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Ањди салтанати Оли Сомон даврони таљаммул ва бар маснади 
бузургї нишастани забони форсии дари ба шумор меояд. Зеро дар њамин 
давра забони адабии нав-порсии дарї тољикї чун забони ягонаи меъёр 
шакликомили худро ёфт ва зербинои устувори адабиёт ва фарњанги 
мардумони эрониасл бо њамин забон тарњрезї гардид. Дар ин даврони 
пурнусрат гањвораи асосии забони форсї тољикї Хуросону 
Мовароуннањр ба шумор мерафт. Мардумони ин ќаламрав дар 
густариши забони форсї сањми баѓоят бузург доштанд. Мањз бо 
ташаббус ва ибтикори онњо бештари китобњои муќаддас ва муњим ба 
забони форсї тарљума шуда буд. Ин нукта дар муќаддимаи Тафсири 
Табарї чунин омадааст: «Ин китоб (Тафсири Табарї-А.М.)Тафсири 
бузург аст аз ривояти Муњаммад ибни Љарири Табарї рањматуллоњи 
алайњ, тарљума карда ба забони порсии дарї ва ин китоб ба забони тозї 
ва аснодњои дароз буд ва биёварданд сўи амир Сайид Музаффар 
Абўсолењ Мансур ибни Ањмад ибни Исмоил рањматуллоњи алайњим 
аљмаин. Бас душвор омад бар вай хондани китоб ва иборат кардани он 
ба забони тозї ва чунон хост, ки маар инро тарљума кунанд ба забони 
порсї. Пас уламои Мовароуннањрро гирд кард ва ин аз эшон фатво кард, 
ки раво бошад, ки ин китобро ба забони порсї гардонем? Гуфтанд: Раво 
бошад хондан ва набиштани тафсири Ќуръон ба порсї мар он касеро, ки 
ў тозї надонад ва аз ќавли Худои аззаву љал, ки гуфт: Мо арсално Расула 
илло биллисони ќавмињи. Гуфт: Ман њељ пайѓамбареро нафиристодам 
магар ба забони ќавми ў ва он к-эшон донистаанд».1 

Аз ин нигошта бармеояд, ки Ќуръон бо фатвои уламои 
Мовароуннањр ба форсї тарљума шудааст. Гањвораи забони форси 
тољикї будани Хуросону Мовароуннањр аз ин љо њам аён аст, ки дар 
ањди Сомониён шумори зиёди шоирону адибон аз ин сарзамин 
бархостаанд. Аз рўи маълумоти таърихнигори Афѓонистон Илњомаи 
Мифтоњ танњо дар шањри Балх 78 тан шоири номдор зиндагї ва эљод 
мекардааст. Ин шумораи зиёд шањодат бар он медињад, ки забони форси 
тољикї дар ќаламрави Сомониён бунёди устуворе пайдо кардааст. 

Аён аст, ки густариши забон бар нерўи хираду заковати мардони 
сухангустару адибони соњибсабку боистеъдод пайванди зич дорад. 
Њамингуна рисолати адабї дар асри Х ба номи устоди бузурги Сухан 
ќофиласолори шеъри аљам Абўабдуллоњи Рўдакии Самарќандї 
пайвастагї дорад.  Мањз бо ибтикори шоистаи Устод Рўдакї ва шоирони 
њамрўзгораш бунёди устувори шеър ва забони дарї гузошта шуд. 

Яке аз шоироне, ки ин ибтикори устод Рўдакиро идома додаст, 
Абўмансур Муњаммад ибни Ањмад Даќиќии Балхї будааст. 

Бино ба иттифоќи ањли тазкира Даќиќї яке аз шоирони шўњратёр 
ва баѓоят даќиќбину тавонои ањли салтанати Оли Сомон будааст. 
Мувофиќи маълумоти Носири Хусрав дар «Сафарнома» Даќиќї шоири 



соњибдевон будааст.Вале мутаассифона, ин девони шеърро њодисоти 
пурошўби таърих мисли бисёр осори њунарию адабии мардуми 
эронитабор ба коми нестї дардодааст. Ва он чизе, ки аз мероси адабии 
Даќиќї то ба имрўз дар сарчашмаю луѓатномањо ва љунгу дастхатњо бар 
љой мондааст, дар шакли девон дар Афѓонистону Эрон рўи Чоп 
омадааст ва барои пажўњишгарон имкони тањќиќу баррасии осори 
шоирро фароњам овардааст. 

