
Масъалањои мубрами номгузории забонњои эронї ва  забони тољикї

Имрўзњо бањс дар бораи номи забони то ик  хеле пурдомана буда,ҷ ӣ
баъзе о ба ифрот роњ дода, ном ои то ики ва дариро куллан рад намудаҳ ҳ ҷ
мехо анд тан о форсиро барои номи забони модарии мо баргузинанд.ҳ ҳ

арчанд ар се ном барои забони мо обили абул буда, аз ум и таърихҲ ҳ қ қ қ
сарчашма  мегиранд.  оло  бубинем,  ки  номи  форс  аз  ку о  сарчашмаҲ ӣ ҷ
мегирад ва таърихи пайдоиши он чи гуна аст.

Њарчанд  таърихи  такомул  ва  ташаккули  забонњои  эронї  дар
муддати се садаи охир аз тарафи пажўњишгарони эроншинос то андозае
тањќиќ шудааст ва аксари љанбањои асосї ва куллии он дастраси њамагон
гардидааст,  вале  њанўз  њам ин масъалаи барои  тамаддун  ва  фарњанги
халќњои   эронинажод  ва  махсусан  халќи  тољик  сарнавиштсозу  муњим
сањифањои  норавшану  торику  ногушуда  зиёд  дорад  ва  њатто  бархе

масъалањои мубраму  бунёдии он бањснок  буда, таҳқиқ ва пажӯҳишҳои

амиқи илмӣ мехоҳад. Ин масъалаҳо чунинанд: 

  умумияти  забонҳои  ҳиндуэронӣ (ориёӣ)  ва  ташхиси

марҳилабандии он;

  гурӯҳи  забонҳои  эронӣ ва  масъалаҳои  гурӯҳбандӣ ва

марҳилабандии таърихи инкишофи забонҳои эронӣ;

  осори хаттї ва ањамияти он дар марњилабандии таърихи забонњои
эронї;

  номи забонњои эронї ва шартњои номгузории забонњои бостони
эронї (форсии ќадим, забони авастої,модї,сакої);

 забони тољикї ва муносибати он бо забонњои дигари эронї
 Дар  масъалаи  ташхис  ва  муайян  кардани  умумияти  забонњои

њиндуэронї дар байни пажўњишгарон ихтилофи назар вуљуд  надорад  ва
њама дар ин аќидаанд, ки ќабл аз људо шудани ќабоили ориёї ва ба ду
гурўњ (баъзе муњаќќиќон гуруњи сеюм ва њатто чорумро илова мекунанд)
эронї  ва  њиндї,  онњо  таи  як  марњилаи  нињоят  тўлонї  бо  як  забони
умумиориёї ё њиндуэронї такаллум мекарданд.Ин умумияти забонї на
танњо дар давраи бостонии рушди забонњои ориёї (навиштањои Херодот
ва  дигар  муаррихони  юнонї  дар  бораи  ба  як  забони  умумї  гуфтугў
кардани мардум дар Ориёно),балки дар давраи миёнаи рушди забонњои
эронї низ (навиштањои Страбон оид ба фањмидани забони якдигар аз
тарафи халќњои эронитабори Бохтару Суѓд то Порт) вуљуд доштааст. Ин
марњила  њиндуориёї  ва  забони  он  бо  номи  умумияти  забонии  ориёї
(њиндуэронї) ё забонњои ориёї (њиндуэронї) дар байни пажўњишгарон
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машњур аст, ки албатта  эњтимолї ва шартї номгузорї шудааст. Тавре,
ки  аз  ин  номгузорї  ќиёс  мекунем,   муњаќќиќони  давраи  бостонии
инкишофи забонњои  эронї дар  бораи забони ягона барои ќабилањои
њиндуэронї  ё  ориёї  андеша  нарондаанд  ва  дар  асарњои  љомеи
эроншиносї онро фарзияе беш надонистаанд.  Њол  он ки донишмандон
Абаев В.И.  ва Додихудоев Р.  Х.  нахуст дар нимаи дуввуми садаи ХХ
фарзияеро дар бораи вуљуд доштани забони ягонаи ориёї ё њиндуэронї
пешнињод  карда  чунин  навишта  буданд:  «Тасдиќ  кардани  њолати
модарзабонии  махсуси  њиндуэрониро,  ки  аз  лињози  замонї  дертар  аз
њолати   модарзабонии  њиндуавропої  аст,  таќозо  менамояд»1.  Биноан,
масъалаи  вуљуд доштани забони ягонаи ориёї барои тамоми ќавмњои ба
истилоњ  њиндуэронї  бояд  аз  марњилаи  тахмину  фарзия  дар  асоси
мадраку  далелњои  таърихї  ба  зинаи  дигари  пажўњишї,  яъне  ба  сатњи
асосноки  илмї бароварда шавад. 

 Дар њамин марњилаи  таърихї дар Осиёи Миёна ва сарзаминњои
атрофи  он  ќабилањои  ориёие  боќї  монданд,  ки  ба  ќавли   баъзе  аз
муњаќќиќон дар навбати худ ба ду гурўњ људо шуда, яке ба ќисматњои
Эрони ѓарбї  ва гурўње ба  минтаќањои назди Бањри Сиёњ ва атрофи он
рафтанд. Ќисмати дар Осиёи Миёна боќимонда сипас халќиятњои Суѓду
Бохтар, Хуросону Арея ва Портро ташкил доданд. Њамин тариќ замони
марњилаи  аз  њам  људошавии  умумияти  забонњои  ориёї  ва  ташкил
шудани  гурўњи  алоњидаи  забонњо  ва  лањљањои  эронї  ќисмати  аввали
њазораи дуввуми пеш аз мелод ё даврањои охири њазораи  сеюм ва аввали
њазораи дуюми пеш аз мелод муайян шудааст.  Аксарияти муњаќќиќон
бар онанд, ки Осиёи Марказї дар даврањои охири   мављудияти ќабоили
њиндуориёї маркази будубоши онњо буда  ва муњољирати ин ќабоил ба
самтњои Њинду доманакўњњои Эрон аз минтаќањои Осиёи Марказї оѓоз
шудааст.  Дар  марњилањои  моќабли  ин  муњољиратњо  ќабилањои  ориёї
шояд,  ки дар минтаќањои њамвори шимоли бањри Азов ва бањри Сиёњ
ќарор  доштанд,  ки  ин  фарзия  аз  тарафи  гурўње  аз  пажўњишгарон
дастгирї  меёбад,  Ин  масъала,  яъне  масъалаи  муњољирати  ќабилањои
ориёї ба минтаќањои гуногун доимо мавриди тањќиќу бањсњои  олимон
ќарор дорад ва фарзиву тахминњои зиёде мављуд аст.

   Бо  људо  шудани  ќабилањои  њиндуориёї  ба  ду  гурўњи  бузурги
эрониву њиндї масъалаи забони гуфтугўии ин ду гурўњ ба вуљуд меояд.
Албатта, масоили забонї њам хусусиятњои грамматикиву лексикї, замон
ва  њам    номи  ин  забонњоро  дар  бар  мегирад.  Агар  дар  байни  ин

1 Morgenstierne D. Irano-Dardica/ Wiesbaden, 1973, c. 327-343: Основы иранского языкознания. Т. 1. 
Древнеиранские языки, М., 1979, с. 27
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људошавї фосилаи зиёди таърихї (ки албатта вуљуд дошт) ва инкишофи
мустаќили забону гўишњои эрониву њиндї вуљуд дошта бошад, пас бояд
номи ин забонњо мушаххас карда шаванд. Маълум аст, ки байни тањияи
Авесто (аввал шифоњї ва баъдан хаттї) ва аввалин навиштаљоти форсии
бостон  (сангнавиштањои  Бесутуни  Дориюши  Кабир  ва  дигар
сангнавиштањои ањди Њахоманишї) фосилаи хеле зиёди таърихї вуљуд
дорад, ки исботи ин фикр фарќиятњои ової ва грамматики (сохтории)-и
онњо  мебошад.  Вале  ба  гуфтаи  худи  пажўњишгарони  ин  ду  забони
бостонї ин фарќиятњо ба андозае нестанд, ки онњоро ду забони тамоман
аз њамдигар људо донист.

