипи кори онњо ба соњиби “Тањќиќ-ул-луѓот” 

таъсир гузошта, сабабгори таълиф шудани як луѓатномаи муфид 

гардидааст, ки дар шинохти маъниву мазмуни калимоту иборот ва абёти 

шоњид аз арзиши хоса бархурдор аст. 

3. Дар љараёни тадвини луѓатнома муаллифи он саъй намудааст, ки роху 

усулњои љолиби тавзењи шаклу мазмуни моддањои луѓавиро пеша 

намояд, ки ибтикори соњибфарњанг мањсуб меёбад. Ў калимаву иборотро 

тавзењ дода, дар хусуси онњо маълумоти иловагии муњими адабиро 

манзури мутолиагар месозад ва ба ин васила аз шарњи калима ба шарњи 
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маънї таваљљуњи бештар зоњир месозад ва чунин тарзи ташрењ арзиши 

адабии луѓатномаро баланд мегардонад. 

4. Луѓатнигор њарчанд њини тавзењи моддањои луѓавї аз принсипњои 

мављудаи фарњангнигорї истифода менамояд, лекин дар тавзењи як 

ќатор калимаву иборот барои нишон додани тањаввулоти решагии онњо, 

тарзи сањењи талаффузи моддањои луѓавї эътибори хоса зоњир менамояд, 

ки ин тарзи ташрењ барои илми филология, аз љумла, матншиносии 

осори адабї басо муњим хоњад буд. 

5. Муњаммадсаиди Соњиб њамчун донандаи хуби илми суханшиносии 

форсї-тољикї дар ќатори вожаву ибороти марбут ба инсону табиат ва 

алфози мутафарриќа як даста алфозу иборот ва ифодањои шоирона ва 

мусталењоти адабиётшиносиро низ шарњу тавзењ додааст, ки байни онњо 

жанрњои адабї, бањрњои арўз ва истилоњоти марбут ба арўз, воситањои 

тасвири бадеї ва дигар мафњумоти марбут ба шеъру шоирї имтиёз пайдо 

кардаанд. Чунин принсипи кори соњиби луѓатнома низ ањамияти адабии 

фарњангро равшан ба намоиш гузоштааст. 

6. “Тањќиќ-ул-луѓот” дар радифи фарњангњои дигари тафсирї дар бозёфти 

абёти парешону гумшудаи суханварони форсу тољик, тасњењи мутуни 

осори адабї наќши худро дорад. Зеро баррасиву тањлили матни 

луѓатнома дарак аз он медињад, ки баъзе абёте, ки њамчун шоњиди 

маъної зикр гардидаанд, дар девони суханварони форсу тољик ба назар 

намерасанд. Њамчунин дар фарњанг вариантњои хуби абёти суханварон 

корбаст гардидаанд, ки барои тасњењи осори шоирон кўмак мерасонанд 

ва барои омодаи сохтани матнњои илмї-интиќодии мероси гузаштагон 

арзиши хоса доранд. 

7. Дар баробари фазилатњо муаллифи “Тањќиќ-ул-луѓот” њангоми сабти 

асноди шоњид ба як ќатор хатоњои матншиносї роњ додаааст, ки ин дар 

зиёда кардани њуруф, афтодани њуруф, афтодани вожа, бадали калима ба 

калимаи дигар, нисбат дода шудани байти як шоир ва ѓайра аз љумлаи 

онњоянд. Муќоисаи абёти шоњиди дар фарњангнома зикршуда бо осори 

суханварони форсу тољик ин масъаларо рушан ба намоиш гузошт. 
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8. Муаллифи луѓатнома мисоли соњибфарњангњои пешин њангоми тавзењи 

моддањои луѓавї бисёр ваќт кўшиш намудааст, ки перомуни калимаву 

ибороти тавзењталаб маълумоти бештари иловагиро манзури хонанда 

намояд ва барои баланд бардоштани сатњи маърифати мутолиагарон 

мусоидат намояд. Ќисме аз байтњои шоњидро шарњ низ бастааст ва ё 

калимаву ибороти душворфањми онњоро дар алоњидагї мавриди ташрењ 

ќарор додааст ва ба ин васила аз масоили шарњнигорї бархурдор будани 

“Тањќиќ-ул-луѓот”-ро собит сохтааст. 

       Новобаста аз нуќсону камбудињои дар матни “Тањќиќ-ул-луѓот” 

вуљуддошта онро метавон њамчун луѓатномаи муњиму љолиб муаррифї 

кард, зеро он дар шинохти шаклу мазмуни калимоту ибороти таркиби 

луѓавии забони тољикї ва осори суханварон басо муњим буда, барои 

илми адабиётшиносии тољик, хосатан, матншиносиву шарњнависї 

ањамияти хуб дорад.  
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