Аз Даќиќї ба љуз аз њазор байти достони њамосии «Гуштоспнома» 
шумори Каме аз ашъори ѓиноии ў чун ќасида, ќитъа, рубої, ашъори 
навъи ѓазал ва байтњои пароканда чизи дигаре боќї намондааст. Осори 
то ба рўзгори мо расидаи Даќиќї хеле Каму андак аст.Аммо ин осори 
андак аз лињози мазмуну муњтаво, санъати суханварї, тасвиргарї, 
рангомезињои хаёл, таљассуми ормонњои рўзгораш, халлоќияти њунарї, 
инъикоси хусусиятњои забонї хеле љолиб ва омўзанда аст. 

Даќиќї пас аз истилои араб яке аз нахустин шоирони тавоноест, ки 
аз суннату ойинњои ќадимаи ориёї, ба хусус аз Зардушт ва Кеши ростини 
ў бо эњсоси баланди миллї ёд кардааст. Осори ѓиної (лирикї)-и ў 
эњсосбарангезанда Буда, дар камоли фасоњат ва балоѓати суханварї эљод 
шудааст. Ин мисраъњо аз зумраи чунин шеърњои Даќиќї Буда, бо 
санъатњои лафзию маънавї ва тасвиргарињои махсуси шоирона пероста 
гардидааст ва яке аз намунањои барљастаи шеъри асри Х мебошад: 

Дарафканд, эй санам абри бињиштї 
Заминро хилъати урдибињиштї. 
Замин бар сони хунолуд дебо, 
Њаво бар сони ниландуд муштї…2 
Дар умри дароз дидани забон ва фарњангу адабиёти њар миллат ва 

тањкиму устуворї бахшидан ба пояњои маърифатии он ќаламкашону 
адибони заковатманде сањм мегузоранд, ки дорои истеъдоди фитрї Буда, 
сабку услуби эљодии худро дороянд. 

Бешубња Даќиќии Балхї дар саргањи чунин пешвої ва рањнамої 
ќарор доштааст. Зеро ў дар љодаи њамосасарої яке аз пешгомони њаким 
Фирдавсї Буда, роњи эљодии ўро муайян кардааст. Он чи аз мероси ў 
боќї мондааст гувоњї аз он медињад, ки дар сурудани ашъори ѓиної, 
ошиќона ва мадењавї њунар ва мањорати бемонанде доштааст. 

Њамчунин хадамот ва зањамоти Даќиќї дар густариш ва инкишофи 
забони адабии асри Х низ чашмгир ва сазовори ситоиш аст. Чунон ки 
маълум аст, забони шеъри ин аср содаву осон Буда, калимаю иборот 
асосан дар њолати табиии хеш бидуни маљозу истиора ба кор гирифта 
шудааст. Шоирони ин рўзгор аз истифодаи вожањои мураккабу 
душворфањм даст кашидаанд. Яке аз сабабњои содагї ва њамафањмии 
забони осори асри Х корбасти содатарин ва мардумитарин воњидњои 
забони форси тољикї мебошанд. Чунончи, вожагони сирешим (ширеш), 
шиёр (шудгор), зора, дењќон, наздик, рустов а назири инњоро, ки хонанда 
дар шеъри Даќиќї дучор меояд, фикр мекунад бо як тан аз фарди одии 
бемаълумот рўба рўсту бо ў Сухан мегўяд. Интихоби чунин вожагони 



сирф тољикї ќубњи шеър набуда, балки њусни шеърро афзудаанд, зеро 
онњоро шоир ба љо ва дар мавриди худ истифода кардааст. 

Даќиќї бо ёрии чунин вожагони сода воќиањо ва њодисањои олами 
њастиро бисёр табиї ва дилчасп тасвир намуда, лавњањои зебои бадеї 
меофарад ва ба хонандаи шеър завќи бадеї ва лазати маънавї мебахшад. 