Тавре,  ки  дар  «Асосњои  забоншиносии  эронї»  бо  истинод  ба
маъхазњои  дигар ќайд мешавад. «Он чи, ки ба масъалаи марњилабандии
таърихии  забон  дахл  дорад,  на  танњо  њал  нашудааст,  балки  гуфтан
мумкин аст, ки њанўз ин масъала ба таври њаќиќї гузошта нашудааст».2

Дар иртибот бо забонњои эронї ва муайян кардани марњилабандии
таърихи  онњо  ин  масъала  боз  њам  печидатар  мегардад  ва  ба  он
душворию  мушкилоти  иловагї  зам  мегардад.  Пеш  аз  њама  таърихи
хаттии забонњои эронї хеле  тўлонї аст, вале осори боќимонда ё ба дасти
мо  расида  ё  то  ба   њол  маълум  на  танњо  кам  аст,  балки  ба  дараљаи
нобаробар  байни  забонњо  ва  марњилахои  муайяни  таърихї  таќсим
шудаанд. Аз тарафи дигар низоми  хаттии ин забонњо гуногуншакл буда,
аксари ин хатњо хусусиятњои  овоии забонњои эрониро пурра инъикос
намекунанд. Солисан меъёрњои  адабї ва  имлои аксари забонњои эронї
камтањаввул мебошанд ва њатто забонњо мемиранд,  аз байн мераванд,
вале онњо њамчун забони меъёр дар истифода боќї мемонанд. Биноан,
тавре ки  аз тарафи пажўњишгарони эроншинос ќайд шудааст, наќшаи
таќсимбандии  сегонаи  марњилабандии  таърихи  забонњои   эронї  дар
навбати  аввал  ба  хусусиятњои  фарњангиву  таърихї  такя  мекунад  ва
хусусиятњои   забонии  ин  масъала  таќрибан  дар  назар  гирифта
нашудааст.  Сабаби асосии  ин таќсимбандї  аз  як  тараф агар сабук  ва
осон   кардани   тањќиќи  маводи  забонї  бошад,  аз  тарафи дигар  боќї
намондани  осори  пайдарњами  таърихиву  забонї  бо  ин  забонњост.
Масалан, осори аввалини забони форсии миёна (пањлавї) баъд аз шаш
ќарни осори охирини забони форсии бостон ба даст омадааст ва агар ба
сохтори  забони  пањлавї  назар  афканем.  забони  аз  лињози  сохтори
дастурї  (грамматикї) ва вожагон нави  эронї, ки аллакай аз сохтори

2 Основы иранского языкознания. Т.1. Древнеиранские языки, М., 1979, стр.62.
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флективї,  синтетикї-субъективї  ба  низоми   тањлилї  (аналитикї)
гузаштааст, дар пеши назар љилвагар мешавад.

Аллакай забони форсии миёна (пањлавї) аз забони форсии бостон
(ориёї)  бо таѓйироти сифатии нав,  яъне аз  байн рафтани хусусиятњои
флективї,  аломатњои  љинсият.  тасриф  (падежњо),  таснифи  исмњо  фарќ
дорад.  Умуман,  агар аз ин нуќтаи назар,  яъне аз назари дар  сохтори
забон  пайдо  шудани  таѓйироти  куллии  сифати  (кайфї)  ба
марњилабандии таърихи забонњои эронї нигарем, ин марњилабандиро ба
ду марњила метавон таќсим кард, яъне марњилаи миёна аз байн меравад.

Аз ин нуќтаи назар фарќи байни марњилањои бостону миёнаро ба
таври  мушаххас  муайян  кардан  мумкин  аст.  Вале  ваќте  масъала  сари
таќсимбандї аз рўи маъхазњо ва осорњои  забонњое, ки ба таври муттасил
ва пайњам таи  њазорсолањо боќї мондааст, мерасад, ин марњилабандї на
танњо душвор,  балки ѓайриќобили иљро мегардад. Дар ин љо як нуќтаи
муњимро набояд фаромўш кард, ки аз забонњои мухталиф ва гуногуни
гурўњи эронї  фаќат  аз  забони  форсї  (тољикї)  барои  њар се  марњилаи
инкишофи  таърихи  забон  осори  хаттї  ва  ѓайрихаттї  боќї  мондааст.
Дигар ягон забони эронї барои  њар се марњила маводи забонї аз худ
боќї нагузоштааст ва табиї аст, ки таърихи ин забон бештар таваљљўњи
пажўњишгарони эроншиносро беш аз њама бо худ љалб кардааст.

Аз  лињози  марњилабандї  осори  давраи  Сосониён,  ки  марњилаи
дуввуми таърихи инкишофи забонњои эронї асосан ба онњо алоќаманд
аст, бештар  ба осори даврањои охири (асрњои  III-IX-X мелод) Сосониён
иртибот дошта,  осори замони пањлавї ва монавиро (хатти пањлавї ва
монавї)  дар  бар  мегирад.  Аз  даврањои  пештари  ин  марњила  III-IX-X
мелод хусусан, солњои аввали њукмронии сулолаи Ашкониён осори хаттї
ба ѓайр аз  навиштањои рўи гилпорањо,  сиккањо иборањои хеле кам ба
даст  омадааст  ва  тањќиќи  забонии  онњо  низ  камтар  ба  роњ  монда
шудааст. Ин давраи забонии пањлавї ё портї ба осори се давра-давраи
аввал (асрњои  I то мелод то асрњои  I-II баъди мелод), давраи дуюм бо
номи осори пањлавии сангнабиштањои Сосонињо (III мелод)  ва давраи
сеюми матнњои монавї (III- IV  мелод) људо мешаванд. Ин давра низ ба
ду бахш бо навиштањои  асрњои VIII- IX таќсим шудааст, ки њар яке аз
њамдигар фарќиятњо ва хусусиятњои  хос доранд. Осори забони суѓдї њам
аз  лињози  хусусиятњои  хоси  ин  марњила  ба  матнњои   суѓдии
буддої,суѓдии  монавї,  суѓдии  пањлавї  ва  суѓдии  насронї  таќсим
мешавад, њар яки онњо дорои хусусиятњои фарќкунандаи  њам хат (тарзи
навишт ё алифбоњои буддої, монавї, насронї) ва њам  диниву суннатї ва
фарњангї доранд.  Дар ин миён осори забони ориёии бохтарии давраи
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Кўшониён  дар  солњои  охир  бисёр  пайдо  гардидааст,  ки  пажўњишу
тањќиќи  муфассали  он  аз  ањамияти  илмї  холї  набуда,  масъалањои
норавшани  забони  ин  давраро  метавонад  равшан  кунад.  Вале  бояд
тазаккур  дод,  ки  ин  хусусиятњо  бештар  хосияти  тарљумавї  ва  ё
тарљумазадагї  доранд  ва  хусусан  њангоми   тањияи  матнњои   суѓдии
буддої ба  сохти матнњои  буддої ва сохти матнњои чиної такя шуда,
ќолабњои онњо бетаѓйир ба забони суѓдї ворид карда шудааст. Ба њамин
тариќ худи мафњумњои  забонњои эронии миёна ва забонњои эронии нав
аз лињози марњилабандї хеле нисбї буда, дар таъини марзњо ва њудудњои
таќсимбандии  онњо  ягонагии  сохториву  забонї,  ки  хусусиятњои  ин
марњиларо мушаххас инъикос  намоянд,  дида намешавад.  Забонњое,  ки
имрўз ба марњилахои  миёна ва нав нисбат дода мешаванд,  аз лињози
инкишоф,  сохтор  ва  хусусиятњои   грамматикї  дар  зинањои   гуногуни
инкишоф ќарор  дошта,  дар сохтори баъзеи онњо (забонњои пашту ва
помирї)  хусусиятњои  забони  даврањои  бостони  инкишофи  забонњои
эронї  дида  мешавад.  Забони  пашту,  ки  аз  лињози  марњилабандї  ба
гурўњи забонњои  нави эронї марбут аст, њолатњои грамматикии забони
форсии  ќадимаро  (љинсият,  мардона  ва  занона),  низоми  дупадежаи
тасрифро  (бевосита  ва  бавосита)  дар  сохтори  худ  мањфуз  нигоњ
доштааст.  Њол  он  ки  забони  пањлавї  ё  форсии  миёна,  ки  идомаи
бевоситаи ин забон аст, њанўз дар садањои як-ду мелодї ин хусусиятњои
забониро аз даст дода буд. Умуман бо њам якљо кардани њамаи забонњои
эронии мављуда дар як гурўњ ва ё дар як марњила дохил намудани онњо
фаќат хусусияти замонї дорад ва намунањои забонї собит месозад, ки ин
марњилабандї  хусусиятњои  забон  ва сохтори  забону гўишњои эрониро
дарбар  намегирад,  яъне  инњо  забонњое  мебошанд,  ки  имрўз  бо  онњо
такаллум мекунанд ва ё  баъзеи  аз  онњо адабиёти фаровони хаттї низ
доранд.  Ин  марњилабандї  аз  лињози   хосиятњои  забонї  ба  андозае
номуназзам аст, ки матнњои монавии забони форсии миёна ба марњилаи
дуввум ва осори даврањои аввали форсии дарї (IX-X), осори Рўдакї ба
Фирдавсї ба марњилаи нави таърихи инкишофи забон дохил мешаванд.
Њол  он  ки   тањќиќотњои  охири  забоншиносон  нишон  медињад,  ки
матнњои   монавии  забонњои  эронї  махсусан  забони  форсии  дарї
таќрибан  аз  њамдигар  кам  фарќ  мекунанд  ва  њатто  дар  ин  намунањо
таъсири яксони забони арабї (истифодаи иќтибосњои арабї) мушоњида
мешаванд.3 

