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                                          МУҚАДДИМА  

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таҳқиқи хозир ба таҳлилу баррасии 

хусусиятҳои забонии матнҳои сиёсӣ бар асоси маводи тарҷумашуда аз 

форсӣ ба арабӣ ихтисос дорад. Маълум аст, ки тарҷума яке аз навъҳои 

душвору печидаи фаъолияти инсонӣ ба шумор рафта, дар асри ҳозир бар 

асари густариши ҳамкориҳову иртиботи миёни халқҳо аҳаммияти 

бештаре пайдо менамояд. Забонҳои нав ба нав вориди муошират 

мешаванд. Барои рафъи монеаву мушкилоти забонӣ ягона воситаи 

муассиру корсоз тарҷума маҳсуб мегардад. Имрӯз ҳеҷ риштае аз илмро 

наметавон пайдо намуд, ки ниёзу эҳтиёҷе ба тарҷума надошта бошад. 

Масъалаи тарҷума ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи мутахассисони риштаҳои 

гуногун мисли фарҳангшиносӣ, равоншиносӣ, таърихшиносӣ, 

адабиётшиносиву фалсафа қарор мегирад. Дар илми тарҷумашиносӣ 

барои ҳар соҳае аз илм, ки пайванде бо тарҷума дорад, метавон 

заминаҳои мушаххасеро ҷудо намуд. Ба ин маънӣ, ки як матни тарҷума 

мумкин аст, заминаи адабӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ ё равонӣ дошта бошад, 

вале воқеият ин аст, ки дар ҷараёни тарҷума нақши муҳимро забонҳо 

мебозанд. Аз ин рӯ, дар тарҷумашиносӣ муҳаққиқон бештар ба 

назарияҳои забоншиносӣ такяваранд. 

Бояд гуфт, ки миёни анбуҳи маводе, ки ба тарҷума ниёз доранд, 

матнҳои сиёсӣ мавқеи хосро ишғол менамоянд. Гап дар ин аст, ки 

иҷтимои инсониро дар саросари дунё қабл аз ҳама падидаву рухдодҳои 

сиёсӣ ба ҳам мепайвандад. Ҳар рӯзе сели иттилооти сиёсӣ тавассути 

воситаҳои ахбори омма дар гӯшаву канори ҷаҳон пахш мегардад. Ин 

иттилоот дар шакли матнҳои алоҳида пешниҳод ва ҳамзамон ба 



4 
 

забонҳои мухталиф  тарҷумаву пахш  мешавад. Аз сӯи дигар, ҳар матни 

сиёсӣ дорои забони хоссси сиёсӣ аст. Манзур аз забони сиёсӣ «зернизоми 

забони миллӣ мебошад, ки  барои иртиботи сиёсӣ аз қабили таблиғи ин ё 

он ҳадаф, таъсири отифӣ ба шаҳрвандон ва барангехтани онҳо бар 

фаъолияти сиёсӣ асоснок намудани қарорҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дар 

шароити вуҷуди назарҳои мустамар дар ҷомеа таъин шудааст.» [94, 38]. 

Ба дигар сухан манзур аз матни сиёсӣ, матнест, ки дар риштаи 

сиёсат корбурд дошта, фарогирии мавзуоти муайяне аст, ки бо масоили 

матнҳои сиёсӣ аз ҷониби афроде омодаву тадвин мегардад, ки сиёсат 

соҳаи фаъолияташон мебошад. Мақсади ниҳоӣ аз матни сиёсӣ иборат 

аст аз таъсиргузорӣ ба мардум ва дастёбӣ ба натиҷаи муайяну мушаххас. 

Тибқи маъмул матнҳои сиёсӣ ба мухотабони хоссе нигаронида 

шудааст. Ин мухотабон  дар навбати худ аз мухотабони дигар жанрҳои 

матнӣ фарқ мекунанд. Муаллифони ин матнҳо ба  мақсади муътақид 

сохтани мухотабони худ ба ҷанбаи отифӣ-ҳиссии  матн таваҷҷуҳи хос  

мабзул медоранд. 

Дар чаҳорчӯби ҳар матн ё мақолаи сиёсӣ, ки дар атрофи 

мавзӯъҳои гуногун навишта шудааст, метавон маҷмӯи мавзӯъҳоеро ҷудо 

намуд, ки бо кумаки онҳо муаллиф воқеиятро тавсиф намуда, ҳамзамон 

намунаи воситаҳои каломӣ (лексикӣ) ва хитобҳои хешро фароҳам 

месозад. Ин вобаста ба он аст, ки  дар ҳар мақолаи  сиёсӣ барои ибрози 

андешаву ақидаҳо маҷмуи калимаҳову ибороту таркиботи хитобии хос 

истифода мешаванд. 

Баррасии матнҳои сиёсӣ гувоҳ бар ин аст, муаллифон аксар дар 

онҳо падидаҳои иҷтимоиву сиёсиро тарсиму тавсиф менамоянд. Дар як 

матни сиёсӣ симоҳо ё образҳои муайянеро меофаранд. Миёни ин образҳо 
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пеш аз ҳама образи ҷомеа ҷалби назар мекунад, зеро ҳар нависандае 

мақсад дорад, манзараи умумии ҷаҳонро бо тамоми мазоҳираш аз 

зовияи диди худ тавсиф намояд ва ба  андозаи лозим мухотабро ба 

воқеяиту дурустии он муътакид созад. 

Аҳамияти мавзуи таҳқиқ ҳозир дар он зоҳир мешавад, ки дар 

забоншиносии тоҷик аввалин бор мавзуи матни сиёсӣ ва хусусиятҳои  

забоншиносии тарҷумаи матнҳои сиёсӣ мавриди арзёбӣ қарор мегирад. 

Ҷанбаи дигаре, ки гувоҳи аҳаммияту арзиши таҳқиқ аст, 

баррасии қиёсии маводи таҳқиқ аст, ки дар асоси матнҳои тарҷумашуда 

аз забони форсӣ  ба арабӣ сурат гирифтааст. Таҳлили қиёсӣ 

пажӯҳандагонро ба мушкилоте ошно месозад, ки зимни тарҷума эҷод 

мегарданд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ. Тули чанд даҳсолаи охир бар асари 

инкишофи босуръати технологияи сиёсӣ, нақши рӯзафзуни воситаҳои 

ахбори улум ва густариши фаъолиятҳои сиёсӣ, таваҷҷуҳи муҳақкиқон ба 

мавзуи таҳқиқи мутуни сиёсӣ ва гуфтмони сиёсӣ бештар мегардад. Дар 

забоншиносии ҷаҳонӣ перомуни матни сиёсӣ ва хусусиятҳои он, 

вазифаҳои гуфтмони сиёсӣ осори  тахқиқи зиёде анҷом шудааст. 

Да ин замина тадқиқоти муҳаққиқони рус Демянков В.З., 

Белянин В.П., Герасименко Н.А., Баранов А.Н., Шейгал Е.И., Алнунян 

А.Т. Марчук Ю.Н., Репина Е.А. қобили таваҷҷуҳанд. Дар забоншиносии 

муосири Эрон бошад, ҳарчанд перомуни назария ва амалияи тарҷума, 

таълифоти зиёде анҷом шудааст, вале перомуни матни сиёсӣ ва ҷузъиёти 

он таваҷҷуҳи камтаре сурат гирифтааст. 

Дар забоншиносии тоҷик низ то ба имрӯз ба таври  алоҳида дар 

атрофи вижагиҳои матни сиёсӣ, гуфтмони сиёсӣ, пажӯҳишӣ қобили  
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мулоҳизае сурат нагирифтааст.Таълифоте, ки ба ин мавзуъ наздикӣ 

доранд, бештар ба омӯзиши осори публисистии нависандагону 

муҳаққиқони  алоҳида ихтисос дошта, зимни тањлилу баррасии онҳо 

такяи аслӣ рӯи мавзуоти осор сурат гирифтааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ба мавзуъҳои таҳқиқоти 

илмӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар 

таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. 

Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои  илмӣ-

таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон мебошад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи аслии таҳқиқ омӯзишу баррасии 

густурдаи мавзуи хусусиятҳои забонии матнҳои сиёсии форсӣ ва арабӣ 

ба шумор меравад. Тарҷумаи матнҳои сиёсӣ аз забони форсӣ ба арабӣ 

фарогири мушкилоти пуршуморест, ки дар ҷараёни тарҷума дар сатҳи 

лексикӣ, сарфиву наҳвӣ ва маъноӣ ба зуҳур мерасад. Бо назардошти ин 

ҷанбаҳо шинохту муайянсозӣ ва рафъи мушкилот ҳадафи дигари таҳқиқ 

аст, ки бар асоси маводи матнҳои тарҷумашуда аз форсӣ ба арабӣ сурат 

мегирад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳое, ки пажӯҳанда дар ин замина 

пешорӯ дорад, ба шарҳи зер аст: 

1. Қабл аз ҳама баррасии иҷмолии асосҳои назарӣ ва таърихчаи 

тарҷума. Гурӯҳбандии матнҳо аз нигоҳи амри тарҷума. 

2. Муайян намудани қонунмандиҳои тарҷума дар забонҳои форсӣ ва 

арабӣ. 
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3. Таҳлилу арзёбии гуфтмони сиёсӣ ва таъйини вижагиҳои он 

4. Пешниҳоди фикру мулоҳизот дар иртибот бо масоили амалияи 

тарҷума дар забонҳои мавриди назар. 

Объекти таҳқиқро баррасиву арзёбии вижагиҳои 

тарҷумаиматнҳои сиёсӣ, меъёрҳои арзёбии тарҷумаи матнҳои сиёсӣ аз 

форсӣ ба арабӣ, таҳлили мушкилоте, ки зимни тарҷумаи матнҳои сиёсӣ 

эҷод мешаванд, ташкил медиҳанд. 

Предмети тањќиќ. Предмети таҳқиқи кори илмии мо «Вижагиҳои 

забонии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ 

(бар асоси расонаҳои www. irna.ir ( ایرنا  ), www. BBC Persian (بی بی سی)» 

мебошад.  

Асосњои назарии тањќиќ. Дар диссертатсия таълифоти муњаќќиќони 

забоншинос Нодир Ҳаққонӣ «Назарҳо ва назарияҳои тарҷума» Теҳрон, 

2007, Саид Алии Мирумоди «Теорияҳои тарҷума» Теҳрон, 2004, «Дар 

бораи тарҷума» Нашри Марказ, Теҳрон, 1986, Саиди Козим Лутфипур. 

«Даромаде ба усулу равиши тарҷума» Теҳрон, 1992, Ҳусейн Муллоназар 

«Усул ва равиши тарҷума» Теҳрон, 2005, Найдо Юҷин «Фанни тарҷума» 

1976, истифода шудааст. 

Асосњои методологии тањќиќ. Бунёди методологии рисоларо осори 

илмї ва назарии муњаќќиќони хориљиву ватанї Ш. Мухторов, Ш. 

Ҳамроқулов, З.Муллоҷонова, У. Сафаров, К. Исмонов, Р. Сулаймонӣ, 

М. Мирзоева,  Н.А. Герасименко, Ю.Н. Марчук, А.Т. Алтунян ва дигарон 

ташкил медињанд. 

Сарчашмахои тањќиќ. Зимни таълифи рисола ба сифати сарчашмахои  

тањќиќ фарњангњои тафсирї, фарњангњои дузабона ва маводи матнњои 

тарљумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои 

www. irna.ir ( ایرنا  ), www. BBC Persian ( سی بی بی )» истифода гардидааст.   



8 
 

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар 

забоншиносии тоҷик бори нахуст матнҳои сиёсӣ дар мисоли матнҳои 

сиёсии форсӣ ва тарҷумаи арабии онҳо мавриди таҳлилу арзёбии 

густурдаву амиқи илмӣ қарор  гирифтааст. Диссертант дар натиҷаи 

пажӯҳишу баррасиҳо ба вижагиҳову қонунмандиҳои хосси тарҷума дар 

забонҳои мавриди назар даст ёфтааст. Бо мақсади тарҷумаи дурусту 

қобили қабули тарҷумаи матнҳои форсӣ ба арабӣ пешниҳоду 

андешаҳоду андешаҳои судманд ироа гардидааст. 

                                       Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Мутобиқати комил надоштани  манзари забонии ҷаҳон  дар забонҳои 

форсиву арабӣ боиси муҳимму пураҳамият гаштани масъалаи тарҷума ва 

масоили марбут  ба он мегардад. Махсусан мутуни сиёсӣ ва навъҳои он 

миёни маводи тарҷумашаванда мавқеи хосса пайдо мекунад. 

2. Шинохти асосҳои назарии тарҷума, таърихчаи тарҷума, зуҳури 

тарҷума дар кишварҳои шарқӣ ва масири зуҳуру пешрафти он дар 

ҷараёни таҳқиқ муҳим ба назар мерасад. 

3. Истифода аз равишҳои низомманд дар таҳлилу арзёбии амри тарҷума 

бисёр муассир аст. Раванди тарҷума бо омилҳои зиёде чи забониву 

ғайризабонӣ ҳамроҳ аст. Бо назардошти ин ба тарҷума метавон аз 

зовияҳо ва дидгоҳҳои мухталиф бархӯрд намуд. Риштаҳое мисли 

забоншиносӣ, равоншиносӣ, маъношиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

фарҳангшиносӣ, назарияи иттилоот метавонанд дар раванди тарҷума 

мавриди истифода қарор гиранд. 
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4. Шинохти дақиқи масоили матнҳои сиёсӣ, омӯзиши иртибототи 

сиёсиро, ки намунааш вазъи сиёсӣ, мавқеияти муаллиф, вижагиҳои дарку 

тасаввури матн аз ҷониби мухотабон мебошад, тақозо дорад. 

5. Хусусиятҳои барҷастаи матнҳои сиёсӣ аз он иборат аст, ки шомили 

таркиботи хосс ва тобишҳои нерӯманди ҳиссӣ-отифӣ мебошанд. Вуҷуди 

ин таркибот ағлаб барои тарҷумон мушкилот эҷод менамояд, чун аксари 

ин ибороту таркибот дар фарҳангҳои дузабона шарҳу муодил надоранд. 

6. Дар раванди тарҷумаи матнҳои сиёсӣ ҷанбаи дигари мушкилзой 

ибораҳои рехта ва фразеологӣ мебошанд. Мушкили аслӣ дар тарҷумаи 

фразеологизмҳо дар он зоҳир мешавад, ки маънии асосии онҳо вобастаи 

калимаҳои таркибии онҳо нест. 

7. Тарҷумаи ибораҳои фразеологӣ, воҳидҳои фразеологӣ аз тарҷумон 

донишу малакаи зиёд талаб менамояд, зеро фарқ намудани анвои 

фразеологизмҳо гоҳо ба душворӣ даст медиҳад.  