Масалан, вожањои њаммаънои сирешим ва кабдо (маънои њарду 
ширеш аст)-ро, шоир онњоро барои баёни матлаб устодона ба кор 
бурдааст: 

Аз он ки мадњи ту гўям дуруст гўяму рост, 
Маро ба кор наёяд сирешиму кабдо. 
Вожањои шиёр (шудгор), дењќон, гўсфанд, хабак(чордевори 

саркушодае, ки шабњо дар он љо њайвоноти ањлиро нигоњ медоранд), 
љохушк(дос), калота ва амсоли инњоро, ки бештар марбут ба забони 
гуфтугўист, Даќиќї дар силки калимањои бадеї оварда, барои сохтани 
тасвир ва баёни њолати Аше аз онњо фаровон истифода мекунад. 
Маќсади ў дар бештари маврид аз истифодаи чунин вожагон сохтани 
санъатњои лафзию маънавї набуда, балки танњо баёни як њолате аз њастї 
ва ифодаи эњсосе беш нест. Дар ин гунна лањзањо вожањо дар шеърњои 
шоир бештар ба маънии аслї омада, маънои духўраро ифода намекунанд 
ва бори саноеи бадеиро намекашанд. Чунончи: 

Кардаш андар хабак дењќон гўсфанд 
В-омад аз сўи калота дилнажанд. 
Чунин тарзи интихоби вожагони сода шеъри Даќиќиро ба содагї, 

зебої ва дилнишинии табиат баробар гардондааст. Ба ибораи дигар 
содагии тасвирї ва забонии осори шоир ба содагии эљодиёти мардум 
баробар Буда, сухани маъмулї ва зарифонаи онњоро ба хотир меоварад. 
Масалан: 

Он, к-ат кулўхрўй лаќаб кард, хуб кард. 
Зеро лаќаб гарон набувад бар дили фаѓок. 
Як њиссаи муњими таркиби луѓавии шеърњои Даќиќиро вожагони 

суѓдї ташкил менамоянд. Калимањои бисечидан, чархушт, чафта, 
фазоиста, фаѓок, фарзом, факз, фахан, фариш, бут, оѓолиш, шахудан, 
шаљом, шаљоидан, ойифт, афдасто, хафча ва ѓайрањо аз њамин ќабиланд. 
Аз ашъори шоир аён мегардад, ки ў ин гунна вожањоро огоњона, 
мавридшиносона ва мувофиќи зарурати маќсади эљодї ба кор бурдааст. 
Масалан, вожаи чархушт, ки маъниаш чарх ва њавзе бошад, ки ангур дар 
он резанд ва бимоланд, то шираи он барояд аст, ба шоир барои он лозим 
шудааст, ки њоли музтари хешро аз људоиву њиљрон ба тасвир бикашад: 

Манн сард наёбам, ки маро з-оташи њиљрон, 
Оташкада гаштаст дилу дида чу чархушт. 
Њолати аз људоии ёр ашкрезон шудани ќањрамони ѓиноии шоир ба 

чархушт шабоњат ёфтааст. Дар зењни даќиќбини Даќиќї њолати дар њаљр 
афтидани ёр танњо ба њолати чархушти  шираи ангурро људокунанда 
монандї пайдо кардааст, на ашёи дигар. Танњо вожаи чархушт 
тавонистааст, ки њолати ботинии шоирро ифода намояд. 



Маънии калимаи фарзом дар луѓат сазовор ва шоиста 
бошад.Њамин калима барои ифодаи маънии мазкур дар байти зерин 
мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

Макун, эй рўйнакў, зиштї бо ошиќи хеш, 
К-аз накўрўён зиштї набувад фарзомо. 
Даќиќї барои тасвири воќиањои њастї вожагонеро интихоб 

мекунад, ки онњо номи ашёи рўзгорро ифода карда, барои барљаста 
тасвир ёфтани андешаи шоирона ба кор гирифта шудаанд.Масалан, 
вожаи факз дар луѓат ба маънои дегдон Буда, онро Даќиќї барои 
мазаммати баддилию фитнакори чу насоси ташбењ истифода карда, 
чунин байти сода офаридааст: 

Зи баски отаги фитна ба дил барафрўзї, 
Сиёњрўю ѓализї чу факзи оташдон. 
Маънии вожаи оѓолиш мардумро ба хусумат афкандан, љанг ва 

кинаварзиро дошта, барои баёни матлаби андарзї ва њакимонаи Даќиќї 
ба кор рафтааст: 

Хештан пок дору бепархош, 
Рў ба оѓолиш андарун махрош. 
Ањамияти вожагони суѓдї дар ашъори шоир танњо бо ифодаи 

ормони эљодии Даќиќї мањдуд нашуда, балки шоири суханшинос бо ин 
роњ мавќеи чунин вожагони ноби мардумиро дар забони тозабунёди 
форси дарї-тољикї устувор намуда, дороии луѓавии забони модарии 
худро аз ин њисоб афзудааст. 