 Дар бархе  њолатњо  ба  љои   марњилабандии  замонї ва  дар  асоси
хусусиятњои осори хаттї марњилабандї аз рўи меъёрњои забонњои зинда

3 Основы иранского языкознания. Т. 1.Древнеиранские языки, М., 1979, стр.65

5



ва забонњои мурда4 низ пешнињод мешавад. Вале агар аз рўи хусусиятњои
забонї  ин  марњилабандї  сурат  гирад,  он  ваќт  забонњои  бостонии
эрониро аз забонњои  эронии миёна ва эронии нав људо кардан мумкин
аст.  Яъне  ин марњилабандї  дар асоси  гум кардани  хусусиятњои хоси
флективї ва ба љои он пайдо шудани хосиятњои  аналитикї (тањлилї) дар
забонњои эронї сурат мегирад, ки дурустар ва сањењтар менамояд.

Дар   таърихи  аксари  забонњои  эронї  даврањо  ва  марњилањои
тўлоние мављуданд, ки осори хаттие ба ин забонњо  боќї намондааст ва
ин муддат њатто њазорсолањоро дар бар мегирад. Ин доѓњои сафед дар
таърихи инкишофи забонњои эронї агар аз як тараф тањќиќ ва пажўњиши
марњила  ба  марњилаи  онро  душвор  гардонад,  аз  тарафи  дигар  њатто
баромад ва тањќиќи решашиносии онњоро на танњо душвор, балки дар
баъзе  њолатњо  њатто  номумкин  мегардонад.  Масалан,  таърихи  забони
форсї (тољикї) таќрибан аз асрњои VI то мелод ба андак доѓњои сафед
(тахминан 600 соли баъди инќирози сулолаи Њахоманишиён то ќарни III
-мелод)  бо  осори  бою  рангини  назмиву  насрї  ва  ѓайра  марњила   ба
марњила маълум аст. Вале забонњои дигари эронї ин гуна осори хаттиро
барои  се  марњилаи   инкишоф  надоранд  ва  аксарияти  онњо  фаќат  дар
садањои ахир соњиби осори хаттї шудаанд ва ё  барои онњо дар садањои
охир  алифбо  тартиб  додаанд.  Забонњои  курдї,  пашту,  осетинї
мутаносибан аз асрњои  XI, XII, XIII  ва охири асри   XVIII  осори хаттї
доранд.  Барои баъзеи дигари забонњои эронї (тотї, шуѓнонї,  яѓнобї)
фаќат дар садаи  XX хат тањия гардида, ќисми дигари онњо (мунљонї,
забонњои помирї (рушонї, вахонї, сариќулї ва ѓ.) њоло њам соњиби хату
алифбо  нашудаанд.  Таърихи  аксарияти  ин  забонњоро  бештар  аз  рўи
сабти гўйишњо, ки дар садањои охир љамъоварї шудаанд, тањќиќ кардан
мумкин аст. 

 Хулоса, марњилабандии таърихи  инкишофи забонњои эронї њанўз
то ба охир мушаххас  нашуда,  тањќиќ ва пажўњишњои  тоза ва нав ба
навро интизор аст.

 Масъалаи дигаре, ки  бо ба даст омадани  мадорику далелњои  нав
мавриди  бањсу  мунозира  ќарор  гирифтааст,  номи  забонњои  эронии
даврони бостон ва муносибати  онњо ба забони ориёї мебошад. То њол
дар  илми  эроншиносї  истилоњи  «забони  ориёї»  вуљуд  надорад.
Давраеро,  ки ќабилањои гуногуни ориёї дар як сарзамини пањновар ё
минтаќаи  муайян (њоло њам сари љои зиндагии ќабоили ориёї то аз њам
људо шудани онњо бањсу мунозирањои илмї ва нимаилмї идома дорад)

4 Њамин асар,с.68
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зиндагї доштанд ва бо як забон ё якчанд шеваву лањљањои  бо њам наздик
бо њамдигар гуфтугў мекарданд, бо як мафњуми мушаххаси забонї ифода
накардаанд  ва  забони  он  давраро   шартан  бо  номи  «модарзабони
њиндуевропої» ном мебаранд. Замоне, ки ќабилањои њиндуэронї аз онњо
људо шуда ба минтаќањои Осиёи Марказї куч мебанданд ва баъдан ба
сарзамини Њинд сарозер мешаванд,  барои мушаххас сохтани номи худи
онњо ва забони онњо истилоњњои њиндуориёї, умумияти забонњои ориёї
(њиндуэронї)  ва  «забонњои   ориёї  (њиндуэронї)»5 истифода  мекунанд.
Умумияти  њиндуориёї  ё  њиндуэрониро   тахминан  то  оѓози  њазораи
дувуми  то  мелод  тахмин кардаанд,  зеро  ќисматњои  асосии  «Ригведо»,
нахустин  осори  ба  дастомадаи  ориёии  Њинд  ба  забони  санскрит  дар
миёнаи  њазораи  дувуми то  мелод  навишта  шуда,  табиати  нимљазираи
Њиндро инъикос менамояд.

Њамин  тариќ,  истилоњи  «забони  ориёї»  ба  таври  мустаќил  ва
мављудияти  он  ба  таври  алоњида  дар  пажўњишњои  эроншиносї  дида
намешавад.  Њамон  тавре  ки  дар  эроншиносї  умумияти  њиндуэронї
омадааст,  номи  забони  ин  ќабилањо  низ  ба  таври   умумї  номгузорї
шудааст.  Баъд  аз   људо  шудани  ќабилањо  ва  ќавмњои  эронї  аз
бародарони  ориёњиндии  хеш   табиист,  ки  ин  ќабилањо  номи  ориёї
доштанд ва кишвари онњо низ ба номи Ориё ё Ориёвиљ маълуму машњур
буд. Вале номгузории забони  ин ќавмњо то њанўз номаълум буда, бештар
аз  номи  осори  хаттии  бадастомадаи  ин  даврањо  гирифта  шудааст.
Масалан,  забони  форсии  бостон,  ки  асосан  сангнабиштањои   шоњони
Њахоманиширо дарбар мегирад ва забони китоби муќаддаси зардуштиён
«Авесто»,  ки  дар  асоси  ин  китоб  ба  он  забони   авестої  ё  занд  ном
гузоштаанд, ба гурўњи забонњои бостони эронї дохил буда, номи онњо аз
номи ин осор гирифта шудааст. Ин масъала дар маќолаи  Президенти
кишвар Эмомалї Рањмон тањти унвони «Ориёињо ва шинохти тамаддуни
ориёї»  (Љумњурият,  17  июни  2006)  ба  таври  муфассал  тањлил  шуда,
забони ориёї њамчун номи мушаххаси забони давраи Њахома-нишиниён
ва баъди онњо то давраи Сосониён шинохта шудааст: «Истилоњи арйа
(ориёї)  пас  аз  даврони  авестої  ва  матни  Авесто  дар  суннати  хаттии
дигар  мардумони  ориёии  ѓарбї  то  даврони  Сосониён  роиљ   будааст.
Истилоњи  мазкур  аз  даврони  Њахоманишиён  ба  Ашкониён  ва  аз
Ашкониён ба Сосониён идома ёфта ва он њамчун ифтихори нажодї дар
давлатдории  ин  хонадонњо  њифз  гардидааст.Истифодаи  арйа  дар
ташкили номњои ашхос аз замони Њахоманишиён то Сосониён ва идомаи

5 Оранский И.М. Введение в иранскую филологию, М., 1960,стр.43; Основы иранского языкознания, 
т.1. Древнеиранские языки, М., 1979, стр.28.
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чунин номгузорї дар осори пањлавї то замони роиљ будани ин суннати
хаттї  далели  шинохт  ва  маъруфияти  нажоди  ориёї  дар  миёни  худи
мардумони  ориёї  будааст.  Дар  замони  Њахоманишиён  ва  катибањои
шоњони  ин хонадон истилоњи арйа њам ба маънои нажод ва њам забони
ин  нажод  ёд  мешавад».  Чунин  масъалагузорї  дар  таърихи  илми
забоншиносии эронї сањифаи наве мекушояд ва агар ба Њахоманишиёну
Ашкониёну Сосониён сулолаи  Кушониёнро, ки дар асоси сарчашмањои
ба даст омада забони худро ориёї хондаанд, илова намоем, як марњилаи
томи  таърихии забону фарњанг ва тамаддуни эронитаборонро метавон
мушаххас  марњилаи  тамаддуни  ориёи  донист,  ки  таќрибан  таърихи
дуњазорсолаи  мардуми эронитаборро дарбар мегирад.