8. Шинохти тафовуту шабоҳатҳои матнҳои сиёсӣ дар забони форсӣ ва 

арабӣ қиёсӣ дақиқи матнҳоро дар заминаи ҷойгоҳи ҳиссаҳои нутқ ва 

дигар аносири забонӣ, махсусан мавқеи феъл ва ҷонишин дар ҷумлаҳои 

форсӣ ва арабӣ тақозо мекунанд. 

Аҳамияти назарї ва амалии таҳқиқ. Дар он ифода меёбад, ки бо 

таҳқиқи ҷанбаҳои забонии матнҳои тарҷума, хосатан матнҳои сиёсӣ, 

баъзе вижагиҳои луғавӣ ва услубии забони адабии тоҷикӣ, қабатҳои 

луғавии забони тоҷикӣ дақиқ карда мешавад ва дар такмили матни 

тарҷумаи форсӣ, ки матнҳои сиёсӣ дар он нақши хоса доранд, мусоидат 

мекунанд. Дар заминаи таҳқиқ омода сохтани лексияҳо аз назарияи 

тарҷума, амалияи тарҷума ва амсоли онҳо имконпазир мегардад. 
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Маводи таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои тарҷума дар мураттаб 

намудани лексияҳо аз курси махсус барои ихтисосҳои филологӣ, 

рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ маводи муҳим мебошад. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои сиёсии 

тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои 

www. irna.ir ( ایرنا  ), www. BBC Persian (بی بی سی)» барои дарёфти дараљаи 

илмии доктори фалсафа (Ph.D)-доктор аз рўйи ихтисоси 6D020900 – 

Шарќшиносї (6D020901-Забони форсї)  мувофиқат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар 

тањлилу баррасии њадафу вазифањои тањќиќ даст ёфтан ба натиљањои 

ќобили мулоњиза, ки дар диссертатсия баён гардидаанд, њамчунин дар 

тарњи ањкоми асосии пажўњиш ва интишори хулосањои ба дастомада 

иборат мебошад. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии 

диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои довталаби дараљаи илмї дар 

конференсияҳои љумњуриявї ва мањфилу конференсияњои донишгоњии 

њайати устодону кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон сатҳи 

донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи 

муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ 

расидаанд: “Нигоҳе ба баъзе масоили тарҷума” (Душанбе, 2018), 

“Омилҳои дарунматнӣ ва иштибоҳоти эҳтимолӣ зимни тарҷума” 

(Душанбе, 2018), “Нигоҳе ба мафҳуми “матни сиёсӣ” ва “гуфтмони 

сиёсӣ” (Душанбе, 2019) инъикос шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 3 мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР 

ва КОА-и  назди Президенти ҶТ ба чоп расидаанд. Диссертатсия дар 

кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (29 
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декабри  2020, суратмаҷлиси №04) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. 

        Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии 

диссертатсия 159 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. 

 

 

 

 

 



12 
 

БОБИ I.  АСОСЊОИ НАЗАРИИ ТАРЉУМА 

Дар тањќиќи илмї он љо, ки сухан аз амри тарљума дар миён аст, 

аѓлаб тарљумаро ба таври љомеъ баргардони як забон ба забони дигар 

унвон мекунанд. Дар дурустии ин хулосаи илмї шакку шубњае нест, вале 

аз љониби дигар кори тарљума чун фарогирии соњањои гуногуни 

фаъолияти инсонист, яке аз печидатарин риштаи фаъолият ба шумор 

меравад. Тарљумаро метавон ба майдоне шабењ донист, ки дар марзи он 

фарњангу тамаддунњои мухталиф, шахсиятњои мутафовит, бо дидгоњу 

назаргоњњои гуногун, адабиёти ќавму миллатњои даврањои мухталифи 

инсонї, ки њамзамон аз нигоњи рушду камол мутафовитанд ва муњим аз 

њама расму анъанот, суннатњои рангоранг доранд, бо њам бархўрд 

мекунанд. 

Бо назардошти чунин вижагиву заминањо аст, ки амри тарљума 

мавриди диќќату таваљљуњи фарњангшиносу равоншиносон, 

таърихнигорону адабиётшиносон, мардумшиносї ќарор мегирад. Ин ки 

намояндагони риштањои мазбур аз тарљума ва шеваи корбурди он чи 

њадафу маќсадеро пешорў доранд, масъалаи дигар аст. Вале дар илми 

тарљума ва тарљумашиносї як њаќиќати собитшудаи илмї ин аст, ки дар 

кори тарљума наќши асосиро забонњо мебозанд ва дар тарљумашиносї 

љойгоњи аслиро љанбаи забонии назарияи тарљума ишѓол мекунад. Пеш 

аз он, ки дар атрофи ин масъала шарњу тафсири бештаре дода шавад, 

лозим медонем ба чанд нуктаи дигар ишорат намоем. 

Бояд зикр намуд, ки осору таълифоти мављуди таърихї ба таври 

равшан собит накардаанд, ки тарљума даќиќан аз чи замоне миёни ќавму 

миллатњои ибтидої шакл гирифтаву љорї гашта ва њамчун пуле онњоро 

пайванд додааст. Вале воќеияти таърихї ин аст, ки кори тарљума пас аз 

ихтирои хату алифбо миёни ќавму халќиятҳои ќадим ба зуњур расида ва 

ба сифати василаи муњимми иртиботї ба кор бурда шудааст.  

Њарчанд имрўз даќиќу истинбот шуда аст, ки тарљума таъриху 

пешинаи пойдор дорад, вале ба зењн чунин суоле зоњир мешавад, ки мо 
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аз тарљума чӣ њадафу таваќќуъ дорем? Оё метавон дар дунёи имрўза 

бидуни тарљума зиндагї кард? Дар посух ба ин пурсиш метавон аз 

зовияњои гуногун бархӯрд намуд. Аз як тараф, тарљума як амали 

нозаруре, ки арзиши чандоне надорад ба назар мерасад, зеро тамоми 

фаъолияту корњои инсонњо имкон дорад, ки бе дастрасї, бе тарљума 

сурат бигирад. Ин кор дар њоле ќобили амалї шудан аст, ки барои як 

ќавму миллате таваљљуњу алоќамандї ба огоњї аз хусусиятњову 

тафаккуроти миллатњои дигар набошад. Ё ки барои як љомеа муњим 

набошад, ки дар љомеањои дигар чи мегузарад. Дар чунин вазъияте амри 

тарљума амру пешаи нолозиму ѓайризарурї ва ваќтгиру барњадаф 

менамояд. Аз љониби дигар, шояд гурўње ба дастёбї ба ин огоњиву 

бохабарї ва дарки масъалањои илмї, миёнфарњангї ва иљтимоии 

миллатњои дигар раѓбат дошта бошанд. Дар ин маврид ба таври маъдуд 

ва ба нудрат роњи њалли ягона руљуъ ба забонњои якдигар ва истифодаи 

сарчашмањои дасти аввал аст. Вале агар аз мавќеиятњои дигаре ба 

тарљума назар андозем дармеёбем, ки њаёт ва баќои муносиботи башарї 

бе њузуру сањми фаъоли тарљума амалї намегардад, зеро майлу хоњиш, 

шавќу раѓбат дар донистану шинохтани афкору дидгоњњо, аќидањои 

дигар миллатњо рўз то рўз афзоиш меёбад ва болоравии ин љараёни 

дигаргунињо наќши пурањамияти тарљумаро барљастатар месозад. 

Ба навиштаи муњаќќиќи англис Бертон Р. (Burton R.) «то замоне ки 

майл ба донишу шавќ ва донистан ва огоњї аз фарњангњо вуљуд дошта 

бошад, ниёз ба тарљума низ эњсос мешавад ва ин ниёз њар рўз фузунї 

мегирад» [132, 2]. 

Матлаби љолиби дигаре, ки аз мавзуи масъалаи болої бармеояд ин 

аст, ки инсонњо аз љамъи ин огоњиву иттилоот ва донише, ки аз матнњо 

ва маводи тарљумашуда ба даст меоранд, чӣ сӯду бањрае мебаранд ва то 

чӣ њад адабиёти тарљумашуда ниёзњои онњоро бароварда месозад? 

Муњаќќики мазкур дар посух ба ин суол изњор дошта, ки: «Тарљума то 

замоне ки мо бихоњем ва майл дошта бошем ва худро дар муќоиса ба 
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дигарон бишносем ва аз худ арзишњои дурусту сањење дошта бошем 

лозим менамояд. Чи гуна метавонем худ ва фарњанги худро бишносем, 

ваќте аз фарњангњои дигар бехабарем ва муќоисаи баёни онњо муњим 

нест. Њар чи мо аз фарњангњо ва афкори миллати дигар бештар огоҳӣ 

ёбем, худ ва фарњанги хешро бештар хоњем шинохт.» [132, 6]. 

Бояд арз дошт, ки худшиносї, худогоњї, мутоилот замоне ки бо 

тарзу шевањои матлуб, ба ќиёсу тадбиќи даќиќ ва бар асоси арзишњои 

огоњона сурат мегирад, ба инсон ба гунае нерўву ќудрати воќеъгароёна 

мебахшад ва инсонро дар баробари масоили љањонї ва башарї басиру 

бинотар ва воќеъгаро менамояд. Натиљаи ин воќеъгарої њаракат ба сўи 

зиндагии бењтару шоистатар хоњад буд. Агар таълиму тарбиятро як 

љараёни љањоншумул њисоб кунем ва аз љониби дигар, густариши 

дигаргунињои рўзафзуни љањонро мадди назар дошта бошем, хеле зуд 

дарк хоњем намуд, ки барои расидан ба маќсади олї, таълиму тарбияти 

фарогир, дастрасї ба тарљумаву истифода аз он амрест заруру ногузир. 

Ба дигар сухан, тарљума даричаи эътимодбахше барои шинохти 

воќеияти љањонї берун аст. Замоне ки ба масоилу мушкилоти таълиму 

омўзиш аз зовияи дигар нигоњ мекунем, ба зудї дармеёбем, ки наќши 

тарљума дар рафъу осонсозии онњо то чи њаљму њаддест. Махсусан 

тарљумањои муътабару ќобили эътимод. Њангоме ки љомеањои инсонї ба 

таври алоњида дар чањордевори худї зиндагї мекунанд, таълиму тарбият 

дар маънии мањдуди худ танњо ба огоњї ёфтан аз расму ойинњо, суннату 

анъанањо ва афкору андешањои њар љомеа мањдуд мешавад. Ќобили зикр 

аст, ки даврони торику зулмонии асрњои миёна агар чи барои башарият 

ба таври улум фољеае беш набуд, вале як воќеияти асосиро равшан дошт, 

ки баландназариву вусъати назар ва бедории огоњона метавонад зомини 

баќову пешрафту такомули инсонњо бошад. Манзур аз њастї дар танњої 

зистан нест, балки маќсад аз њаёти инсонї пайгирї ва кашфи воќеияту 

шинохти миллатњои дигар ва фароњамсозии як зиндагии шоиста аст ва 

барои расидан ба ин њадафи олї ва низомњои омўзишиву таълиму тарбия 
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бояд ба абзори боэътимод муљањњаз бошанд, то заминаи рўёрўї бо 

эњтиёљоти љањони перомун фароњам ояд. 

Тарљума метавонад наќши муассир дар инкишофи пешрафти 

барномањои омўзиши љањоншумул дошта бошад ва роњро барои ошної 

бо таљрибањои милали дигар ва дарки онњо њамвор намояд. 

1.1. Пешаи тарљумонї аз нигоњи муњаќќиќон. Перомуни мафњуми 

тарљума, маънои луѓавиву истилоњии он китобу маќолањои пуршуморе 

ба нашр расидааст. Имрўз миёни љомеањои инсонї њар ќишреро 

тасаввуре ќобили мулоњиза аз тарљума ва тафсири он мављуд аст, ки 

зикру тавсифи он зарурате надорад. Вале бо назардошти ин ки мавзуи 

аслии рисолаи њозир марбут ба тарљума аст, муносиб медонем аз 

назаргоњњои муњаќќиќони људогона дар пайванд бо шарњу тафсири 

маќулаи тарљума ёдовар шавем. 

Андеша ва назаргоњњое, ки мавриди тањќиќи мо ќарор гирифтаанд, 

ба яке аз љанбањои тарљума пайвастагї доранд. Яке аз љанбањои маъруфи 

тарљума тавре ки равшан аст, фароњамсозї ва барќарор намудани 

равобити фарњангист. Мусаллам аст, ки назари муњаќќиќони манзури мо 

њосили шинохту омўзиши амиќи онњо дар перомуни њамин љанбањои 

амри тарљума аст. Масалан, ба андешаи яке аз муњаќќиќони англис 

Сколоз К. В. тарљума навъе чараёни рафту баргашти андеша ва фарњанг 

аст. Ба ин маънї, ки аз тариќи тарљума фарњангу тамаддуни як ќавм ба 

ќавмњои дигар ва фарњангњои бегона ба фарњангњои худї муаррифї 

мешавад. Ба дигар сухан тарљума дар як њаракати дуљониба пулест, ки 

осори фарњангии байни ду забонро интиќол медињад. Аз сўйи дигар, аз 

нуќтаи назари технологияи муосир њар ќадар, ки кишварњои аќибмонда 

ба дастрасї ба розу ниёз, муваффаќияту комёбињои бадастовардаи 

љомеањои санъатї ниёзманд бошанд, ба њамин андоза фарњангу 

маданиятњои аќибмонда, аммо ба зоњир тараќќикарда ниёзманд ба 

идеалњои љомеањои ба истилоњ «кишварњои тавсеаёфта», аммо дар асл 

пурбору ѓанї аз халлоќияту эљодкорї ва шуури иљтимої њастанд. 

Афкору идеяњои муттаолї њарчанд гоњ-гоњ аз љониби омилњои хос ба сўи 
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инњитоту таназзул кашида мешаванд, вале бояд ба тариќе роњи худро ба 

сўйи миллатњои эњтиёљманд боз кунанд ва хешро бозёбанд. Њарфи нињої 

он аст, ки нафаќат навъњои фарњангњо муаррифї шаванд, балки ин 

афкори пешќадам бояд ба нањве ба љомеањои Ѓарби дар инњитоту 

таназзул мунтаќил гарданд, ки то роњи дурустарро ба мардуми ба 

инњироф кашидашуда боз намоянд. Ба ќавле «бидуни тарҷума инсонњо 

аз канори њам мегузаранд, вале вуљуди якдигарро эњсос намекунанд.» 

[134, 66]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки ин табодул ва рафту баргашти фарњангї 

на танњо дар мавридњое, ки дар фарњангу тамаддуни мухталиф бархӯрд 

мекунанд, матлубу ќобили пазириш аст, балки дар мавриди фарњангњои 

худї низ сидќ мекунад. 