Дар ашъори  бозмондаи Даќиќї вожањои арабї низ боздид 
мешаванд. Вуруди босуръати унсурњои забони арабї ба форси тољикї 
чунон ки маълум аст, як амри табии буд. Дар ин замон њарчанд тарзи 
андешаронї ва тафаккур форсї буд, аммо бештаре аз шоирони 
форсинажод ба забони арабї менавиштанд. Дар эљодиёти Даќиќї низ 
баъзе унсурњои забони арабї боздид мешаванд, вале камтар. Аз 1040 
вожаи ашъори ѓиноии шоир 194 калимаи арабї ба кор рафтааст. 
Калимањои ол, аљром, изор, ашќар, алфоз, имом ва ѓайра аз њамин 
ќабиланд. 

Аз рўи ќиёс бо шоирони муосираш шумори вожагони арабие, ки 
Даќиќї дар осораш ба кор бурдааст, хеле кам аст. 

Даќиќї дар асри Х шояд яке аз нахустшоирони порсигўй аст, ки 
барои покизагии забони модарии хеш аз калимоти ѓайр кўшишњои љиддї 
кардааст. Ин нуктаро муњаќќиќи таърихи адабиёти форсї доктор 
Шиблии Нўъмонї ба мушоњида гирифта, чунин навиштааст: «То замони 
Даќиќї алфози арабї ба дараљае ба форсї омехта буд, гўйи забони 
солисе аз ин миёна пайдо шуда. Аз ашъори Аббоси Марвазї бо он ки 
њамаи он чањор байт беш нест, лекин алфози арабии он аз форсї бештар 
аст, каломи Рўдакї ва Балхї ва монанди он њам таќрибан дар њамин 
радиф мебошад. Ва аввалин кассе, ки забони форсиро  аз ихтилот ва 
омезиш халосї бахшида ва як забони мустаќиле нишон дод, Даќиќї 
будааст. Њазорон ашъори ўро, ки мехонед, як лафзи арабї дар он дида 
намешавад.»3 



Воќиан забони ашъори Даќиќї дар нињояти содагї Буда, вожагони 
шеър бештар дар маънии табиии хеш ва содаю бепироя ба кор рафтааст. 
Масалан:  

Чу Гуштоспро дод Луњросп тахт, 
Фуруд омад аз тахту барбаст рахт. 
Сабки нигориш ва услуби баёни Даќиќї њамон сабки Хуросонї ва 

њамон услуби баёни осонфањми «сањли мумтанеъ» аст, ки устод Рўдакї 
бар он бунёди устуворе гузошта буд. Забони осори Даќиќї њамон забони 
ноби адабии тољикони Хуросонзамин аст, ки имрўз њам бе њељ душворї 
ва њатто ба осонї ва бидуни истифодаи фарњангњо фањмида мешавад. Ва 
бештари вожагонеро, ки шоир дар шеъраш ба кор бурдааст, имрўз њам 
бе њељ таѓйироти овозї дар гуфтугўйи мардуми тољик фаровон истифода 
мешавад. Калимањои дењќон, зора, навдв (набера),гирда (нони 
гирдача),сиёр(кашк ва ё ќурутоб), шудгор, русто, коса ва ѓайрањо, ки 
шумораашонро ба маротиб метавон афзуд, намуна шуда метавонанд, ки 
Даќиќї онњоро аз забони гуфтугўии мардуми замонаш интихобан ба 
шеър ворид карда, тасвирњои воќеию њаётї офаридааст. Аз ин рў 
содагињои забони ашъори ў ба содагии воќеии забони гуфтугўии мардум  
ва њатто рустоиён баробар Буда, сањми ў дар рушди забони адабии 
тољикии асри Х баѓоят бузург ва сазовори ситоиш аст. 
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