Забони  форсии  бостон  ё  забони  ориёї,  ки  Дориюши  Кабир  дар

сангнабиштаи Бесутун (наздикии Кирмоншоњ) забони форсии бостонро

ба њамин ном номгузорї кардааст, ба аќидаи муњаќќиќони забоншинос

баъд аз забони авестої дувумин забонест, ки ба забони тољикї робитаи

бевоситаи  хешовандї  дошта,  аз  лињози  сохтори  ової,  дастурї  ва

вожагонї падарбузурги забони мо мебошад.

 Забони форсии бостон забони мардуми Форс буда, минтаќаи васеи

љанубу ѓарбии Эронро дар бар мегирифт.  То ба ин минтаќа омадани

ќабилањои форс дар ин љо эломињо зиндагї мекарданд, ки забони онњо

ба забонњои эронї њељ хешовандие надошт. Дар бораи аз кадом минтаќа

ба  ин  љо  омадани  форсњо  фарзияњо  вуљуд  дорад,  ки  фарзияи  ќобили

ќабул аз минтаќаи Осиёи Миёна омадани онњо мебошад. Самти омадани

ин ќабилањо низ мавриди мубоњиса мебошад. Инчунин тахмин мекунанд,

ки  ќабилањои  эронї  2500  сол  пеш аз  њазораи  мо аз  Осиёи  Миёна  ба

воситаи  кўњњои  Њиндукуш  ба  ќисматњои  шимолии  Њинд  сарозер

мешаванд  ва  наздикии  забонњои  њиндї  ва  эронї  дар  намунаи  Ведоњо

(асотири  муќаддаси  њиндувон)  ва  «Авесто»  (китоби  муќаддаси

зардуштиён)  шоњиди  ин  гуфтањост.  Тахминан  дар  њамин  давра  ва  то

њазор сол пеш аз солшумории мелодї гурўњи дигари ќабилањои эронї аз

ду  самт-яке  ба  воситаи  минтаќањои  имрўзаи  Сиистон  ва  дигаре  ба

воситаи  атрофи  бањри  Хазар  бо  кўњњои  Ќафќоз  ба  минтаќањои

Озарбойљони  њозира  (атрофи  кўли  Урумия)  сарозер  мешаванд.
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Бозёфтњои  таърихии  минтаќаи  Сиистону  Мекрон  нишон  медињад,  ки

подшоњони  дудмони  Њахоманишї  дар  ин  давра  дар  ин  минтаќањо

соњибмулк буданд. Ин собит месозад, ки дудмони Њахоманишиён чанд

садсола  пеш  аз  пайдо  шудани  шоњаншоњии  Њахоманишиён  дар

минтаќањои шарќтари ноњияњои марказии Порс њукуматњои мањаллиро

идора мекарданд. Аз тарафи дигар дар њамин давра забони Аншан- Порс

ориёї ё яке аз лањљањои форсии бостон будааст. 

   Аз  ќисмати  кўњњои  Ќафќоз  ва  атрофи  бањри  Хазар  омадани

ќабилањои эронї ба ќисмати Эронии ѓарбї низ садсолањо идома ёфта

дар ин бора шоњидњои таърихї зиёданд. Махсусан, санадњои таърихии

давлатњои  Байнанањрайн  ва  муносибати  онњо  бо  ќавмњои  эронии

њаммарзи онњо ба мо имконият медињад, ки њаракати ќабилањои форсро

аз  наздикии  кўњи  Урумия  (Озарбойљони  Эрон)  то  минтаќањои  Порси

имрўза  дар  байни  дусад  то  сесад  соли  то  пайдошавии  шоњаншоњии

Њахоманишиён бо санадњои таърихї назорат намоем.

1. Маълумоти аввалин аст, ки дар соли 836 то солшумории мелодї

подшоњи  ошурї  Салмонассари  III аз  як  вилояти  ба  ном  Парсуаш

(Parsuaš)  -  Порс  бољ  гирифтааст.  Ин вилоят  дар  минтаќаи  љанубтари

кўли Урумия мавќеият доштааст. Ин вилоят дар навиштањои Халдњо бо

номи  Бафшуа (Bafšua) вомехўрад;

2.  Дар  соли  743  ќабл  аз  солшумории  мелодї  Тиглатпаласар,

подшоњи дигари ошурињо ба муќобилаи ќабилањои Порс дар минтаќаи

љанубтари  кўњњои  Загрос  њуљум   мекунад.  Яъне  баъди  ќариб  сад  сол

ќабилањои порсї дар таќрибан наздикии минтаќаи будубоши худ ќарор

доштанд;

3. Дар соли 693 то мелод Сенахариб подшоњи дигари ошурињо ба

муќобили  Элом  ба  љанг  бармехезад,  ки  Порсњо  ва  Аншан  (бахше  аз

Элом)  иттифоќчиёни  ў  буданд.  Баъд  аз  тахминан  панљоњ  сол  Порсњо
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њамчун як вилояти алоњида дар наздикии Аншан (ин минтаќа минбаъд

маркази Порсњо мешавад) номбар шудааст;

4. Дар давраи њукмронии Ашшурбанипал, шоњи ошурињо Куруши I

(писари Чишпиши Њахоманиш) шоњи Порс аввал тобеъ ва иттифоќчии

Ошур ва сипас тобеи давлати Мод буд.

       Њамин тариќ метавон чунин хулоса  кард,  ки забони  ориёї

(форсии бостон) аз Осиёи Миёна дар њазораи аввали пеш аз мелод ба

минтаќаи Порс њамчун як забони алоњида аз забони модї ё баъдан портї

ё  њамчун  як  лањљаи  забони  умумии  ориёии  минтаќаи  пањновари

Эронзамини бостонї омада аст.

Минбаъд  бо  пайдо  шудани  ду  хонадони  бузурги  шоҳаншоҳӣ-

Ҳахоманишиниён ва Сосониён номи ин халқи эронитабор ба минтақаҳои

дигар паҳн шуд ва хусусан номи забони форсӣ баъд аз интишори ислом

ва футуҳоти араб ба қисмати шарқии Эрон бештар паҳн гардид  ва

оҳиста-оҳиста ба ҷои «дарӣ» ва «тоҷикӣ» истифода гардид. Ин ақида, ки

забони форсӣ асосан забони вилоятҳои ҷанубу ғарбии Эрон аст,  дар

тамоми фарҳангҳои муътабари форсии даврони исломӣ бо андаке

тағйирот вомехӯрад.  Масалан,  дар “Бурҳони қотеъ” дар ин бора чунин

омадааст:  “Ва  порсӣ забонеро гӯянд,  ки дар вилояти Порс,  ки

дорулмулки Истахр аст,  мардумон бад-он сухан гӯянд”.  Дар ҳамин ҷо ӯ

нисбат ба хусусиятҳои хоси забони дарӣ мефармояд: “Ва дарӣ он аст, ки

дар он нуқсоне набувад, ҳамчу абрешум ва испед ва ишкам ва шутур ва

бираву бигӯ ва бишнав ва амсоли онҳо. Пас бирешум ва сапед ва шикаму

уштур ва раву дав ва гӯву шунав дарӣ набошад”.  Ҳар ду вожа,  ҳам

«тоҷикӣ» ва ҳам «форсӣ» (дар давраи форсии миёна дар шакли “parsig»)

аз давраҳои бостонӣ (ҳадди ақал аз асри II мелодӣ)  мавриди истифода
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буданд ва аз номи қавму халқҳои ориёнажоди тоҷику форс сарчашма

гирифтаанд.