Мурури пажўњишњо дар иртибот ба масоили назарї ва амалии 

тарљума гувоњ бар ин аст, ки дар тамоми атрофу акнофи љањон љомеањои 

инсонї ба тарљума эњтиёљ доранд ва аѓлаби олимони ин ришта ба 

зарурати ногузиру њатмии он ишорат варзидаанд. Ба ќавле яке аз 

муњаќќиќони ѓарбї Э. Гресс - љомеаи Ѓарб имрўз беш аз њар ваќти 

дигаре ба тарљума муњтољ аст. Ин ниёзи мубрамро метавон аз чанд зовия 

тањќиќу тараќќї намуд. Нахуст аз нигоњи моддї ниёзманди тарљума 

њастем, зеро бо ёрии он маљбурем ниёзњои одии рўзгори худро бароварда 

созем. Шинохту дарки воќеият, пай бурдан ба зиндагї дар њали љомеањо 

дида мешавад ва ба як ќавми хос мањдуд намегардад. Мањзи хотири ин аз 

зовияи маънавият низ, мо ба тарљума эњтиёљ дорем, то аз ќабли он 

битавонем комёбињои фарњангии гуногунро мавриди ќиёсу арзёбї ќарор 

дињем. Тааммуќ дар атрофи наќшу љойгањи тарљума олими мазкурро ба 

чунин хулоса меорад, ки «агар тарљума набуд, он чи мо тамаддуни Ѓарб 

медонем, аз замонњои ќадим ба замони њозир рањ намеёфт ва тасаввури 

он барои асри мо муяссар набуд.» [134, 56]. 

Шояд њарфи аслии ў дар ин маврид ишорат ба собиќаи тарљума дар 

Ѓарб аст. Яъне тарљумањое, ки фалсафаву хислати замони ќадимро ба 
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воситаи забони арабї ба Аврупои асри миёна аз нав муаррифї 

намудаанд. Њамчунин лозим ба ёдоварист, ки ба густариши ислом ба 

сарзаминњои ѓарбї ва интишори афкору андешањои фалсафї - ирфонї 

тарљума низ наќши корсоз дошт. Асноду мадорики таърихї ба забони 

юнонї бисёр нодиру камёфт буданд ва пас аз нуфузи ислом аз забони 

арабї ба забонњои урупої илмњои аҳди ќадим бо сурати нав таљдиди 

њаёт ёфтанд. 

Љанбаи дигаре, ки донишмандону пажўњишгарони риштаи тарљума 

ва тарљумашиносї ба он таваљљуњи хос мабзул доштаанд, њадафњо ё 

маќсадњои фарњангї- иљтимоии тарљума мебошад.  

Ба аќидаи аксари муњаќќиќон [44; 45; 63; 66; 70] нахустин таъбире, ки 

аз мафњум ё ќалимаи «тарљума» дар зењн ба зуњур мерасад, иборат аст аз 

воситае, ки тавассути он табдиле аз як рўсохт ба рўсохти дигар анљом 

мепазирад. Бо баёни дигар нахустин натиљае, ки аз шинохти ин калима 

дар зењни одамї шакл мегирад, сурати вазъиятест, ки њини он он 

шаклњои суварии (образњо) як забон ба забони шаклњои суварии забони 

дигар шукўњу љамоли тоза меёбанд. Гурўње аз муњаќќиќон ин равандро 

тањаввули байни забонї мехонанд, вале аз тарафи дигар тарљума ба 

сифати як љараёни тањаввулу таѓйир дар якзабонї, яъне дигаргунии сохт 

дар забоне воњид низ њамвора мавриди таваљљуњи донишмандони як 

љомеаи бисёрмиллату чандфарњангї будааст. Махсусан дар шањрњои 

бузургу пурљамъият, ки шумори фарњангњову гуногунии нигаришу 

дидгоњњо бисёр густурда аст, ки набудани мутобиќати онњо гоњо ба 

нобудии иртиботу пайвандњои каломї меанљомад. Дар ин миён набояд 

дигар заминаву љанбањо мисли љангу низоъњо, падидањои нохушоянду 

ѓайриинтизор, њодисањои табиї, буњронњои сиёсї, љунбишњои иљтимої, 

муњољиратњои тањмилии сиёсиро нодида гирифт. Зеро омилњои мазкур 

гоњо чунин љомеањои гуногунфарњангро ба њам дармеомезад, ки агар аз 

амри тарљума, махсусан тарљумаи дарзамонї кор гирифта нашавад ва 

роње барои њаллу фасли мушкилот пайдо нагардад, мушкилоти печида ва 

низоу даргирињои давомдор барои љомеа эљод мегардад. Дар љомеањое, 
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ки фарњангњои мухталиф ба њам омезиш пайдо мекунанд, шумори 

назариёту дидгоњњои гуногуни мардумї ва бардошти онњо аз љањони 

воќеият гоњо ба адами дарки сањењ меанљомад. Сабабаш дар он зоњир 

мегардад, ки намояндагони як фарњанг аз фарњанги миллати дигар 

ѓофиланд. Мањз дар њамин росто тарљума метавонад ба сифати як омили 

муњимму боэътимод барои густариши вусъати шинохту ошної аз 

фарњангњои дигар, ќавму миллатро ёрї расонад. 

1.2. Нигоњи иљмолї ба таърихи тарљума 

Масъалаи дигаре, ки њамеша мавриди таваљҷуњи донишмандони 

тарљумашинос буда, мавзуи тарљума ва табодулоти илмї-пажўњишї аст. 

Барои равшан гардидани ин мавзўъ лозим аст нигоње ба таърих афканем. 

Тањаввулот ва андозаи саноатї аз соли 1750-и мелодї шуруъ гардид. Ин 

тањаввулот ба таѓйири тунду барқвор буд, ки дар бисёре аз таълифоти 

илмї онро ба инќилоби санъатї њамсону њамсанг донистаанд. 

Тањаввулоти мазкур зењнияти мардумро низ ба куллї дигаргун сохт. Дар 

љараёни фикриву зиндагии иљтимої таѓйири чашмгир сурат гирифт. 

Бањрагирї аз имконоти мошинї на танњо сарчашмаву манбаи 

дигаргунии амиќу доманадоре дар љомеаи ѓарбї гардид, балки љомеаи 

илмиву фарњангии тамоми чањонро тањти таъсиру нуфузи худ ќарор дод. 

Ин таѓйири бунёдї њамзамон људої ва худмењварии шаклгирифтаву дар 

тули асрњо истењкомёфта дар кишварњоро барњам зад. Аксари ќавму 

миллатњо ба умќи ин воќеият расиданд, ки дигар дар танњої зистан 

ѓайриимкон аст. Коргирї аз имконияти мошинї ягона роњи њалли 

тамоми мушкилоту масоил аст. Ихтирооти љадид мусаллам аст, ки 

интиќолу матолиби зиёдеро миёни аќвом таќозо менамуд, ки ин бидуни 

тарљума амалї намешуд. 

Матлабе дигари ќобили мулоњиза ин аст, ки тарљума хоњ ба унвони 

њунар мањсуб шавад, хоњ илм ба шумор ояд дар шакли кунунии худ 

натиљаи саъю талошњо, тањаввулу дигаргунињо ва иќдому ибтикороти 

пуршуморе аст, ки дар имтидоди таърих маълуму машњуд гардидааст. 
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Дар соњањои дигари илму њунар ва бисёри дигар заминањои илмї низ 

њамин раванд маъруфу шинохта аст ва он чи имрўз ба унвони кашфиёту 

ихтироъ аз он ном бурда мешавад, собиќаи бисёр ќадимаву куњан 

доранд. Ба сифати намуна метавон аз њунари хушнависї, аккосї, 

фалсафа, сиёсату бисёри дигар аз соњањои илм таъкид варзид. Њамаи 

онњо дар ибтидо бо дидгоњњо ва идеяњои содаву маъмул шурўъ шудаанд, 

ки дар замони њозир аѓлаби он назаргоњњо куњнаву мардуд гаштаанд ва 

басту сурати такмилёфтаи онњо илми тозаеро ташкил додааст. 

Албатта илми тарҷума њам намешавад аз ин ќатор мустасно бошад. 

Вале воќеият ин аст, ки мавзуе, ки тарљумаро аз боќии риштањои илмиву 

њунарї барљастатар месозад, таваљљуњ ба ин њаќиќат аст, ки 

мутафаккирони бузург ба тарљума шинохту назари хос доштаанд. Аксар 

ба шеваву нањве аз усули тарљума баҳра гирифтаанд. Ба андешаи 

муњаќќиќон агар дар тули таърих аз мазоёи тарљума бањрабардорї сурат 

намегирифт, имрўз шояд аѓлаби шоњкорњоро дар ихтиёр надоштем. Ба 

ин маънї, ки бештар осори бузургон зери таъсир ва илњом аз осори 

тарљумашудаанд. 

Муњаќќиќ Р. Бертон бар ин назар аст, ки бисёре аз андешањо ва 

назариёти баландпояи Шекспир, намоишноманависи номдори англис аз 

тарљумањои анљомёфта нашъат гирифта аст. Ба ќавли Р. Бертон «агар 

мутарљимони мактаби Толпедо дар Испания матнњои арабии осори 

Арасту, Афлотун ва Суќротро ба лотинї баргардон наменамуданд, 

идеяњои волои онњо, ки рангу бўйи ислом низ ёфта буд, њаргиз ба Аврупо 

ва љањони Ѓарб роњ намеёфт.» [132, 75]. 

Ба хотири он ки назарияњои тозатарини тарҷумаро дарку фањм 

намоем, моро лозим аст, ки дар навбати аввал ба нахустин поягузорони 

ин илм ошно шавем. Бояд аз њусну ќубњ ва аз љанбањои заифу нерўманди 

онњо огоњї ёбем ва аз тарафе низ лозим аст, ки ба чигунагии раванди 

тањаввулот ва такомулии сифативу миќдории назариёт дар иртибот ба 

ин илм ошно гардем. Албатта душвор аст таѓйиру муайянсозии 
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хестангоњ ва макони тарљума. Њељ санаде мављуд нест, ки нахустин 

нуќтаи пайдоиши тарљумаро ба исбот расонад, вале як чиз мусаллам аст, 

ки тарљума мањз дар сарзаминњои ѓарбї беш аз њар љойи дигаре рушди 

комилу чашмгир доштааст. Аврупо ба маънии васеи калима чи дар 

замони њашамату шукӯњи бе мисли императорњои Руму Юнон ва чи 

баъди суќути Константинопол, ки зуњури давраи эњёро сабагор шуд, 

њамвора маркази доимии илмиву тањќиќї дар тамомии миќёси илм ва аз 

љумла будааст. Вале набояд фаромӯш намуд, ки дар миёни аќвому 

миллатњои дигар низ саъю талошњое барои пешрафту такомули тарљума 

ва дигар риштањои илмї сурат гирифтааст. Вале Юнону Руми Ќадим аз 

он сабаб дар љањон эътибору шуњрат ёфтаанд, ки сарчашмаи тањќиќоту 

корњои илмї буданд. Дар иртибот бо ин номуносиб нест агар ба баъзе аз 

тарљумањои хаттиву шифоњии даврони ќадим ишора шавад.                                                                                                                

Тибќи иттилооти мављуд нахустин осори тарљумашудаи хаттї ба се 

њазор сол пеш аз солшумории мелодї бармегардад, яъне ба даврони 

подшоњони Мисри Ќадим. Порањои парокандае аз китоби «Њамосањои 

Сумерион» марбут ба њазораи дувуми пеш аз мелод ба чањор-панљ 

забони осиёї ёфт шудааст. Санги сиёњи балзамї, ки дар соли 1799 дар 

минтаќаи рўдхонаи Нил дар Миср ёфт шуда, бо иероглифњо иншо шуда 

ва тарљумаи онҳо ба забони юнонї анљом шудааст. Њамчунин дар 

асноди ба даст омада наќл шудааст, ки ваќте асирони калимї дар соли 

397-и пеш аз мелод аз Байнаннањрайн бозгаштанд, мутуни диниву 

китоби муќаддаси Тавротро ба забони ибрї мушкил ёфтанд ва хостори 

он шуданд, ки мутарљимон ба тарљумаи он мутун њиммат гуморанд. Аз 

асри III-и ќабл аз мелод ба баъд ќисмати бузурге аз адабиёти ѓании 

Юнон ба сурати таѓйири забони юнонї тарљума шуд. Бояд гуфт, ки ин 

имкон вуљуд дорад, ки аз замонњои пешин низ тарљума маълум будааст, 

вале барои исбот далелњои собит мављуд нест.  Аммо ин амр маълуму 

равшан аст, ки мутарљимон њамзамон дар амри тарљума аз як забон ба 
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забони дигар, махсусан, дар даврони императорњои юнониён ва эрониён 

наќши корсозе доштаанд. 

Ба навиштаи Роналд Р. А. дар замони подшоњии Самтики дувум 

гурўњи бузурге аз љавонону толибони мисрї ба Юнон фиристода шуд, ки 

зимни ёдгирии забони юнонї ба фанни тарљумаи хаттї ва шифоњї ошно 

гарданд. Давраи Дориюш дар Тахти Љамшед сангнавиштае, ки таърихи 

он ба соли 512 ќабл аз мелод мерасад, матнњое бо се забон дорад. Њатто 

аз замони њукмронии Куруш бунёдгузори императории Эрон ба ғайр аз 

забони оромї, ки забони расмии мавриди истифода будааст, забонхои 

дигар низ роиљ буда ва афроди дузабона накши умдае доштаанд. Роналд 

Р. А. дар таълифоти худ њикоёти љолиберо аз кору фаъолияти 

мутарљимон наќл мекунад, ки пешоњанги бекифоятї ва сустиву заъифии 

мутарљим аст. Бар асоси навиштаи ў Ардашери аввал ќосидеро бо номи 

Артафенес, ки донандаи ду забон порсиву юнонї буда ба Спорта гусел 

дошт, то ба маќомоти Спорта хабар дињад, ки мутарљим нишон аз уњдаи 

тарљима хуб набаромада ва боиси кудурати равобит шудаанд» [135, 33]. 

Ботиюс, ки яке аз олимон ва давлатмандони румї буд, ба навиштаи 

РобИн ба осору таълифоти Арасту алоќаманд шуд ва бахше аз онњоро ба 

забони лотинї тарљума мекунад. Бисёре аз тарљумањои анљомдодаи ў ба 

унвони асноди муњимме дар заминаи адабиёт ва фалсафаи юнонї, њатто 

то охирњои асрњои миёна мавриди истифода карор гирифтаанд. 

Ботиюс «Мантиќ» ва «Риёзиёт»-и Юнонро низ тарљума кардааст. 