 Номи забони тоҷикӣ ҳам ба номи халқи тоҷик ва қавмҳои ориёии ба

он наздик алоқаманд буда, таърихи дерина дорад. Бар хилофи қабилаҳои

форсӣ ин қавмҳо ба таври доимӣ дар Ватани аслии худ-ду тарафи дарёи

Аму боқӣ монданд ва аз рӯи ривояти таърихии мардуми ориёитабор

номи худро аз номи яке аз сарқабилаҳои ориёӣ бо номи Тоҷ гирифтаанд

ва ҳамвории бузурги имрӯзаи назди баҳри Хазар-дашти Тӯрон дар аҳди

қадим дашти Тоҷик ном дошт. Тавре ки номи Арал дар замонҳои пеш бо

номи баҳри Вахш машҳур буд. 

Агар ибораи «забони тоҷикӣ» «сирф таъбири сиёсӣ» бошад ва ба

ақидаи Обиди Шукурзода таъбири «забони тоҷикӣ бофтаи душман»

бошад,  пас дастандаркорони рӯзномаи «Бухорои шариф»,  ки  парчами

равшанфикрони Бухорои ибтидои асри XX буд, чӣ касоне бошанд ва дар

доми кадомин «мутаҷовизин» афтода бошанд,  ки дар шумораи сеюми

«Бухорои шариф» чунин навиштаанд: «Ҳанӯз шумораи аввали «Бухорои

шариф»-ро нашр надода будем,  ки баъзе оқоён ҳозир шуда,  дар матбаа

нигоҳ ба мақолаҳо карда ва фармуданд:  «Ин ҷо забони умумӣ забони

тоҷикӣ аст. Рӯзнома ба забони тоҷикӣ бошад, беҳтар аст».

 Сад  сол  пештар  аз  чопи  матлаби  “Бухорои  шариф”дар  ибтидои

асри  XIX,  аниқтараш дар соли 1813  Миризотуллоҳи Ҳиндӣ дар

“Сафарнома”-и хеш оид ба забони тоҷикӣ маълумоте овардааст,  ки ин

даъвои бепояи Сафар Абдуллоҳро рад менамояд.  Ӯ менависад:  “Забони

Қуқан (яъне Қуқанд-С.Н.) туркӣ мебошад, аҳли шаҳр тоҷикӣ,  яъне форсӣ

мегӯянд.”

Намунаи  дигар  ба  оғози даврони исломӣ,  ки дар ин давра ба

омадани арабҳову маволиҳову дини ислом дар сарзамини Осиёи
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Марказӣ истилоҳи “форсӣ” аз вожаҳои “тоҷикӣ” ва “дарӣ” дида бештар

ривоҷ пайдо мекунад,  иртибот дорад.  Дар  сарчашмаи  туркӣ-уйғурї  ё

ќарлуќии  давраи  Буѓрохон  (ба  ќавли  Кононов  А.Н.  «Баграханский

язык») «Кутатғу билик» (Дониши бахтовар), ки дар соли 1070 аз тарафи

Юсуфи Балосоғунӣ навишта шудааст, дар бораи забони тоҷикӣ ба таври

равшан маълумот дода шудааст.  Ӯ дар яке аз байтҳои худ чунин

менависад: «Ин гуна китобҳои хуб ба арабӣ ва тоҷикӣ кам нест, вале ба

суханони мо ин аввалин аст» (тарҷумаи таҳтуллафз). Намунаи дигар ба

сарчашмаҳои тибетӣ марбут аст.  Дар Тибет дар маъхазҳои динии ин

кишвар ба номи Бонпо кишвари Тагзик ва забони тагзик вомехӯрад, ки

гӯё ин кишвар дар сарзамини Осиёи Марказӣ воқеъ будааст.  Л.Н.

Гумилёв дар асари худ «Величие и падение древнего Тибета» (Сууд ва

суқути Тибети қадим)  менависад,  ки «Священная книга Бон была

написана Шэнрабмибо на языке тагзик и переведена на другие языки».

Яъне «Китоби муқаддаси Бон аз тарафи Шенрабмибо (пайғомбари дини

Бонпо,  ки аслан эронитабор будааст.-  С.Н.) ба забони тагзик (тоҷикӣ)

навишта шуда, сипас ба забонҳои дигар тарҷума шудааст».

Бояд  хотирнишон  кард,  ки  дар  катибањои  дар  даврони  охир

пайдошуда  вожаи  «тољик»  ба  таври  расмиву  возењ  барои  ифодаи

мардуми минтаќаи Тахористон истифода шудааст, ки иртиботи онро бо

калимаи  «тахорї»  нишон  медињад.  Бо  таъсиси  давлати  Кўшонињои

кабир  истилоњи  «тољик»  ба  тамоми  минтаќањои  ин  шоњаншоњї  пањн

мешавад ва маънои васеъро фаро мегирад.

Акнун  дар  натиљаи  кашфи  осори  пеш  аз  ислом,  ки  ба  забонњои

бохтариву портї ва суѓдї навишта шудаанд, мо метавонем рўйи ин вожа

хубтар  рўшанї  андозем.  Ин  сарчашмањо  аз  тарафи  донишманди

тољиктабори Олмон Ѓулом Љелонии Доварї ва устоди ў олими машњури

олмонї Њелмут Њумбох аз нав бозхонї шудаанд, ки дастоварди ахири

илми забоншиносии эронї дар ин мавзўъ мебошад. Дар ин љо се манбаи
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муњим ба сурати хулоса пешнињод мешавад, ки аз як барг аз як нусхаи

монавї-портї,  сангнавиштаи бохтарии Яковланг дар вилояти Бомиён

(Афѓонистон) ва сиккаи як подшоњ бо лаќаби ифтихоромези «Ќайсари

Рум» ба забони бохтарї ва як матн аз «Асноди бохтарї»-и Симс Вилямс

иборатанд.

Нусхаи хати монавї – портї.  Дар яке аз нусхаҳои хаттии монавӣ-

портӣ (нусхаи хаттии шумораи 339  м.,  ин нусха дар Олмон нигаҳдорӣ

мешавад),  кашфшуда аз Турфон,  ки  марбут  ба  қарни ҳашти мелод

мебошад, номи забони тоҷикӣ дар ибораи par tazigane awak - «ба забони

тоҷикӣ”,  ё айнан “ба овои тоҷикона” омадааст.  Дар ин нусхаи кӯчак

омадааст, ки роҳибони монавӣ дар вақти ибодат ба забони тоҷикӣ ниёиш

мекарданд.

Дар бораи ин нусхаи хаттї,  ки аз  рўйи гуфтаи баъзењо,  аз  љумла

Дориюши Раљабиён «як матни суѓдии монавист, ки ба соли 1000 мелодї

бармегардад» гуфтанї њастем,  ки ин матн ба забони портї аст,  на ба

забони суѓдї. Инчунин ин матн ба садаи VIII мелодї дахл дорад, ки дар

ин давра забони портї аз истифода баромада буд ва забони тољикї ба

љойи ин забон истифода мегардид ва њељ гуна тардид ва шакку шубња дар

бораи  ќаробату  наздикии  забони  портї  ва  забони  тољикї  (њар  ду  аз

гурўњи ѓарбии забонњои эронї)  дар байни пажўњишгарони эроншинос

вуљуд надорад.