Њадафи ў ин буда, ки тамоми осори Арасту ва Афлотунро ба забони 

лотинї тарљума карда, њамзамон барои онњо тафсири комил бинависад. 

Мазкур соли 510 мелодї муќаддима бар «Мантиќ»-и Арастуро, ки 

тавассути Порфири дар садаи севум ба забони юнонї навишта шуда буд, 

ба забони лотинї тарљума намуд. Бутиюс тарљумањои дигаре низ анљом 

дода, ки њамагї дар љунбишњои фалсафї ва мазњабии асрњои миёна ба 

кор бурда шудаанд. Лозим ба зикр аст, ки дар даврони бостон ва њатто 

дар дањањои оѓозии солшумории мелодї назарияњои хосси тарљума 

мављуд набуд. Дар ин миён масъалае, ки комилан равшану муайян аст, 
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ин аст, ки тарљумаи луѓавї, яъне тарљумаи калима ба калима аз даврони 

бостон, то асри чањоруми мелодї танњо дар мавриди китобњои динї-

мазњабї ривољ дошт. Тарљумаи њарф ба њарф шевае буд, ки њамаи 

мутарљимон ба он пойдору содиќ буданд. Исботи онро метавон дар ин 

навиштаи Њорас мушоњида кард, «вазифаи як мутарљими вафодор он 

аст, ки матнро ба сурати калима ба калима тарљума намояд». Бояд изњор 

дошт, ки тарљума дар тули асрњои миёна ривољи чандоне надошт. Дар 

имтидоди асрњои миёна њама чиз дучори таѓйиру дигаргунињои зиёде 

гардид. Дар адабиёти тањќиќї ин давраро ба ду ќисмат људо месозанд. 

Ќисмати аввал даврони таѓйиру дигаргунї ва дар айни њол ошуфтагї 

буд. Императории ислом ба суръат доира ва ќаламрави фармонравоии 

худро густариш медод ва њељ нерўе наметавонист пеши роњи онро 

бигирад. Њамзамон љангу љидолњо миёни ќавму миллатњои кишварњои 

аврупої оѓоз шуд ва асрњои зиёд ба тул кашид. Дар натиља як пояи 

бесуботї, фикру нодорї, бењаракатї дар саросари Аврупо њоким шуд. 

Дар натиљаи љангу љидолњо, кашмакашињои дохилї, китобњову асноди 

муњимми таърихї сўзонида шуд, несту нобуд гардид. Шуморе аз китобу 

асноди марбут ба фарњангу тамаддуни Юнону Рум, ки тавонистанд аз ин 

хатар рањо ёбанд, дар дайру колисоњо нигањдорї мешуданд. Бархе аз 

роњибон, ки зиндагии хешро ба калисо бахшида буданд, ба нусхабардорї 

аз китобњои ќадим пардохтанд ва то њадде намунаи осори тамаддуни 

башариро аз нобудї нигоњ доштанд. Аз асри V то асри VII-и мелодї, 

яъне пайдоиши ислом осори муњимме аз корњои назарї ва илмї дар 

заминаи тарљума ба даст наёмада аст.  

Танњо бархе аз адабиёти мазњабї тарљума шудаанд. Тибќи иттилои 

Р. Роналд Зайд ибни Собит муншии паёмбари гиромї њазрати Муњаммад 

(с) бо тасаллуте, ки бо ду забон - арабї ва ибрї дошт, дар тарљумаи 

номањо ва муросилоти   яњудиёни Мадина, ки ба паямбари гиромї ирсол 

мегардид, нақши арзандае ифо кард [135, 41]. 
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Њукумати исломї ва подшоњии Абдурањмон ва хешу ақрабои ў дар 

Испания беш аз панљсад сол идома дошт. Дар ин муддат тамаддун дар 

Испания густариши чашмгир ёфт. Бисёре аз олимони мусулмон, масењї 

ва яњудї ба тањќиќ пардохтанд ва осори муњимме аз илму тамаддуни 

Юнон ва Руми бостон муљаддадан аз арабї ба забонї лотинї тарљума 

шуданд ва ин тамаддуни аз дастрафтаро дубора зинда карданд. 

Аз ибтидои асри дањуми мелодї ба баъд девонњо ва маљмўањои назм 

низ ба забонњои мухталиф тарљума гардиданд, аммо дар тули даврони 

мазкур бар хилофи ин ки дар тамоми заминањои фалсафаву мантиќ аз 

равиши бањсу љидол, истифода менамуданд, ба назарияњои тарљума 

таваљљуњи зиёде нашуд. Дар ибтидои ќарни дувоздањуми мелодї вазъи 

сиёсиву фарњангии Аврупо дучори таѓйиру тањаввули амиќе гардид. 

Аврупоињо бо миллатњо ва забонњои дигар ошно шуданд ва ин 

ошної бо расму суннатњои мардуми Осиё боиси тањаввулоти бузурге дар 

љомеа шуд ва ин тањаввулот ба падидаи бузурги ќарни чањордањум анљом 

ёфт ва бо зуњури даврони эњё шукўњу азамати асрњои миёна ба поён 

расид. 

Дар равнаќу ривољу умури тарљума, махсусан наќши муњаќќиќону 

олимони шањри Толедои Испания нињоят чашмгир аст. Дар соли 714 

мелодї шањри мазкур ба яке аз марказњои асосии илмиву тарљумањои 

муњим даромад. Олиме бо номи Доменико Голдвинсал дар ин љо 

мактаби забоншиносиро бунён нињод ва ин мактаб заминаи мусоидро 

барои љалби олимону забоншиносони барљаста дар асрњои баъд фароњам 

овард. Дар ин мактаб тарљумонњо омода карда мешуданд. Устодоне, ки 

ба таълиму тарбияти тарљумонњо машѓул буданд, аслан ба забонњои 

арабї, ибрї, юнонї ва лотинї тасаллут доштанд.  

Дар маркази мазкур бисёре аз нусхањои арабии осори бузургони 

Юнони Ќадим мисли Арасту ба забони лотинї тарљума гардиданд. Дар 

замонњои баъдї касоне, ки ба фалсафаи арастуї раѓбат доштанд, аз ин 

осори тарҷумашуда истифода намуданд. Мактаби забоншиносии Толедо 
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то соли 1250-и мелодї идома дошт ва баъдан ба маркази пажўњишњои 

шарќшиносї табдил гардид. Замоне ки сухан аз тарљума ва рушди он дар 

миён аст, зарур аст аз шахсиятњои машњуре зикри ном шавад, ки дар 

амри густаришу равнаќи амри тарљума наќши корсозе доштанд. Яке аз 

чунин шахсиятњо Алфреди Бузург, подшоњи ќабилањои саксонњои ѓарбї 

(849-899) мебошад. Бар асари тарбияте, ки ў дар муњити дарборї 

гирифта буд, забони осори бисёре аз нависандагони ќадимро фаро 

мегирад.  

Тибќи иттилои мављуд, номбурда бо дарки камбудї муаллимони 

лоиќу шоиста, олимону муаллимони машњурро аз дигар кишварњо ба 

Англия овард ва онњоро ба тарљумаи осори дигар ќавму миллатњо ба 

забони лотинї ташвиќ намуд. Худи ў низ ба амри тарљума алоќаманд 

буд. Аз љумла соли 1890 китоби «Нигаронињои чўпонї»-и Поп 

Григорийро ба лотинї тарљума намуд. Махсусан китоби «Гуфтушунид» 

маъруфияти зиёде касб намуд. Алфред дар муќаддимае, ки барои китоби 

аввалї навишта буд, ќайд кард, ки дар тарљума ў ба шева ва тарзи кори 

мактаби Љерм такявар аст. Яъне тарљумаи мафњум ба мафњум. 

 Дар радифи Алфред бояд аз Алфрек, ки аз насрнависони машњури 

англо-саксон буд, ёд намуд. Алфрек дар шарњу баёни назария ва сабки 

тарљумаи худ борњо ба пайравии худ аз назарияи Љерм, яъне инкори 

тарљумаи вожа ба вожа ва коргирї аз тарҷумаи мафњум ба мафњум 

ёдовар шудааст. Яке аз хусусиятњои кори ў истифода аз забони мардуми 

одї буд. Ба андешаи ў тарљума бояд ба забони холиси мардум анљом 

ёфта, бо вожањои мутаорифи ин мардум ороиш дода шавад. Ў худ ба 

тафсири амри тарљума машѓул шуда, боварї дошт, ки тафсир дар 

њангоми тарљума тамоми душвориву норавшанињоро рафъ месозад ва аз 

якнавохтии матни тарљумашуда мекоњад. Яке аз вижагињои барљастаи ў 

нерўи пазиришу ќабули интиќод ва мардонагии ў дар муќобили эродњое 

буд, ки нисбати тарљумањои ў пешнињод мегардид. Бисёре аз интиќодњо 

аз љониби мутарљимон ва олимоне буданд, ки бештар ба матни аслї 
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такявар буданд ва шеваи озоди тарљумаро, ки аз љониби Алфред 

пешнињод мегардид, ќабул надоштанд. 

Ќобили зикр аст, ки дар асри XII олимону мутафаккирони бузург по 

ба майдони илму фарњанг гузоштанд, ки осори онњо дар асрњои баъдї 

сабабгори зуњури риштањои мухталифи илмї гардиданд. Яке аз чунин 

бузургмардон Мусо Маймун буд. Номи аслии ў Буумрон Мусо ибн 

Маймун ибн Убайдо буд. Маймун як файласуфи њуќуќдон ва физикдони 

яњудї буд, ки ба забонњои ибрї ва арабї шинохти комил дошт. Падари ў 

Маймун ном дошт ва яке аз олимони машњури замони худ буд. Ў 

мабонии илмиро назди падараш фаро гирифт. Таваљљуњи ў ба масоили 

марбут ба тарљума сарчашмаи илњом барои мутарљимини наслњои оянда 

буд. Назари ў дар атрофи шеваи тарљумаи вожа ба вожа љолиб аст. Ба 

ќавли ў тарљумаи калима ба калима боиси пайдоиши як тарљумаи 

печидаву буѓранљ хоњад шуд [50, 5]. 

 1.3. Пайдоиши тарљума дар љањони ислом. Таърих гувоњ аст, ки њар 

дину мазњабе, дар тули замон ба хотири густаришу таблиѓи мабонии 

назариявиву амалии худ миёни пайравону муътаќидон корро аз таблиѓу 

тарвиљи ањкому васоёи хеш оѓоз намудааст, ки дини ислом низ дар ин 

радиф мустасно нест. 

Бидуни шак љунбиши илмї дар ислом аз ќироату тафсири «Ќурони 

Маљид» ва њадис оѓоз гардидааст. Њамон гуна ки равшан аст, ислом дар 

натиљаи пирўзињои барљастае, ки дар имтидоди таърих дошт, ба 

сарзаминњои пањновару бо мероси гаронсангу фарњангу тамаддуни 

бисёре аз кишварњо даст ёфт. Аѓлаби ќавму миллатњо, ки дину мазњаби 

дигар доштанд, ба тадриљ ба дини ислом гаравиданд. Аз љумла яњудиён, 

масењиён, њиндуёну эрониён, мисрињо, испонињо ва чандин ќавму 

халќиятњо ба ин шариати пирўзиёфта мутеъ гаштанд. 

Дар бовару муътаќидоти худ боќї мондан барои мардуми маѓлуб 

масъалаи бисёр душворе буд, вале ин бархўрди чандсўя ќавонину низоми 

худро таќозо менамуд. Зиндагии инсонї, муоширату њамкорї, 

њамзистиро таќозо менамуд ва мусаллам аст, ки дар ин миён наќши 
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забони муштарак бисёр муњим аст. Ба навиштаи Куруш Сафавӣ пас аз 

густариши бесобиќаи ислом дар сарзаминњои дигар «арабї забони 

муштараке шуд барои њамаи сокинони сарзаминњои исломї. Пизишкони 

њозиќ ва донишмандони бузург муќаррибони даргоњи хулафои исломї 

шуданд ва ба ин тартиб ихтилофи бузурге миёни аносири гуногуни 

љањони ислом фароњам омад ва мубодилаи њамаљонибаи андешањои 

аќлонї дар ин љањони нав равнаќ гирифт.» [71, 93]. 

Арабњо худро дар тамоси мустаќим бо фарњангу тамаддуни 

эрониву юнонї ёфтанд ва тањти таъсири густурдаи ин фарњангњо ќарор 

гирифтанд. Мањзи хотири ин, наметавон гуфт, ки Арабистон пеш аз 

ислом барои тамаддуну фарњанги дигар кишварњо дари бастае буд. 

Аз ин љо метавон чунин натиља гирифт, ки илму фарњанги њар 

миллате бархӯрдору нашъатгирифта аз ёфтањои зењнии дигар халќу 

ќавмњост. 

Дар ин амр албатта наќши мубаллиѓони ислом, махсусан дар эљоди 

пайвандњо миёни тамадунњо чашмрас аст. Чунин даъво, ки ин ё он 

риштаи илм хосси миллати алоњидае аст, шояд даъвои дурусте набошад, 

зеро табиату сиришти зиндагии аќлонї бо ин созгор нест. Дар њар 

кишваре тафаккури аќлонї тањти таъсири омилњои пуршумори мазњабї, 

иќтисодиву сиёсї ва иљтимої шакл гирифтааст. 

Гуфтан лозим аст, ки дар оѓози зуњури ислом саъю талоши арабњо 

аѓлаб ба сарфи густаришу пањн намудани ањкоми ислом буд, ки 

мусаллам аст љангу љидолњо ва нооромињои тулониро ба дунбол дошт. 

Хонадони Умавиён масруфи задухўрдњои пайгири дохиливу хориљї 

имкони зиёде барои тарѓибу ташвиќи илму маърифат надоштанд.  

Танњо пас аз оромиш ва истиќрори сулњ ва ба майдон омадани 

хонадони Аббосиён авзоъ таѓйир намуд. 

Чун мавзўи мавриди назари мо тарљума ва умури тарљумагарї аст, 

бояд зикр шавад, ки то поёни ќарни VII тарљума дар љомеаи исломї 

равнаќу ривољи зиёде надошт. Мутарљимон корњои њаљман хурдро 
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тарљума мекарданду халос. Таваљљуњ ба тарљума махсусан дар имтидоди 

асри VIII шурўи ќобили мулоњизае пайдо намуд ва дар асри IX, ки асри 

классикии ислом мањсуб мешавад, ба ављи аълои худ расид. 

Дар асрњои баъдї низ амри тарљума идомат дошт, вале барљастагии 

ќобили мулоњизае надошт. Танњо се ќарни мазкур аз љониби муњаќќиќон 

њамчун даврони тиллої дар асри тарљума таъкид шудааст. Ба навиштаи 

Куруш Сафавӣ: «Мусалмонон беш аз се ќарн сахт машѓули тарљумаи 

осори илмиву фалсафї ва адабиву мазњабии тамаддунњои куњан буданд 

ва аз мероси инсонии бузурге, ки сарчашмањои он дар шаш забони 

шинохтаи он замон яъне ибрию, суриёнї, форсї ва њиндию лотинї ва аз 

њама муњимтар юнонї буд, бархӯрдор шуданд. Муассисаи илмие ба номи 

«Байт-ул-њикма» барои љой додани мутарљимон ва њифзи осори онњо 

бунён нињодаанд ва њайатњое дар љустуљўи китобњои арљманд ба Эрону 

Њинд ва Фаластин гусел доштанд ва барои он ки андешањои мазбут дар 

забонњои дигарро бо амонати тамом ба забони арабї баргардонанд, њам 

тарљума карданд ва њам тарљумањои пешинро тасњењ ё дигар бор тарљума 

карданд. Ин тарљумањои гуногун сароѓози илми онњо ва тањќиќу татабўи 

онњо буд.» [71, 94]. 

Љолиби зикр аст, ки донишманди тољик Низомиддин Зоњидов дар 

таълифоти худ иттилооти арзишмандеро перомуни тарљума миёни 

арабњо ва махсусан осоре, ки аз пањлавї ба арабї баргардон шуда бар 

асоси асноду шавоњиди муътамад зикр намудааст. Эшон зимни 

баршумории заминањо ва иллатњои вусъату шаклгирии тарљума ба 

наќши «Байт-ул-њикма» низ таъкид варзидааст. Ба гуфтаи ў: «дар замони 

Њорунаррашид (776-809) дар Баѓдод китобхонае ба номи «Дор-ул-

њикма» таъсис ёфт, ки дар он дар баробари њифзи кутуб ба кори 

тарљумаву таълиф низ мепардохтанд. Ин амр дар замони хилофати 

Маъмун (813-833) ривољи тамом пайдо кард. Халифаи мазкур дар Баѓдод 

нахустин муассисаи исломии тарљумаву таълифро ба номи «Байт-ул-

њикма» ё «Хизонат-ул-њикма» таъсис дод, ки он дар айни замон маркази 
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таљаммўи нависандагону мутарљимон ва рассомону сањњофони эронї 

буд.» [110, 161]. 

Ба аќидаи мавсуф дар фаъолияти «Байт-ул-њикма» махсусан наќши 

мутарљимону адибони эронї бисёр корсоз аст. Зоњидов Н. аз ќавли 

Љирљї Зайдон наќл мекунад, ки «Байт-ул-њикма» ба дасти эрониён 

таъсис шуд ва ба дасти онон идора гардид ва касоне, ки ба он љо омаду 

шуд доштанд, бештарашон эронї буданд ва бештарашон шуубї буданд.» 

[110, 161]. 

Бемаврид нест агар дар бораи нахустин осори тарљумакардаи 

мусалмонон ишора шавад. Мусалмонон барои рафъи ниёзу эњтиёљоти 

худ ба мероси фарњангии куњан рўй оварданд. Вале аввалин тарљумањои 

онњо дар заминаи илмњое буд, ки робитаи мустаќим ба кору зиндагии 

рўзмарра дошт.  

Замони салтанати Умавиён Холид ибни Язид майлу иштиёќи зиёд 

ба кимиё ва илмњои табиї дошт, ки шояд натиљааш ба замони иќомати 

вай дар Миср бастагї дошт. Худи ў таълифоте дар заминаи кимиё анљом 

дод. Ин подшоњи алоќаманди кимиё фармон дод, то донишмандону 

њакимони Искандария китобњои кимиёї ва тиббиро, ки ба забони юнонї 

навишта шуда буданд, ба арабї тарљума кунанд. 

Ба дастури халифаи дигар Умар ибни Абдулазиз, ки дар миёни 

халифањои хонадони худ беш аз хама ба илму дониш раѓбат дошт, 

рисолае њам дар заминаи тиб ба арабї баргардон шуд. 

Ањли тањќиќ дар инкишоф ва сирри ташаккулу камоли тарљума 

махсусан наќши хонадони Аббосиёнро бисёр муњим арзёбї менамоянд. 

Мансур, ки халифаи дуюми хонадони Аббосиён буд, майлу хоњиши 

зиёд ба илму дониш дошт ва бо ибтикори ў Баѓдод бунёдгузорї шуд. 

Номбурда аз нахустин рўзњои хилофат кўшид пизишкону мутарљимонро 

пайдо намояд, ки роњгушои фарњанги исломї гарданд. 

Умуман, саъю талошњои нахустин халифањои хонадони Аббос 

боиси рушду камоли ҳаёти илмї дар сарзаминњои исломї гардид. 
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Сањми фармонравоён ва њокимони ваќти хонадони Аббосї ба 

андозае бузург буда, ки гурўњи муњаќќиќон рушду камол ва пойдории 

риштањои илмї, махсусан фалсафаро натиљаи саъю талоши онњо 

донистаанд. 

Дар иртибот ба ин бояд аз шањрњое, ки маркази илму фарњанг 

буданд, махсус таъкид намуд. Яке аз чунин шањрњои бузург Баѓдод буд, 

ки ба сурати конуни фикрии љањони ислом даромада буд. Баѓдод ба 

гунае шуњрату маъруфият пайдо намуда буд, ки аз кишварњои гирду 

атроф олимону донишмандон, шоирону нависандагон барои касби илму 

маърифат меомаданд. 

Дар Испания, махсусан он ќисмат, ки тањти њукумати исломї ќарор 

дошт ва ѓарбиён онро Андалус мехонданд, донишмандон аз њамкешони 

худ тарљумањо ва дигар тањќиќоташонро касб мекарданд. 

Танњо бояд хотиррасон намуд, ки авҷи тарљума нисбат ба Шарќ ба 

ин сарзамин дертар фаро расид ва дар натиља испанињо эњтиёље 

надоштанд, ки ба китобњои лотинї ва юнонї мурољиат кунанд. Зеро, 

аллакай китобњои мавриди ниёз ба арабї тарљума шуда буданд ва дар 

дастраси онњо буданд. 

Бояд гуфт, ки осоре, ки дар садањои нахустини пирўзии ислом ба 

забони арабї тарљумаву баргардон шуда, пуршуморанд. Донишманди 

тољик Н. Зоњидов осори мавриди назарро ба назардошти риштаву 

мавзўъ ба се бахш људо намуда, хамзамон иллати таваљљуњи арабњоро ба 

он осор мавриди тањлилу арзёбї ќарор медињад. Мавсуф изњор медорад, 

ки «хирадгарої ва тамоюл ба илму дониш, дастгирї ва рушди адаб ва 

фарњанг, ки аз мазиятњои боризи сиёсати давлат дар ањди хулафои 

аббосї, ба вижа дар сад соли аввали њукмфармоии ин хонадон мањсуб 

мешуд, боиси равнаќи бозори тарљума ва фароњам омадани муњити доду 

ситади фикриву маънавї дар ќаламрави хилофат гардид. Дар натиља, 

теъдоди азими китобу рисолањои пањлавї ба арабї тарљума шуд ва дар 

муњити доду ситади фарњангї мавриди њусни ќабул ва пайравї ќарор 

гирифт.» [110, 159]. 
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Ќобили зикр аст, ки Аббосиён барои амалї намудани ин амр, яъне 

тарљумаи осори илмї ва фалсафї ба забони арабї ба забонњои њинду 

Эронї тавассул љустанд. Ногуфта намонад, ки дар он замон се маркази 

умдаи тарљума буд. Аз љумла Искандария, Гундишопӯр ва Њаррон. Аз ин 

миён махсусан Искандария дар ќиёс ба дигар марказњо наќши 

барљастаеро дошт. Таъсиру нуфузи Искандария дар вусъату густариши 

илми фалсафа бисёр назаррас аст. 

Аз дидгоњи Исмоил Саодат «Кимиёи арабї умдатан њосили ин 

таъсир ва тибби исломї, асосан љолинусї ва бењтар бигўем искандаронї 

буд. Аммо Гундишопӯр шањре буд, ки Мансур- халифаи аббосї нахустин 

мутарљимони худро дар он љустуљў кард. Шаҳре, ки Хусрави аввали 

Анӯшервон мадрасаи машњури тибро дар он таъсис карда буд. Хонадони 

номовари донишмандхези Бахтишӯъ, ки таќарруби бисёр дар дастгоњи 

хилофати аббосї ёфтанд ва ба олами тиб ва тарљума ба забони арабї 

хидмати босазо карданд, аз Гундишопӯр бархоста буданд.» [110, 98]. 

Бар мабнои осори мављуди тањќиќї метавон чунин натиља гирифт, 

ки дар ташаккулу истеҳкоми тамаддуну фарњанги муштараки исломї ба 

ѓайр аз мероси адабї осори фикрии юнонї, эронї, њиндї бисёр 

таъсиргузор будааст. Осори тарљумашудае, ки љанбаву муњтавои 

фалсафї, тиббї ва риёзї доранд, маъмулан аз забони юнонї баргардон 

шудаанд. Аз забони њиндї бошад, осори ситорашиносї, тиббї ва риёзї 

ба арабї тарљума шудаанд. Дар камолу пешрафти фарњанги арабї-

мусулмонї наќши адабиёту фарњанг, то исломии эронї нињоят бузург 

аст. Ба аќидаи муњаќќиќи эронї М. Муњаммадї «Дар асре, ки адабиёти 

араб густариш меёфт, адаб ва фарњанги эронї муњимтарин адаб ва 

фарњанги хориљї буд, ки ба он пайванд ёфт. Ба иборати дигар, эрониён 

њам худ соњибони осори фикрї ва њам тарљумакунандагони он осор ба 

арабї ва њам бавуљудоварандаи назоири онњо дар арабї буданд.» [80, 

136]. 
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Дар иртибот бо ин номуносиб нест аз мутарљимони номдори он 

даврон ёддоварї шавад. Дар миёни мутарљимони эронї бояд аз Абдулло 

ибни Муќаффаъ ном бурд. Ба навиштаи муњаќќиќон ин нависанда пас аз 

он, ки исломро ќабул намуд, арабиро ба њадди комил омўхт ва чанд 

китоби ахлоќї, ки намунаи боризи он китоби машњури «Калила ва 

Димна» мебошад, ба арабї тарљума намуд. Писараш Муњаммад низ пас 

аз ў чанд рисолаи мантиќї, махсусан таълифоти Арастуро, ки ќаблан дар 

забони форсї шинохташуда буд, ба арабї тарљума намуд. 

Муњаќќиќи фозил Зоњидов Н. бар асоси сарчашмањо иттилооти 

сўдмандеро гирдоварї намуда, зимнан ќайд мекунад, ки фаъолияти 

номбурда аслан дар ду самт љараён доштааст. Нахуст тарљумаи осори 

тоисломии эронї ба забони арабї, дуюм таълифи осор дар рўњ ва равияи 

анъанањои арабиву бадеии халќњои эронї. Абдулло ибни Муќаффаъ на 

танњо аз пешгомони тарљума, балки яке аз нависандагони бузург ва 

бунёдгузори насри арабзабон буд. 

Вале вижагии аслии кору фаъолияту ў дар он зоњир мешуд, ки «дар 

пойдории фарњангу тамаддуни тоисломии Аљам ва таъмини њастии он 

дар шароити њукмфармоии ислом василаи нишонрастар аз онро 

истифода бурдааст, яъне бузургиву шањомати фарњангу тамаддуни 

Эрони тоисломро на ба роњи мубориза бо арабњо, балки бо тарљума ба 

воситаи осори тоисломї ва таълифи асарњо дар рўњи он осор исбот 

кардааст. Тарљума ва таълифоти Ибни Муќаффаъ боиси њифз ва умри 

дубора пайдо кардани осори тоисломии Эронї ва ривољи анъанаву 

суннатњои гузашта дар љомеаи нав гаштанд. Тарљумаи «Худойнома» аз 

пањлавї ба арабї ва минбаъд яке аз сарчашмањои асосии «Шоњнома» 

ќарор гирифтани он худ далели равшани ањамияти фаъолияти Ибни 

Муќаффаъ њамчун нависандаи шуубимазњаб аст ва тадовуми суннатњои 

осори мансури тоисломиро дар насри арабизабони ќарни VIII-IX ва 

адабиёти навини форсї таъкид мекунад.» [110, 166]. 

Пас аз Ибни Муќаффаъ бояд аз мактаби бузурги Ҳунайн ва 

писараш Исњоќ ёд кард, ки дар тарљумаи осори Арасту ва бахши бузурги 
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маорифи юнонї наќши корсозе доштанд. Ин мактаби машњуре буд, ки 

гурўњи зиёде аз донишмандону пизишкон ва аз љумла Њиљоз ибни Мотар, 

Яњё ал- Битриќ ва Ќусо ибни Луќоро дар худ гирд оварда буд. Дар ин 

мактаб њамзамон бо тарљумаи осори классикї шогирдонро забонњои 

мухталиф меомўзонданд. Ба шогирдони ин мактаб Хубайш хоњарзодаи 

Ҳунайн сарварї менамуд. Ў бисёре аз осореро, ки Ҳунайн аз юнонї ба 

суриёнї тарљума намуда буд, аз суриёнї ба арабї тарљума кард. Њамон 

гуна ки аз навиштаи муњаќќикон бармеояд, Ҳунайн ва Исњоќ забонњои 

арабиву форсї ва суриёниву юнониро хуб медонистанд ва дар љустуљўи 

осори фалсафї ва илмї ба њама љо, махсусан ба сарзамини Руми шарќї 

сафар мекарданд. Махсусан, Њунайн муддати ду соли иќоматаш дар 

Руми шарќї танњо ба омўзиши забони юнонї машѓул мешавад. Ҳунайн 

нисбат ба кори тарљума нињоят даќиќу љиддї буда ва дар бархе аз 

таълифоташ зикр намудааст, ки баъзе аз матнњоеро, ки дар љавонї ба 

таври шоиста тарљума накарда, бори дувум тарљума намудааст. Гузашта 

аз ин аз мутарљимони њамасраш, ки бо шитобзадагиву саросемагї 

тарљумањои ноќисе арза доштаанд, интиќод намудааст. Гузашта аз ин 

таъкид намудааст, ки тамоми тарљумањои вай бар манбаъњои юнонї 

такяваранд. 

Писари ў Исњоќ дар амри тарчума бисёр љиддият нишон медодааст. 