Дар  ин  бора  таваљљўњ  шавад  ба  нуќтаи  назари  донишмандон:

«Донишманди  олмонї  оќои  Вернар  Зандерман  дар  пушти  яке  аз

нусхањои хаттии монавї – портї (нусхаи хатти шумораи М 339, ин нусха

дар Олмон нигањдорї мешавад), ки марбути ќарни њаштуми мелодї аст,

номи  тољиконро  дар  љумлаи  «par  tāžīgānē āwāk»,  яъне  «ба  овози

тожигона»   (ба  овози  тожигї)  кашф  кард,  ки  бо  њарфи  «ж»  ва  «г»

мебошад.» 
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Дар  бораи  ин  нусха  таъкид  менамоем,  ки  бо  сабаби  ањамияти

баланди илмї доштан нависандаи ин сатрњо бо устод Д.Саймиддинов

(равонашон шод бод) дар соли 2010 ба Академияи илмњои Олмон рафта

ин нусхаро бо чашми сар дидем ва аз он аксбардорї кардем. Дар њаќиќат

дар  асоси  гуфтањои  муњаќќиќони  олмонї  ин  нусха  ба  забони  портї

навишта  шудааст  ва  мутааллиќ  ба  садаи  VIII  мебошад,  на  ба  забони

суѓдї.
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Нусхаи хати монавї-портї, ки дар Маркази турфоншиносии Академияи илмњои

Љумњурии  Олмон,  ш.Берлин  нигоњдорї  мешавад.  Дар  мобайни  нусха  бо  ранги

норинљї, ки атрофаш бо ду гул ињота шудааст, навишта шудааст, ки матни ниёиши

он «ба забони тољикї  -  » мебошад.  
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 Ин ибора, яъне «par tāžīgāne āwāk» дар ин нусха бо ранги норинљї

дар сатри њафтум омадааст. худи матн бо ранги сиёњ навишта шуда, аз 17

сатр иборат буда, аз сатри 11 то сатри 17 ќисман хароб шуда аз байн

рафтааст.  Ѓулом  Љелонии  Доварї  чор  сатри  аввалро  чунин  бозхонї

кардааст:  сатрњои 1-3: «āўād pad nog nēw muvvā,  nōg  ǰug ud nēw pēšāy

nog» сатри чорум «par tāgžīgānē āwāk»

Тарљумаи тањтулафзии сатрњо чунинанд: «Умед аст, нек ояд ба фоли

нав,  љўги  наву ояндаи неки нав» сатри чорум «Ба овози (ба таронаи)

тољикї 

Вожаи  «тољик»  ба  шакли  «tāzyk»  ва  ба  шакли  «tāzykānak»

(тољиконак) дар осори суѓдї њам дида мешавад, ки ба ќавли Доварї «аз

тарафи Лившитс ва Ѓариб ба њайси араб» ва «арабї» таъбир шуда, ки

иштибоњ мебошад. 

Ин аќида ба Зандерман В. њам сидќ мекунад, зеро вожаи «tāžīkānē»

дар матни ба забони портї тањияшуда замоне навишта шудааст, ки дини

монавї  таърихи  њаштсадсолаи  ниёиш  дошта,  ба  ниёишу  тарзи

намозгузории арабњову мусулмонњо эњтиёљ надоштааст ва шояд аз тарзи

ниёиши онњо бехабар њам буданд. Аз тарафи дигар дини Монї њамроњ

бо забони портї ба шарќи Эронзамин пањн шуд ва суѓдињо њам ин динро

ба  воситаи  забони  портї  ќабул  карда  буданд  ва  маросимњои  дини

монавияро бештар ва асосан ба забони портї иљро мекарданд. Аз ин рў

дар  ин  матн  аслан  забони  тољикї  ва  лањни  тољикї  дар  назар  аст,  на

забони арабї ё мусулмонњо.

Вожаи «тољик» ба ќавмњои ориёии тахориву њайтолї иртиботи ќавї

дорад  ва  ба  назар  чунин  мерасад,  ки  бо  пайдо  шудани  тахорињо  ва

таъсиси давлати шоњаншоњии Кўшониёни бузург, ки дар њудуди 600-700

сол якљо бо Њайтолиён дар минтаќаи бузурги сарзаминњои Осиёи Миёна,

Афѓонистон, Покистон, ќисмати шимолии Њиндустон, Эрони шарќї ва

Хитои  ѓарбї  (Кошѓару  Хутану  Уйѓуристон,  ки  дар  он  давра
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Тахористони  Бузург  номида  мешуд)  њукмронї  кардаанд,  ташаккули

халќи тољик оѓоз мешавад.6

Чунон ки дар мавриди бо њам алоќаманд будани тамаддуни ориёї ва

халќи  тољик  ва  махсусан  пайванди  этникии  номњои    тахорињо  бо

истилоњи чинињо  «та-юељињо» ё  «да-юељињо» ва «тољик» ќайд шудааст.

«Ќабилањои  нахустини  юељї,  ки  ба  Бохтар  омада,  ба  ќавмњои  бумї

омезиш  ёфтанд  ва  пойдевори  давлати  кўшонињоро  дар  ин  сарзамин

бунёд гузоштанд, дар     асноди чинї баъзан ба номи та-юељињо ё да-

юељињо  ёд  мешаванд.  Таърихшиносон  бояд  ба  номи  ќабилаи  та-юељи

таваљљуњ зоњир намуда, иртиботи онро бо љанбањои этникии пайдоиши

забони  ниёгони  тољикон  ва  истилоњи  тољик  мавриди  тадќиќ  ќарор

бидињанд».7

Ба њамагон маълум аст, ки бо омадани тахориён ба минтаќаи Бохтар

номи ин сарзамин дигар шуд ва минбаъд Тахористон ба љойи Бохтар

истифода  гардид  ва  забони  ин  минтаќа  њам дар  баробари  истифодаи

номи бохтарї ё  кўшонї забони  тахорї  номгузорї  шуд,  ки  баъдан ба

аќидаи баъзе муњаќќиќон8 њам вожаи «тољик» ва њам вожаи «дарї» аз

њамин калима маншаъ гирифтаанд, ки минбаъд мавриди баррасї ќарор

хоњад гирифт.

Сангнавиштаи  Яковланг.  Ин  сангнавиштаи  бохтарї  ба  рўйи  як

оњаксанги бо андозаи 25х33 см. њаккокї шуда, 13 сатр дорад. Ќисмати

калони  сатри  аввал  (ки  таърихи  сангнавишта  њам шомили он  аст)  ва

ќисмате аз сатри дувум бар асари људо кардани сангнавишта аз девори

маъбад зарар дида, нохоно шудааст. Симс Вилямс таърихи тадвини ин

6 Ин мавод бо такя бо китоби Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат-ҳастии миллат» (саҳифаҳои 97-105) 
тањия шудааст.

7 Эмомалї Рањмон. Тољикон дар оинаи таърих. Китоби сеюм. Аз Ориён то Сомониён. - Душанбе,
2006.  -  С.63; Эмомалї Рањмон.  Тољикон дар оинаи таърих.Китоби дуюм. Аз Ориён то Сомониён.-
Душанбе, 2002. - С. 111-115.

8 Муф. ниг.: Абдулњай Њабибї. Забони дуњазор сол ќабли Афѓонистон ё модарзабони дарї (Тањлили
катибаи Сурхкўтали Баѓлон), чопи дувум. - Кобул, 1385/2007. - С.140.
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сангнавиштаро  соли  492  таърихи  бохтарї  (=724  милодї)  медонад.

Њарфњои ин соли  бохтарї ба аќидаи вай иборатанд аз: BQY=400+90+2.

Вай соли бохтариро бо ин далел чунин хондааст, ки боварї дошт, зикри

номи ќавми тољик, ки дар сатри чањоруми сангнавишта зикр шудааст,

иборат  аз  номи  «тозї»,  яъне  араб  мебошад.  Ба  аќидаи  вай  таърихи

тадвини сангнавишта дар соли 724 милодї баробар бо њуљуми арабњо ба

Хуросон аст. Хониши Ѓулом Љелонии    Доварї на танњо аз рўйи аксњо,

балки бо истифода аз таљњизоти лаборатории хатшиносї ва осебшиносї,

ки дар љусторњои љиної истифода мешавад, сурат гирифтааст.

Сангнавиштаи Яковланг ба забони бохтарї, ки дар осорхонаи миллии ш.Кобул

нигањдорї мешавад. (Акс аз Доварї (2001))

Натиљаи ин баррасї нишон медињад, ки ин таърихро бояд соли 392

таќвими бохтарї (624 милодї) хонд, ки бо ин хониш дар охири давраи

сосонї, яъне дар замони инќирози давлати Сосониён ќарор мегирем, ки

Эрон, аз як тараф бо императории Руми шарќї дар ѓарб ва,  аз љониби

18



дигар бо давлати туркон дар шарќ машѓули љангњои  хунин буд ва бар

асари ин набардњо хеле заиф гардида буд.

Дар оѓози сатри чањоруми сангнабишта номи ду ќавм зикр мешавад.