Тибќи навиштаи Иброњим Мадкур «Бар хилофи падараш, ки ѓолибан 

матнњои юнониро ба суриёнї тарљума мекард, ба ин умед, ки сипас онро 

ба арабї баргардонад ё ин корро ба уњдаи дигарон бигзорад, 

мустаќиман ба арабї тарљума мекард. Ифтихори интиќоли фалсафаи 

машойї ба љањони ислом, махсусан ба Исњоќ боз мегардад, зеро беш аз 

ними осори Арасту ба дасти ў тарљума ё тасњењ шудааст. Тахассуси ў дар 

ин замина эљоди эътибори бузурге барои корњои фалсафии ў кардааст ва 

далели он њамин бас, ки тарљумаи «Арѓунун»-ро бо он муќоиса 

мекарданд.» [110, 99]. 
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Донишманди масењии дигаре бо номи Яњё ибни Аддї дар кори 

тарљума ба Ҳунайн у Исњоќ ёрї мерасонид. Номбурда тарљумањои 

суриёниро, ки Ҳунайн аз матнњои юнонї љамъоварї намуда буд, ба 

арабї тарљума намуд. Аѓлаби муњаќќиќон ўро пас аз Исњоќ муњимтарин 

мутарљими осори фалсафї ва мантиќї медонанд. Мазкур аз шогирдони 

бузургтарин мантиќиён Форобї ва Абубашир Мати ибни Юнус буд. 

Мањзи хотири ин, на танњо њамчун мутарљим, балки ба унвони 

назарияпардозу шорењ шинохта шуда буд. Ў аз нахустин мутарљимоне 

аст, ки афкори «Арѓунун»-и Арастуро тарљума ва дар љањони ислом 

интишор намудааст. 

Мутарљимоне, ки аз онњо зикри ном шуд аз тарафи бисёре аз 

тазкиранависон њамчун мутарљимони олим номида шудаанд. Дар 

њаќиќат онњо дар илмњои амалї ва назарї љойгоњи чашмрасе доштанд, 

вале асосан ба кори тиб мепардохтанд. Дар он замон сифати намоёни 

илм тањќиќи амиќ дар манбаъ ва сарчашмањои таърихї ва асноду матнњо 

буд. Аксари муњаќќиќон илова бар муњаќќиќ будан маърифати амиќе 

дар заминањои хос доштанд. 

Масъалаи дигаре, ки ќобили мулоњиза аст, мавзўи китобњои 

тарљумашудааст. Яъне, таваљљуњи мутарљимони љањони ислом бештар 

рўйи кадом мавзўъњое мабзул шуда буд. 

Илми тиббу кимиё аз нахустин шохањои илмї буданд, ки диќќати 

мусулмононро ба худ љалб месохтанд. Вале ин њаракати илмї ба кимиёву 

тиб ќаноат накард ва ба дигар тањќиќот дар улуми табиї ва фаротабиї 

рўй овард. Адабиёти мазњабї аз љумла зардуштиро, ки дар ташаккули 

улуми динии мусулмонон сањми босазо дошт, тарљума кард. 

Дар илми ситорашиносї, риёзиву сиёсат осореро аз њиндиву форсї 

ба арабї баргардонд. Аз он гузашта китобњои њандасаву тиббу нуљуми 

юнонї низ ба арабї тарљума шуд. Махсусан адабиёти пуршуморе дар 

заминаи фалсафа ва мантиќ ба забони арабї баргардон шуд. 
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Дар миёни тарљумањое, ки аз осори фалсафаи ќадими юнонї ба 

забони арабї сурат гирифтааст, камтар тарљумае мављудаст, ки осори 

фалсафии Афлотуну Арастуву муфассирону шорењони онњо бошад. 

Мутарљимони исломї муњимтарин муколимоти Афлотун аз ќабили 

«Китоби сиёсат», рисолаи «Дифоъ аз Суќрот»-ро ба арабї тарљума 

намуданд. Маълум аст, ки Афлотун таъсири босазое дар макотиби 

мухталифи ислом доштааст. Љолинус мутафаккири юнонии дигар, ки 

муосири Искандари Афрудисї буд, дар њаракати илмии кишварњои 

исломї наќши барљастае дорад. Ў на танњо њамчун пизишк, балки ба 

унвони таърихшиносу файласуф таъсири амиќе доштааст. 

Мутаассифона аз тарљумањои арабї маводи зиёде то замони мо 

нарасидааст. Тарљумањое, ки боќї монда, аксаран ба таври пароканда 

дар чањор гўшаи љањон дар китобхонањои кишварњои Ѓарбу Шарќ 

таќсим шудаанд. Матлабе, ки зимни ошної бо ин тарљумањо беш аз њама 

љалби назар мекунад ин аст, ки мутарљимон дар кори тарљума аз тарзу 

шеваи комилан илмї пайравї мекарданд. Як матн борњо ба дасти 

мутарљимони мухталиф ва аз рўи сарчашмањои гуногун тарљума мешуд. 

Ба љуз ин мутарљимон тарљумањоеро, ки ќаблан бо шитобзадагї тарљума 

шуда буданд, мавриди таљдиди назар ќарор медоданд. 

Ин мисол бисёр љолиб аст, ки «бисту се тан, ки беш аз ними аз онњо 

юнонї медонистанд, эњтимом ба тарљума ё тарљумаи муљаддади осори 

Арасту карданд ва аз бист китоби Арасту, ки љањони ислом 

мешинохтааст, таќрибан њаштоду њашт тарљума ба даст додаанд, яъне ба 

таври мутавассит барои њар китоб беш аз чањор тарљума. Ин амр, ки 

намунањои дигаре аз онро дар мавриди осори Љолинус метавон ироа 

кард, нишон медињад, ки ин мардон бо чи фаъолияте кор мекарданд ва 

корашон то чи моя пурбор будааст.» [71, 106]. 

Нуќтаи дигаре, ки зикраш зарур аст, ин аст, ки мутарљимони 

исломї вазифаи дугонае ба дўш доштанд. 

Ба ин маънї, ки намунаи дурусте аз матнњои аслї пешнињод 

менамуданд ва вожагони муносибу мафњумњои љадидро барои матнњо 
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интихоб менамуданд. Нахуст калимањоро аз забони арабї 

бармегузиданд ва баъдан бо истифода аз зарфияту инъитофпазирии 

забон, вожагони тоза месохтанд. Замоне ки дар чањорчўби имконияти 

забони арабї вожаи муносиби матлаб пайдо наменамуданд, аз забонњои 

дигар кор мегирифтанд. Мањз бар асари њамин раванд буд, ки калимоту 

истилоњоти зиёде аз забонњои юнонї, суриёнї, форсиву њиндї дар 

риштањои мухталифи илм вориди забони арабї гардиданд. Ба андешаи 

Исмоили Саодат «Мусулмонон дар тамоми илмњое, ки аз бегонагон ахз 

кардаанд, порае аз вожањои фаннии он улумро ба вом гирифтаанд, зеро 

гоње мафоњим аз алфози мубайяни онњо људоинопазир аст. Зоњиран 

метавон ба воситаи ин алфоз таъйин кард, ки оё фалон асар нахустин бор 

аз суриёнї ба арабї тарљума шудааст ё аз юнонї.» [71, 109]. 

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки наќши мутарљимон дар вусъату 

густариши илму фан бисёр арзишманд буд. Азбаски худ хоњишманди 

пањн кардани дониш буданд, навиштањои бисёр дар заминањои гуногун 

аз ќабили пизишкї, дар улуми табиї ва кимиёву нуљум ва риёзиву 

фалсафа таълиф намуданд. Бояд гуфт, ки навиштањои онњо намунаи 

корњои муќаддимотї буданд, ки таваљљуњи ањли назарро ба худ љалб 

менамуданд. Ин таълифот заминањои муносибро барои тањќиќоти амиќу 

љиддї баъдњо фароњам оварданд. Мањз бо саъю талоши ин мутарљимон 

фарњанги азиме бунён гузошта шуд. 

1.4. Равиши низомманд дар баррасии тарљума. Тарљума њамчун 

мавзўи тањќиќу пажўњиш мавриди таваљљуњи намояндагони риштањои 

мухталифи илм будааст. Омилњои пуршумори забонї ва ѓайри забонї 

раванди тарљума ва љанбањои гуногуни онро ба мушкилоти пуршуморе 

рў ба рў месозанд. Бо назардошти ин ба тарљума метавон аз зовияњо ва 

диди илмњои мухталиф бархўрд намуд. Соњањое мисли забошиносї, 

маъношиносї, љомеашиносї, фарњангшиносї, назарияи иттилоот 

намунаи риштањое аз улуманд, ки метавон зимни тањќиќи тарљума аз 

онњо истифода намуд. Бењуда нест, ки бо назардошти чунин вазъияте 

бархе аз донишмандон бар ин назаранд, ки тарљумаро наметавон њамчун 
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илми мустаќил ба шумор овард. Зимни тарљума метавон аз имконоту 

зарфиятњои риштањои дигари илм истифода намуд, аммо баид аст, ки 

тарљума илми мустаќил бошад. Зеро шумораи зиёди намудњо ва анвои 

тарљума ба ин имкон намедињад. 

Аз љониби дигар наќшу маќоми муњимми иљтимоии фаъолияти 

тарљумонї, мубрамияти тарљума њамчун яке аз намудњои иртиботи 

каломї, ё даќиќтараш иртиботи байнизабонї, иртиботу њамкорињои 

рўзафзуни байни миллатњоро, ки шомили забонњои мухталифанд, 

гузашта аз ин дидгоњњо ва аќидањои назарипардозони амри тарљума 

собит месозад, ки тарљума имкон дорад ба њайси илми мустаќилу 

алоњида шинохта шавад. Ба дигар сухан, омўзишу баррасии шевањои 

бархӯрд ба мавзўи тарљума, заминањои пуршумори фаъолияти 

тарљумонї, ки ба илмњои гуногун пайванд мехўрад, моро ба чунин 

натиљаи матлуб мерасонад. 

Миёни бархӯрдњо ва шевањое, ки њангоми омўзиши тарљума 

корбурд доранд, шеваи забоншиносона мавќеи марказиро ишѓол 

мекунад. 

Тарљумашиносї дар нимаи аввали ќарни бистум ва њатто то 

ибтидои солњои њафтодуми он ба таври комил зери таъсиру нуфузи 

назариёте буд, ки дар њавзаи забоншиносї дар перомуни забон ва 

пажўњишњои забонї матрањ шудаанд. 

Њарчанд муњаќќиќону назарияпардозони риштаи забоншиносї ба 

таври мустаќилона дар атрофи назарияи тарљума ва масоили пурпечи он 

мушаххасан ибрози назар нанамудаанд, вале мавзуъ ва тарњњои назарии 

онњо баъдњо сабабгору нуќтаи оѓозин дар таѓйиру тањаввули бузурги 

соњаи тарљумашиносї гаштааст. Нуфузу таъсири забоншиносиро ба 

тарљумашиносї метавон аз ду зовия баррасї намуд. Аввал ин ки 

мабоњиси назарии тарљума таъсирпазир аз дидгоњњо ва назариёте аст, ки 

аз њавзаи назарии забон ё даќиќтараш забоншиносї бархостааст. Аз 

сўйи дигар ин мабоњиси назарї тањти нуфузи назарияњое ќарор доранд, 
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ки дар њавзаи забошиносии корбурдї матрањ шудаанд. Ногуфта 

намонад, ки забоншиносии назарї дорои шохањои зиёде мисли нањв, 

маъношиносї, нишонашиносї, корбурдшиносї ва ѓайра мебошад. 

Њамаи ин шохањо дар бахшњои назарии тарљума таъсири амиќе 

гузоштаанд. Аз љониби дигар як нигоњи гузаро ба њавзаи забоншиносии 

корбурдї нишон медињад, ки бахшњои назарияи тарљума бењтарин 

таъсироти густурдаву њамаљонибаро аз забоншиносии роёнаї, 

забоншиносии матн, равоншиносии матн, равоншиносии забон, касб 

намудаст. 

Дар робита ба мавзуи мавриди назар набояд аз забоншиносии 

татбиќї сарфи назар намуд, зеро он ба унвони яке дигар аз заминањои 

пажўҳишии марбут ба забон назариёти чашмрасеро дар атрофи тарљума 

ва масоили он фарогир аст. Набояд фаромӯш намуд, ки тарњу равиши 

забоншиносона дар баррасиву арзёбии масоили тарљума вазифаи 

мустаќими забоншиносї мањсуб мешавад. Дар имтидоди замон илмњои 

марбут ба тањќиќи забон марзу ќаламрави хешро густаришу басти 

ќобили мулоњизае дода, њамзамон бо тањќиќи сохтори бисёрсатњи 

низоми забонї, ба бахшњои корбурди он, махсусан ба нутќи инсонї 

шароити зуњуру пазириши он, таваљљуњи махсус мабзул дошта. Танњо 

љойи таъкид аст, ки ин тањќиќ танњо дар бунёдњои забонї анљом 

нашудааст, балки дар тарњу баррасии он аз бахшњои мухталифи илм кор 

гирифта шудааст. Ин инкишофу густариш сабабгори он шуда, ки дар 

забошиносї шохањои дигаре, ки зикрашон дар боло рафт ба зуњур 

бирасанд. Ба ин тариќ, баррасии забон дар пайванд бо авомилу масоили 

фарозабоншиносї талабу иќтизои тарљума њамчун раванди гуногуни 

интиќоли маънои матнњои мабдаъ ба маънои муодили он ба матни 

маќсад мебошад. 

   Ба аќидаи донишманди рус Л. С. Бархударов назарияи тарљума 

мутааллиќ ба микролингвистика мебошад. Мавсуф чунин шарњ медиҳад: 

«Мо бунёди назарияи тарљумаро бар мабнои забоншиносї, бидуни 
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назардошти омилњои фарозабоншиносї, яъне падидањое, ки дар сохтори 

забон мављуд нестанд, вале ба таври мустаќим ба онњо муртабитанд, 

имконпазир намедонем.» [96, 30-31]. 

Мутарљим на ба низомҳои забонї, балки бо осори каломї (матнњо) 

сарукор дорад. Аз дидгоњи Л. С. Бархударов «Њар як осори каломї 

вуљуди мавориди зеринро њамчун шарти ногузири мављудияти худ 

иќтизо дорад: Масъалаи «мавзуъ» ё хабар. Ба ин маънї, ки дар матни 

мазкур аз чї мавзўе сухан дар миён аст. Дуюм вазъияти муошират, яъне 

иртиботи забонї дар чи фазову маконе амалї мегардад. Сеюм 

ширкаткунандагони фаъолияти каломї, ба дигар сухан «фиристанда» 

(гўянда ё нависанда) ва «гиранда» (шунаванда ё хонандаи матни мавриди 

тањќиќ), ки њар яке дорои таљрубаи муайяни ѓайри забоншиносї (донишу 

иттилоот дар бораи воќеияти он аст) ва забоншиносї (донистани забон) 

мебошанд. 