Симс Вилямс номи ќавми аввалро  Дурку (Dorko) мехонад (яъне њарфи

аввалро дол мехонад) ва дар ин бора тавзењоти муфассал низ пешнињод

мекунад. Тавре вонамуд мекунад, ки дар он замон бино ба асноди Осиёи

Миёна ба турк дурку мегуфтанд. Номи ќавми дувум яъне tazigo–ро тозик

ба  маънои  тозї=араб  тарљума  мекунад,  ки  иштибоњ  аст.  Тањќиќоти

лабораторї,  ки  аз  тарафи  Ѓулом  Љелонии  Доварї  сурат  гирифт,  ба

равшанї нишон медињад,  ки њарфи аввали калима дар ќисмати поинї

комилан баста набуда, балки каме боз аст, яъне њарфи аввал аз назари

расмулхати  бохтарї  «т»  аст,  на  њарфи  «дол».    Илова  бар  он  њарфи

аввали калима аз њарфи баъдї бисёр бузургтар аст ва ба њарфи аввали

номи  tazigo шабоњат  дорад.  Бо ин тартиб хониши дурусти ин калима

иборат аз Torko «ќавми турк» аст, ки мантиќан хониши дуруст барои ин

ќавм мебошад. Пас тарљумаи дурусти ин љумла дар сатри чањорум чунин

аст: «kaldo torko xaro (o)do tazigo xaro stado. Ваќте ки ман подшоњи турк

ва подшоњи тозик (=тољик) шудам».9

Аз  љониби  дигар  зикри  номи  як  подшоњи  араб  (Tazigo  Xaro)

наметавонад њељ гуна иртиботе бо маъбади будої дошта бошад. Чї гуна

як  њукмрони  араб  ва  мусулмоне  хозир  шудааст,  ки  дар  маросими

ифтитоњи як маъбади буддої ширкат кунад ва ё чї тавр шуда метавонад,

ки араб дар он љо подшоњ бошад. Мо дар шарќ дар оѓози њуљуми араб бо

фармондењони  низомї  сару  кор  доштем  ва  арабњо  дар  он  замон  на

хилофат доштанд на шоњигарї. Давраи њуљуми арабњо дар шарќи Эрон

як  давраи  хунин  буд.  Арабњо  ба  унвони  истилогарон  ва

таблиѓкунандагони  як  дини  нав  вориди  сарзамини  Хуросон  шуданд.

Њадаф  ва  маќсади  онњо  пањн  кардани  дини  ислом  ва  нобуд  сохтани

9 Ѓулом  Љелонии  Доварї.  Чакидањое  аз  таърихи  тожикон  бар  мабнои  осори  кашфшуда.
davarygholam@hotmail.com.

19

mailto:davarygholam@hotmail.com


динњои дигар буд, ки бо хунрезї ва нобуд кардани фарњанги мардумони

ин сарзамин њамроњ буд.

Бинобар он, ба таври куллї таъбири тозик Tazigo ба њайси араб ва

санагузории сангнавиштањо бо соли 492 бохтарї (724 милодї) аз тарафи

Симс Вилямс ба назар дуруст намерасад. Агар фарзан ќабул кунем, ки ин

таърих дуруст аст, боз њам дар он замон дар минтаќаи Бомиён арабњо

њанўз вуљуд надоштанд. Дар он ваќт дар шимоли Њиндукуш хонаводаи

салтанатии      Тегиншоњиён њукмфармої мекард. Дар минтаќаи Бомиён

хонаводаи салтанатии дигаре бо номи  Шер (таваљљуњ шавад ба унвони

«Шери Хатлон ва Бомиён» дар ин давра) ва дар минтаќаи њамљавори он,

яъне дар Ѓур хонаводаи дигари шоњї салтанат мекард, ки лаќаби худро

шор меномиданд.  Хеле  баъдтар,  яъне  дар  замони  халифаи  Аббосї

Мансур (753-774    милодї) шери Бомиён ба дини ислом гаройид. Ѓулом

Љелонии Доварї баъд аз хониши комили ин матн мегўяд: «Ба аќидаи ман

калимаи Tazigo дар сангнавиштаи бохтарї њељ чизи дигаре наметавонад

бошад,  ѓайр аз номи ќавми тољик,  ќавме,  ки дар сарзамини Хуросони

бостон (Афѓонистони имрўза) ва Осиёи Миёна маскангузин буданд. Аз

рўйи ин дарёфтњои тоза метавон акнун ќисмати фавќонии сангнавиштаи

Яковлангро  ин  тавр  тарљума  кард:  «Дар  соли  392  (624  милодї)  моњи

сабул буд, ки обод шуд бунёди ин ступа (маъбади буддої) аз тарафи ман

Алхис  -  писари  Харос  Хидеви  Газон  аз  Роѓи Замангон,  ваќте  ки  ман

подшоњи турк ва подшоњи тозиг (тољик) шудам».10

Номњои тољику арабу турк дар санаду њуљљатњои дигари бохтарї, ки

акнун  кашф  шуда  ва  аз  тарафи Симс  Вилямс  хонда  ва  чоп  шудаанд,

омадаанд.11 Аммо дар ин маврид њам Симс Вилямс иштибоњ карда номи

тозикро  ба  «араб»  таъбир  мекунад.  Аммо  ба  ќавли  Ѓулом  Љелонии

10 Ѓулом  Љелонии  Доварї.  Чакидањое  аз  таърихи  тожикон  бар  мабнои  осори  кашфшуда.
davarygholam@hotmail.com.

11 Nicholas Sims-Williams.  Bactrian Documents  I  (Studies in the Khalili  Collection,     Vol III).  Oxford
University Press 2000. - Р. 127, 131,133.
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Доварї, аз њамин аснод низ    метавон номи  тозик ва  тозї (=араб) –ро

возењан  аз  њамдигар  фарќ  кард,  ки  Симс  Вилямс  ба  он  мутаваљљењ

нашудааст.  Ѓулом  Љелонии  Доварї  барои  исботи  фикри  худ  чунин

намунањоро аз њуљљатњои бохтарї пешнињод мекунад:

1. Ба маънои мардуми тољик. Alo rōbigo odo alo bamoianigo alo torko

alo  tazigo  alo  ōdagosigo  alo  andaro  uarso  kiso  «њамчунон  рўбї  (яъне

мардуми робї дар шимоли Афѓонистон) њамчунон бомиёнї,  њамчунон

турк, њамчунон тозиг, њамчунон мардуми бумї ва касони дигар.

2. Ба маънои араб.  Storgo  taziiaggo gazito odo barito lado    «Бояд

љизяи бузург ва бароати тозї (=арабї) пардохт шавад».

Дар асоси ин њуљљату санадњои нав метавон њоло номи њар ду ќавми

тољику тозї (араб)-ро ба сурати навишторї ва гуфторї возењу равшан аз

њамдигар чунин људо кард:

1.  Tazigo =  Тозик  (руљўъ шавад ба  калимаи портї-суѓдї =тожик)

яъне номи ќавми тољик;

2.  Taziio =тозї  (ки  дар  матни  аснод  ба  сурати  сифати  taziiaggo

=тозиянг омадааст), яъне араб.

Пас метавон чунин хулоса кард, ки шабоњат ва монандии шаклии

номи ин ду ќавм ва омехта кардани онњо бо њамдигар дар матнњои осори

адабї – таърихии давраи исломї ба матнњои осори бохтарї ва форсии

миёна (руљўъ шавад масалан ба Бундањишн), ки дар он љо номи ин ду

ќавм тавре ки мебинем, хеле бо њам наздик будаанд, бармегардад. Дар ин

матн як калимаи дигар њам ба ду шакли мухталиф мисли tazauo ва tazago

(ки аз назари забонї шакли аввалї «бостонї» ва шакли дувумї «нав»

аст) зикр мешавад, ки Симс Вилямс инро њам иштибоњан «араб» тарљума

мекунад.  Аммо  маънои  ин  калимаи  бохтарї  «тоза»  мебошад.  Яъне
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«draxmo  /tazago simiggo» ба маънои «дирњами тозаи симин (нуќрагї)»

аст12.

                                       Сиккањои Тегиншоњиён

 

Рўйи сиккаи дирњам аз шоњони бохтарї, ки унвони онњо дар ин љо ба забони 
бохтарї чунин омадааст: «Ќайсари Рум, худои бузург, шоњи тољикон». Дар китоби 
Гебл, љ.1, с.172, лавњаи 68, сиккаи раќами 549-251, 3,5 гр. нуќра. 

12 Ѓулом  Љелонии  Доварї.  Чакидањое  аз  таърихи  тожикон  бар  мабнои  осори  кашфшуда.
davarygholam@hotmail.com.
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   Дар рўйи сиккаи дирњам акси подшоње бо номи Тегиншоњ, ки худро шоњи Хуросон

меномид. Унвони ў ба забони бохтарї- «Тегин, шоњи Хуросон» мебошад. Нуќра 2,35

гр. Дар китоби Гебл, љ. Ш, сиккаи раќами 240/5, лавњаи 65.