Бо назардошти он ки тарљума дар чањорчўби ду забон сурат 

мегирад лозим медонем, ки чанд андешаеро дар атрофи мафњумњои 

мабдаъ ва мақсад дар тарљума баён дорем. Дар сарчашмаҳои марбут ба 

тарљума ва тарљумашиносї ба моњияту ањаммияти байнисоњавии он 

диќќати зиёде дода мешавад. 

Азбаски тарљумашиносї ба вожањои илмии мухталифе алоќаманд 

аст, бинобар ин тарљума низ чи ба сифати мањсул ва чи ба унвони 

фароянд аз љињатњои гуногун мавриди тањлилу арзёбї ќарор мегирад. 

Мањзи хотири ин, бахши тарљумашиносї шоњиди шаклгирии назариёти 

мухталифе аст, ки њар яке аз дидгоњи хосси худ ба шарњу баёни 

ќисматњои тарљума мепардозад. Дар чунин вазъияте аст, ки њар яке аз 

назарияњои маълуму матрањшуда наметавонад дар ин њавза ба сифати як 

назарияи тому љањоншумул шинохта шавад. Ба аќидаи муњаќќиќ Љон 

Делил: «Назар ба ин ки њељ кадом аз рўйкардњои нишонашинохтї, 

забоншинохтї, љомеашинохтии забон муваффаќ ба ироаи тавзењи љомеъе 
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дар фароянди тарљума нашудаанд, равшан аст, ки назарияи њамагонии 

тарљума вуљуд надорад.» [96, 41]. 

Аз љумлаи назарияҳои пешнињодшуда, ки ќобили мулоњиза аст 

назарияи њадаф мебошад. Ин назария охири асри XX вориди фазои 

корбурдии илм шуд ва бо сабаби бархӯрдорї аз истилоњоти тахассусї 

пояи назарї ва формулаи худро ба сифати як назарияи илмї дар њавзаи 

тарљумашиносї матрањ намуд. Тибќи талабу иќтизои ин назарияи 

тарљума фаъолияти њадафманд талаќќї мешавад, зеро аз як сў ба 

бозофаринии матн барои хонандаи љомеаи забонии маќсад меанљомад ва 

сабабгори барќарории иртиботу таомул миёни љомеаи забони мухталиф 

мегардад ва аз сўи дигар дастёбї ба мақсуд њадафи муайянро, ки дар асл 

сабабу ангезаи ин фаъолият маҳсуб мешавад, дар пай дорад. Бар мабнои 

ин назария њадаф аз тарљума асоси як назарияро ташкил медињад. 

Манзур аз њадаф тасмими мутарљим барои иљро намудани амалу 

фаъолиятест, ки дар ќолаби тарљума намуд меёбад. Ин амал ё маќсади 

пешнињоди маълумот дар хусуси мавзўи хос ва ё ба умеди таъсиргузорї 

бар хонанда дар ќолаби барангехтани эњсосот ва ё аксуламали рафторї 

дар вай анљом мегирад. Тарљума ба сифати фаъолият ва амали дорои 

њадафи вижа, замоне амалї мегардад, ки бо аксуламали манфии 

мухотабони худ рў ба рў нашавад. Мањзи хотири ин, тарљума бояд дар 

мутобиќат ба вижагињои забонї ва фарњангии мухотабони худ ќарор 

гирад, зеро дар акси њол аз таъсирпазирии лозим дар натиљаи дастрасї 

ба њадаф бархӯрдор нахоњад буд. Бо таваљљуњ ба ин ки њадафи тарљума 

худ ба омилњои мухталифе, аз љумла замону макони мухталиф вобаста 

аст, дар натиља як матн бар асоси мавќеиятњои мухталиф аз тарљумањои 

гуногун бархӯрдор хоњад буд. 

Бояд арз дошт, ки аксари мабоњиси назарї, ки дар њавзаи 

тарљумашиносї матрањ шудаанд, дар воќеъ бардоштњо ва дидгоњњои 

куллие њастанд, ки ба таври умум аз таљрибаи шахсии мутарљимон ва 
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мутахассисони тарљума баромадаанд. Дар ин замина мутарљимону 

мутахассисон бо такя ба андўхтањои худ ва коргирї аз додањое, ки аз 

тарљумаи матнњои мухталиф ва ё аз тариќи баррасии матнњои 

тарљумашуда касб кардаанд, ба тавсиф ва пешнињоди таъриф дар хусуси 

тарљума, марњилањои мухталифи тарљума ва низ омилњои забониву 

фарозабонии муяссар дар тарљума, аз љумла мавориди матрањ дар 

назарияњои тарљумашиносї ба шумор мераванд. 

Назарњои тарљума низ њаммонанди назариёти тарљума аксар 

такявар бар назариёте њастанд, ки дар дигар њавзањои илмии алоќаманд 

ба забону тарљума аз љумла забоншиносї, адабиёт, љомеашиносї, 

равоншиносї ва фалсафа мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Њамзамон 

ба ин бояд аз мафњуми «равиши тарљума» зикри ном кард. «Равиши 

тарљума» аз истилоњоти тахассусї аст, ки дар мабоњиси назарияи 

алоќаманд бо тарљумашиносї мавриди бањсу арзёбии муњаќќиќон ќарор 

гирифтааст. Њадафи аслї аз равиш њамоно шеваи анљоми кор ё 

чигунагии иљрои фаъолияте аст, ки сабабгори натиљаи амал шудааст. 

Ба дигар сухан, равиши тарљума шеваи умумие ба шумор меравад, 

ки мутарљим дар тули тарљумаи як матн ба кор мегирад. Равиши тарљума 

гоњ бо роњкорњо ва дастурамалњое, ки аз сўйи мутарљимон барои 

тарљумаи як матн тавсия мешаванд, ба як маъно талаќќї мегарданд, дар 

њоле ки роњкорҳо ва дастурамалњои тарљума бештар ба пешнињоди 

мавриди роњи њал дар хусуси мушкилоти марбут ба тарљума мепардозад, 

аммо шеваи куллии тарљумаи матнро таъйин намекунад. 

Ба сифати мисол тарљумаи тањтуллафзї, аз зумраи роњкорњое ба 

шумор меравад, ки дар сурати вуљуди њамсонии сохторї байни љумлањои 

матни мабдаъ бо љумалоти матни маќсад аз сўи мутарљимон тавсия 

мешавад ва мутарљим ин роњкорњоро барои тарљумаи љумалоте аз матни 

мабдаъ таъмим дињад, ки фоќиди муодили сохторї дар матни маќсад 

мебошад, анљоми тарљума ба мушкилот рў ба рў хоњад шуд. Бештари 

назарњо ва назариёти пешнињодї дар бахши тарљумашиносї мабоњиси 

зењнї њастанд, аз ин рў дарку фањми онњо аз љониби мухотабон мушкил 
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аст. Њамзамон бо ин бархе аз муњаќќиќон дар таълифоти худ аз шаклњое 

тањти унвони «моделњои тарљума» бањра гирифтаанд. Њар яке аз ин 

моделњо аз зовияњои диди худ ба ташрењу тавсифи тарљума мепардозанд 

ва ба-дин тариќ ба дарки бењтари мабоњиси назарї кумак мекунад. Аз ин 

рў, истилоњи модели тарљума ба маънои пешнињоди модели омму 

љањоншумул барои тарљума намебошад ва дар воќеъ, њамон гуна ки дар 

тарљумашиносї таориф, назарњо ва назариёти мухталифе дар хусуси 

тарљума вуљуд дорад, барои тавсифи тарљума низ моделњои мухталифе 

мавриди истифода ќарор мегирад.» [88, 50]. 

Бо як калом модели тарљума шакл ё наќшаи њаракат барои анљоми 

тарљума аст. Тарњи як модел бар асоси њарфњои мухталиф сурату шакл 

мегирад. Аз љумла тавсифи шеваи иртиботи мутарљим бо тарафайн ва 

барќарорсозии иртибот, айнї сохтани фарояндњои зењнї ва асабї ба 

њангоми тарљума, тавсифи марњилањои мухталифи равиши тарљума. 

Баъзе аз моделњои пешнињодшуда аз љониби муњаќќиќони тарљума 

ба унвони омили барќарории иртибот байни гўяндаву шунаванда таъриф 

шудааст. Дар чунин њолате мутарљим њамчун омили инсонї ва ё дастгоњ 

воситаи барќарории иртибот байни тарафњо мегардад. Ин мавзуъ таќозо 

мекунад, ки нигоње комилтар ба мафњуми тарљума андозем. 

Њамон гуна ки равшан аст, тарљума фаъолияте аст, ки аз тариќи он 

як матн аз як забони мабдаъ ба дигар забони маќсад мунтаќил мешавад 

ва дар натиљаи ин фаъолият имкони дастёбї ба муњтавои як матн, ки дар 

забон ва фарњанги дигар нигошта шудааст фароњам мегардад. Дар њоле 

ки тарљума ба маънои воќеии худ мафњуми густуртар ва фаротар аз 

марзњои забонї дорад. 

Бояд гуфт, ки тарљумашиносї дар тули таърихи худ тањти таъсири 

њавзањову риштањои мухталиф мисли фалсафаву забоншиносї, адабиёту 

фарњанг ќарор гирифтааст. Ин сабаб шуда, ки вобаста ба нигаришу 

дидгоњи њар риштае нисбат ба тарљума таърифњои гуногун дода шудааст. 

Аз дидгоњи бархе аз муњаќќиќони умури тарљума бознависии мутуни 

куњан ба забони соддатару ќобили дарк як навъи тарљума њисоб 
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мешавад. Агар маќсад аз тарљумаро ба таври куллї интиќоли афкору 

андеша ва матлабњои мавриди назар бидонем, дар ин сурат метавон 

гуфт, ки офариниши осори њунарї аз ќабили мусиќиву наќќошиву 

муљассамасозї ва ба гунаи умум тамоми фаъолиятњои инсонї, ки 

сабабгори пайдоиши падидаи нав мегардад, аз њайси моњияти як навъ 

тарљума ба њисоб меояд. Ба аќидаи Нодир Њаќќонї «Осори њунарї 

тарљумае аз авотиф эҳсосот ва афкору ба таъбири бењтар воситае байни 

замири дарунии њунарманд ва мухотабони вай дар муњити берун 

њастанд. Табъан бидуни њалќи осори њунарї афкор ва тахайюлоти 

њунарманд барои соири афрод малмус ва ќобили дарк нестанд.» [88, 54]. 

Ќобили таъкид аст, ки тарљума сирфан ба фароянде, ки ба мавриду 

халќи маќулоти малмусу мањсуси забонї анљом мешавад, итихоз 

намешавад. Њатто дарку фањми як чиз ва ба таври куллӣ идрокоту 

тасаввуроти инсонї низ њосили фароянди тарљума аст. Дар иртибот бо 

ин матлаб Нодир Њаќқонї андешаи љолибе изњор намудааст, ки 

наќлашро муносиб медонем. Мазкур менависад: «Дар ин росто хондан, 

навиштан, дидан ва шунидан низ дар зумраи фарояндњое ќарор 

мегиранд, ки дар хилоли онњо ба тартиби мактуботи забонї, калом, ашё, 

алойим ва нишонањову асвоти мављуд дар муњити хориљ аз инсон, дар 

зењни инсон тарљума ва ба ин тартиб ќобили фањм мешаванд. Ба ин 

тартиб, тарљума фароянди дусўя байни олами зењн ва олами айн аст. 

Илова бар ин њатто дар олами айн низ интиќоли мавзуъ ва муњтаво аз як 

маќула ба маќулаи дигар, ба унвони мисол табдили як асари достонї ба 

филм ё мусиќї худ навъе тарљума ба њисоб меояд.» [88, 55]. 

Агар бањсу фарзияњои фалсафї ва равоншинохтиро нодида 

бигирем, дар мабоњиси забоншиносї њам тарљума аз таърифи собиту 

инсиљомёфтае бархӯрдор нест. Далели ин амрро метавон дар заминањои 

гуногун љустуљў намуд. Яке сабабњои гуногун будани таърифњоро дар 

тарљумашиносї метавон ба тањаввулоте нисбат дод, ки нимаи аввали 

ќарни XX дар њавзаи забоншиносї ба вуќӯъ пайваст. Аз љониби дигар, 
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набояд фаромуш кард, ки бар асари барќарории иртибот байни 

тарљумашиносї ва улуме мисли љомеашиносї, ќавмшиносї, равонши- 

носї, фалсафа нигаришњо дучори таѓйир шуданд. 

Тарљума ба сифати тафсире аст, ки дар вожагони як матн сурат 

мегирад. Дар тарљума ду имкони зерин: имкони тарљумаи дарзабонї ва 

тарљумаи байнзабонї мављуд аст. Тарљумаи дарзабонї шарњу баёни 

нишонањои забонї бо ёрии нишонањои њамон забон аст. Бар ин асос 

таърифи мафњумњо ва пешнињоди маънии вожагону истилоњоти мављуд 

дар як забон аз тариќи вожањои њамон забон дар зумраи тарљумаи 

дарзабонї ќарор мегирад. Метавон фарњангњои луѓат ва вожагони як 

забони намунаи тарљумаи дерзамонї (диахронї) мањсуб намуд. 

Нодир Ҳаққонӣ бар ин назар аст, ки «он чи аз забони мабдаъ ба 

забони маќсад тарљума мешавад, љумалоти як матн ва ба таъбири 

даќиќтар худи матн аст. Дар ин сурат байни љумалоту матни забони 

мабдаъ ва љумалоту матни забонї маќсад бояд робитаи табодул вуљуд 

дошта бошад.» [88, 58]. 

Дидгоњи дигаре њам мављуд аст, ки тарљумаро фароянди забонї 

мешуморад, зеро тарљума бар хилофи љавњари фарозабонии худ ба буъди 

иртиботии он бармегардад ва сабабгори тавлиди матни дигаре дар 

забони маќсад шавад. 

Назарияи тарљума фарогири љанбањои гуногун аст, ки яке аз онњо 

љанбаи тавсифии он аст. Њадафи ин љанба ошкорсозии ќонунмандињои 

муњимму умумии раванди тарљума ва баёну тавсифи раванди мавриди 

назар ба истилоњоти забоншиносї мебошад. Ин љанба бо назардошти ду 

иллат бисёр арзишманд ба назар мерасад. 

Нахуст ин ки њар риштае аз ин моделњо назарияи мавзуи тањќиќро 

таќозо мекунад, моделњое, ки тарафњои муњимми онро инъикос 

менамоянд. 