Донишманди  фаронсавї  Эдвард  Шоун  дар  китоби  худ  бо  номи
«Аснод дар бораи туркони ѓарбї» (1903) дар робита бо муносибатњои
сиёсии сулолаи Ханњо (Њонњо)-и Хитой дар минтаќаи марзњои ѓарбии
онњо  дар  Бохтар  дар  бораи  шоњони  Хуросон  бо  номи  «Тегиншоњон»
маълумот  медињад.  Яке  аз  шоњони  ин  сулола  дар  солномањои  чинї
солњои  745  милодї  бо  номи  Пуфу-Чуан  бо  сиккањои  ў  ёд  шудааст.
Сиккашиноси маъруфи Австрия Роберт Гебл дар рисолаи бузурги хеш
«Аснод дар бораи таърихи хунњои эронї дар Бохтар ва Њинд» (љилдњои
1-4, 1967) чанд сиккаи шоњи дувуми Тегиншоњиёнро чоп кард, ки њанўз
нопурра  буданд  ва  хондани  ин  сиккањо  низ  душвор  буд.  Бо  пайдо
шудани  тангањои  нави  ин  шоњ  эроншиноси  олмонї  Њелмут  Њумбох
онњоро бозхонї кард.

Дар ин сиккањо номи тозик бо «к» дар сиккањои арабї-сосонї дида
мешавад,  ки  матни  аслии  сиккањо  аз  тарафи  яке  аз  шоњони  сокини
Хуросон, ки бо арабњо мухолиф буд, њаккокї шуда ва ба љойи он лаќаби
хешро ба забони бохтарї рўйи      сиккањо сабт кардааст. Дар ин сиккањо
вай  лаќаби  ифтихоромези  ќайсари  Рум  (fromo  kēsaro)  дорад.13 Ин
сиккањо, ки дар солњои 60 асри ХХ кашф шуданд, шомили маљмўае аз
сиккањое аст, ки хониши панљ адади онро олими олмонї Њелмут Њумбох
ба донишмандон пешнињод кард.14 Дар ин сиккањо номи ин шоњ нахуст

13Heidelberg, 1982. - Р.192f.
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ба сурати хулоса ин тавр омадааст:  fromo kēsaro bago xoadēo «ќайсари
Рум, Худои бузург».

Ин донишманд баъдан номи Taziko = тозикро дар маљмўаи дигаре
дар «Фењристи сиккањои Порис» кашф намуд ва тавонист чањор адади
ќобили  хониши  онро  дар  соли  1982  мунташир  намояд.15 Вай  дар  ин
сиккањо дарёфт, ки номи ин ќавм дар њолати љамъ Tazikano =тозикон (бо
њарфи к) омадааст ва баъд аз он як калимаи дигар њам дида мешавад, ки
назар  ба  заифии  љой  ва  дар  асари  тахриби  канори  сиккањо  нохоно
маълум  мешуд.  Њелмут  Њумбох  хониши  xaito  ва  xaigo  –ро  пешнињод
кард, аммо баъдан дар љойи дигаре вай хониши xoago-ро ироа мекунад
ва  дар  натиља  онро  xoago  Tazikano  мехонад  ва  бо  «фотењи  аъроб»
тарљума  мекунад.16 Аммо  тибќи  катибаи  бохтарии  Яковланг  ва
тањќиќоти лабораторї, акнун собит шудааст, ки калимаи охирї дар њар
чањор  сиккаи  охир  иборат  аз  лаќаби  xaro =  хар ба  маънои  «шоњ»
мебошад,  ки  дар  асари  заифии  љой  аз  тарафи  зарроб  дуруст  наќш
нашудааст. Пас хониши дурусти рўйи сиккањо чунин ба назар мерасад:
fromo kēsaro bago xoadēo tazikano xaro -  Ќайсари Рум, Худои бузург.
Шоњи тозикон.

Пас ин сиккањо дар бораи вуљуди подшоње бо лаќаби Tazikano Xaro,
яъне «шоњи тољикон» шоњиди таърихии муњиманд,  ки  Tazigo Xaro дар
катибаи бохтарии Яковланг љуз аз шоњи тољик (бояд донист, ки калимаи
хар=xaro  аз  калимаи  xšθriyo  омадааст  ба  маънои  «шоњ»)  ба  маънои
дигаре таъбир кардан ѓайриимкон аст.

Дар  ќисмати  гуногунии  талаффузи  ин  калима  дар  лањљањо
метавонем  натиљагирї  кунем,  ки  номи  Tazigo дар  сангнавиштаи
Яковланг баробар аст бо номи тожик дар лањљаи монавї-портї ва номи
тозик дар рўйи сиккаи ќайсари Рум бо лањљаи суѓдии тозик баробар аст17.

Дар Асноди бохтарии Симс Вилямс,ки соли 2000 чоп шудааст, боз як

14 Helmut Humbach. New coins of Fromo kēsaro. In: G. Poller (ed.): India and the Ansient World. Professor
P. H. L. Eggermont Jubilee Volume. - Leuven, 1987. - Р. 81-85,  plates XI-XIII.

15 Helmut Humbach: Bactrian kidabo, odabo, malabo/malbo.  In: Etudes irano-aryennes offertes  à Gilbert
Lazard. Paris 1989, 210-215. Њамон љо руљўъ кунед ба: Phrom Gesar and Bactrian Rome. In: P. Snoy (ed.):
Ethnologie und Geschichte. Festschrift für Karl Jettmar.- Wiesbaden, 1983. - Р. 303-309.

16B. Gharib: Sogdian Dictionary (Farhangan Publications. Teheran 1995). - S. 385.

17 Ѓулом Љелонии Доварї.  Чакидањое аз таърихи тожикон бар мабнои осори кашфшуда.
davarygholam@hotmail.com.
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матн  пешнињод  мешавад,  ки  тарљумаи  он  чунин  аст:  «Умед  аст,  ки
мардуми Бомиён, турк, тољик ва мањал… розї бошанд».  Ин санад дар
бораи фурўши замин аст, ки соли 525 бохтарї баробар ба 758 милодї
тањия шудааст. Дар ин љо њам муњаќќиќи олмонї вожаи «тољик»-ро ба
маънои «араб» тафсир кардааст, ки тавре аз намунањои боло мушоњида
кардем, ба њаќиќат дуруст намеояд.

Аз ин матнњо бармеояд, ки вожаи «тозиг» ба араб ва шоњи араб њељ
иртиботе  надорад.  Дар  ин  давра  дар  байни  исломиён  вожаи  «шоњ»
њамчун истилоњи расмї вуљуд надошт. Аз ин матн чунин хулоса кардан
мумкин  аст,  ки  сухан  дар  бораи  шоњони  мањаллии  тољикон  меравад
(масалан  шоњони  тољики  Бомиёну  Хатлон),  ки  дар  ин  сарзамин  то
омадани арабњо њукмронї      мекарданд. Ин санади нави тоза дар бораи
маъмул  будани  истилоњи  тожик/тозик/тољик  гувоњи  он  аст,  ки  забони
тахории бохтарї оњиста-оњиста ба забони тољикї ва ќавми бохтарињои
ин сарзамин ба халќи тољик табдили ном кардааст. Фаќат истилои араб
ва турктозињои ин давра тавонист пеши роњи ин љараёнро, яъне љараёни
ташаккули халќи тољикро гирад, ки бо омадани сулолањои тољиктабори
Тоњириёну Саффориёну Сомониён ин љараён аз нав љон гирифт ва дар
давраи  Сомониён  љараёни  ташаккули  халќи  тољик,  ки  дар  давраи
Кўшониёни Кабир оѓоз шуда буд, ба анљом расид.

Ин гуна намунаҳо оид ба умри забони мо, меҳан ва хостгоҳи он низ
дар адабиёту осори то ба давраи мо расида хеле зиёданд.  Вале  њанӯз
осори кашфношуда ва пажўњишношуда низ дар осорхонаву бойгониҳои
гуногун зиёд нуњуфтаанд, ки пажўњишгарони худро мунтазиранд.

Албатта,  бо  бовар  ва  итминони  комил  метавон  гуфт,  ки  илмиӣ
тоҷикшинос ,  ӣ ки акнун пажўњиши тањќиқот дар ин бахш оғоз гардидаву
маълумоти хеле зиёде ҷамъовар  ӣ шудааст,  дар оянда оид ба забони
тоҷик ,  ӣ миллати тоҷик,  таърихи мардуми тоҷик садҳо далели нав
пешниҳод намояд,  то ҷавоби  устувори  маҳкаме шавад ба душманони
забони тоҷик  ӣ ва соҳибони он.
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