Дувум ин, ки ин љанба дар соњаи тарљумашиносї асоси назарї 

барои барќарории дастурњои амалї, шевањо ва ќоидањои љузъиёти 

тарљума бењтарин сифати тарљума зарур аст. Зеро ба мутарљим дар њаллу 
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фасли вазифањои мушкил, баргардони низомї андешањо дар забони 

маќсад ва муодили онњо дар низоми афкору андешањои забони мабдаъ 

кумак менамояд. Матни мазкур фаъолияти эљодии мутарљимро махдуд 

намесозад. Бояд изњор дошт, ки њарчанд ба тарљумаи байнизабонї 

диќќату таваљљуњи зиёд шуд, вале аз вуљуди дигар анвои тарљума мисли 

тарљумаи дарунзабонї ва байнимаъної набояд фаромӯш намуд. Намуди 

аввал ба зернавъњои зерин људо мешавад: тарљумаи диахронї, ки ба 

хотири тарљумаи матнњои таърихї ба забони имрўз истифода мешавад. 

Намуди дигари тарљума љойгузинсозии матни як намуд ба матни 

намуди дигар аст. Манзур аз ин намуд тарљума аз забони табиї ба 

забони сунъї мебошад, ки шоњидаш барномарезињои компютерї 

мебошад. Дар тарљумаи байни маъної низ чунин њолат ба мушоњида 

мерасад, яъне тарљума аз як забони сунъї ба забони сунъии дигар. Ин 

намуди тарљума бештар ба низомњои компютерї хос аст. Тарљумаи 

байнимаъної ба баёни дигар иборат аст аз баргардони усулњои маъноие, 

ки миёни муодилањои гуногуни як низоми маъної сурат мепазиранд. 

Чунин фазое собит месозад, ки дар тарљума маќулањои 

маъношиносї ба чашм мерасад, даќиќтараш маќулањои забоншиносиву 

маъношиносї, ки њар яке ба сифати мавзўъ дорои низоми забонї, забоне, 

ки таъйинкунадаи низоми нишонаї мебошад ва бо истилоњоти 

маъношиносї ќобили тавсиф аст. Бояд изњор дошт, ки дидгоњњои 

муњаќќиќон перомуни табиати маъношиносонаи тарљума ва масоили он 

пуршумор аст. Ба аќидаи олими рус В. И. Комиссаров ва вазъи 

забоншиносии имрўз дар атрофи табиати маъношиносонаи забон ва 

истифодаи нишонањои забонї ва сохторњои забонї дар раванди 

иртиботи каломї заминаи лозимро барои омўзиши фаъолияти 

тарљумонї ва наќши иртиботии тарљума муњайё месозад.» [114, 53]. 

Ба аќидаи бархе аз муњаќќиќон мисли Комисаров В.И. [114], Мањмуд 

Њадодї [77], Лутфалипўр Соидї [73] тарљума раванди рамзиву нишонаї 

мебошад, ки зимни иљрои он амалњои мухталиф анљом мепазирад ва 

шаклњои гуногун ба як шакли ягона, яъне нишонаи забонї табдил 
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мегардад. Аз љониби дигар тарљума аз нигоњи маъношиносї дар 

вазъияте ќарор мегирад, ки онро метавон гузориш ё табдили як шакли 

низоми маъношиносона ба шакли дигари низоми маъношиносона 

таъбир кард. Дар ин љо он чи ки муњим ба назар мерасад, њифзи муњтаво 

ва аносири ањамиятноки маъно аст. Дар атрофи мафњуми маъно ва 

шинохти он зимни тарљума андешаву шарњу тафсирњои зиёде иброз 

шудааст. Масалан, ба андешаи олими рус Бархударов Л. С. «Ба хотири 

фањму дарки маъно ќабл аз њама зарур аст, табиату сиришти нишонањо 

шинохта шавад. Њар нишонае ба он сабаб нишона ба шумор меравад, ки 

ифодагари матлаб аст, ба дигар сухан, мутааллиќ ба чизест, ки берун аз 

муњити нишона ќарор дорад. Мањз дар њамин нукта табиати нишона 

њувайдо мешавад, берун аз ин муњит ва ин пайванд нишона моњияту 

рисолати худро гум мекунад. Зеро њар нишонае аломати шайъе мебошад, 

яъне, нишони ашёи моддї аст. (Масалан љараёни нур, сурате ки дар 

коѓаз наќқошї шуда, ё садои нутќ). Замоне вазифаи нишонаро доро 

мешавад, ки ба маънии хориљ аз муњити нишонаи мавриди назар ишорат 

дошта бошад. Мањз њамин таносуб, ба љанбањое, ки берун аз он 

нуњуфтаанд, маънии нишонаро ташкил медињанд.» [96, 60]. 

Шарњу тафсири пуршумори нишона вобаста ба он аст, ки аз чї 

дидгоње ба он бархӯрд мешавад.  Масалан, аз нигоњи мантиќї-фалсафї 

манзур аз нишона интиќолдињандаи модда мебошад, ки аз дигар мављуд, 

яъне иттилоот намояндагї мекунад. Аз нигоњи забоншиносї бошад, 

нишона падидаи дуљониба шинохта шудааст. Љониби аввали он 

маъникунанда ва љониби дигараш маънишаванда мањсуб мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки тањаввулоту дигаргунии бузург дар арсаи 

забоншиносї ба дањаи дувум и асри XX-ум рост меояд. Соли 1316 

забоншиноси маъруф Фердинанд де Соссюр китоберо бо номи «Дарсњои 

забоншиносии њамагонї» ба нашр расонид, ки фарогири дидгоњњо ва 

назарёти ў перомуни мафњумњое мисли низоми забон, нишона, 

дилхоњиву ќарордодї будани забон ва шеваи љадиди вай ба 
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нишонашиносї буд. Ин гоме, ки мавсуф бардошта буд баъдњо бунёди 

забоншиносии навинро дар асри XX-ум ибтидо гузошт. 

Тибќи таълимоти ў маќсади аслї ва ягонаи забоншиносї иборат аз 

омўзишу мутолиаи мањз забон буд ва мавзуъњое мисли фарњанг, иљтимоъ 

ва љуѓрофиё бояд аз мутолиоти забонї канор гузорида мешуд. Олими 

мазкур бар ин назар буд, ки забон як низоми кулли шаклгирифта аз 

унсурњои мухталиф аст, ки њар кадом дар даруни ин низоми кул маќому 

наќши барљастае доранд. 

Бо дигар маъно, забон маљмуае аз нишонањо ва ќоидањои дастурї 

аст, ки аз тариќи ин ќоидаҳо иртибот байни нишонањо ва ќоидањои 

забон барќарор мегардад. Бо назардошти аќидаву афкори зењнгароёнаву 

дарунгароёнаи ин забоншиноси маъруф ва бо таваљљуњ ба таърифи вай 

аз забон њамчун низоми муташаккил аз нишонањо ва ќоидањои дастурї 

ва бовару эътиќоди вай ба донишњои забонии зотї ва зистї дар миёни 

соњибони забонњо, забон љанбаи фарофардї гирифт ва ба сифати 

воќеияти иљтимої миёни инсонњо шинохта шуд. 

Ба ќавли Фердинанд де Соссюр нишона мафњуми интизоиест, ки 

дар зењну хотираи инсон захира мешавад. Нишонањо аслан хоссияти 

дугона доранд. Яъне њар нишона аз «долу мадлул» ё сабабу натиља 

иборат аст. 

Дол тасвире аз шакли овозии тавлидоти забонї ва мадлул тасвире 

аз падидањои фарозабонї, яъне ашё ва таљрибањои хориљ аз муњити 

забон аст. Набояд фаромӯш намуд, ки маќсади донишманди мазкур аз 

тасвир мундариља ва мафњуми тасвиргуна аст, ки дар мағзи инсон 

анбошта шудааст. Набудани маълумоти мадлул ба тасвири падидањои 

фарозабонї дар мавриди мафњумњои зењнї чун Худованд ва ё зиндагї ба 

хубї намоён аст. Ба таври хулоса метавон гуфт, ки дол љанбаи овозї ва 

мадлул љанбаи маъноии як нишонаро ташкил медињад.  

Пайванд миёни долу мадлул бисёр зичу мустањкам аст, ба андозае, 

ки агар халале дар ин пайванд рух дињад, нишонаро аз байн мебарад. 
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Ба дигар маънї дол бе мадлул ва мадлул бе њузури дол дар њофизаи 

инсон вуљуд надоранд. Бо назардошти иртиботу пайванди танготанги 

миёни долу мадлул метавон гуфт, ки њар нишонае воситае байни забону 

муњити хориљ аз забон аст. Дар пажўњишњои Фердинанд де Соссюр 

масъалае, ки муњим ба назар мерасад, фарќ гузоштан миёни се мафњум 

«забон», «гуфтор» ва «ќувваи нутќ» дар шинохти забон аст. Ба ақидаи 

номбурда «Забон моњиятан падидаи зењнї ва равоншинохтї аст, ки ба 

њангоми истифода аз сўйи гўяндагоне, ки билќувва дорои дониши забонї 

ва зистї аз назари биологї, дорои тавоноии суњбат кардан њастанд, ба 

сурати гуфтор, ки падидаи равонљисмї аст, намуд меёбад.» [88, 88]. 

Ба назардошти чунин ибнише аст, ки Фердинанд де Соссюрро 

забоншиноси зењнгарро ва дарунгаро шинохтаанд. Дидгоњњои мазкур 

дар атрофи се мафњуми созандаи забон, ки дар боло ном бурдем, ќобили 

ањамиятанд. Ба ќавли ў гуфтор маљмуаи ошуфта аз аносири мухталиф 

аст, ки бидуни назму тартиби хоссе дар канори якдигар ќарор 

гирифтаанд. 

Нишонањо наќши муњиммеро дар барќарор сохтани пайванду 

алоќа миёни тарафњои гуфтугў мебозанд. Ин иртибот дар асл бо иваз 

шудани доимиву дугонаи мадлул ба дол ва дол ба мадлул ва нишона ба 

гуфтор тавассути њар як тарафњои гуфтугў барќарор мешавад. 

Барќарории иртиботи гуфторї ба анљоми фароянди зењнї дар маѓзи яке 

аз тарафњо оѓоз мешавад, ба тавре ки дар ибтидо љанбаи маъноии як 

нишона мадлул, ки дар иртибот бо падидањои фарозабонї ќарор дорад, 

тасвири овозии нишонаро дар зењнї гўянда тањрик месозад ва ба ин 

тартиб њадду љанба аз нишона, яъне, долу мадлул дар зењни вай шакл 

мегирад. 

Ќобили зикр аст, ки бо барангехта шудани аъсоб, масалан гўёйи 

нишона дар қолаби занљираи овоии гуфтор ва ба таъбири даќиќтар, 

амвољи савти айният меёбанд. Мављњои савтї пас аз барангехта шудани 

аъсоби шунавоии мухотаб сабаби шаклгирии тасвири овозї (дол) дар 
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маѓзи вай мешавад, ки худ ташкили љанбаи маъної (мадлул) ва дар охир 

ташкили нишонаро дар зењни шунаванда ба дунбол дорад. Дар ин њолат 

бо таваљљуњ ба пайванду алоќае, ки байни мадлул бо падидањои 

фарозабонї барќарор аст, мухотаб маънои гуфторро дармеёбад. 

Ба ин тариќ љараёни барќарории иртибот дорои ду бахш, тавлиду 

дарёфт аст. Дар бахши тавлид нишонањо ба занљираи ової табдил 

мешаванд ва дар бахши дарёфт, акси амали болої, яъне табдили овоз ба 

нишона сурат мегирад. Бо назардошти ин, ки иртибот раванди дусўя ба 

шумор меравад, њар яке аз тарафњои гуфтугў нақши шунавандаву 

гўяндаро иљро менамоянд. Бо ин таѓйир, наќши он бахшњои тавлиду 

дарёфт низ дучори дигаргунї мешаванд. 

1.5. Таснифи матн бар асоси тарљума. Лозим ба тазаккур аст, ки 

мутарљимин аксар бо матн сару кор доранд. Албатта матнњо низ аз 

нигоњи мавзўъ ба навъњои зиёде таќсим мешаванд. Вале ба андешаи 

аксари пажўњандагон мушкили бузурги як мутарљим бархўрд бо матни 

адабист. «Чорчўби вазоифи мутарљим ва сангинии масъулияти вай дар 

тарљумаи осори адабї ба вижа шеър мушаххас мегардад.» [73, 127]. 

 Иллат ин аст, ки тарљумаи як ќитъаи адабї аз мутарљим иќтизо 

дорад, то дар радифи доштани шинохти комил аз ду забон (забони 

мабдаъ ва маќсад), њамчунин бо хусусиятњои ќолабњои мухталифи адабї 

ва наќшу таъсири адабии онњо дар ду забон ошно бошад. Ба хотири 

баргардону тарљумаи як ќитъаи адабї бояд нахуст ба миќёсу андозаи 

маъмулии паёму иртиботи забонї такявар бошад ва њамзамон мизону 

абъоди адабии онро низ, ки ба воситаи ќолабњои хосси адабї ба сурати 

унсурњои занљираї бар он изофа мешавад, мадди назар дошта бошад. 

Тарљумаи матнњои адабї таќозо мекунад, то мутарљим зењни хешро бо 

донишњо дар заминаи сабкшиносї ва наќди адабї, анвои адабии забони 

мабдаъ мусаллањ созад ва наќшу љойгоњи онњоро, моњияти таъсири 

адабиашонро муайян созад. Гузашта аз ин, ќолабњои адабии забони 

маќсадро, ки дорои наќши иртиботї ва таъсири адабии њамсон 

мебошанд, ба љойи онњо ќарор дињад. 
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 Вижагии дигари як матн ё ќитъаи адабї доштани ороишњои 

адабист. Шояд суоле пайдо шавад, ки чаро ороишњо ё санъатњои адабї 

дар осори адабї ба кор гирифта мешаванд ва истифодаи онњо чи таъсиру 

чи наќше дар сухани адабї доранд. Маъмултарин посух ин аст, ки 

бањрагирї аз њузури онњо сабабгори зебоии калом мегардад ва ин амри 

дар имтидоди замон озмудашуда ба шумор меояд. 

 Ба љуз матнњои адабї анвои дигари матнњо мављуданд, ки аз онњо 

метавон бо мафњуми матнњои тахассусї (мисли матнњои њуќуќї, тиббї, 

фаннї, фалсафї, риёзї ва ѓ.) ёд намуд. Вале бояд донист, ки барои 

тарљумаи анвои мазкур нукоти муштараке мављуд аст, ки маърифати 

онњо зарурї ба назар мерасад. Нуктаи аслї ин аст, ки «мутарљими 

мутуни тахассусї бояд ба мавзўи тахассусии матни мавриди тарљума, то 

њудуде тасаллут дошта бошад ва чунин тасаввур нашавад, ки танњо 

ошної бо дониши забонї метавонад дар ин амри муњим корсоз ва ёвари 

вай бошад.» [73, 178]. 

 Масалан мутарљиме, ки бо мутуни физикї сару кор мегирад, бояд 

ба донишњои бунёдї ва куллии илми физика ошно бошад. Ё ин ки 

мутарљими матни пизишкиро зарур аст, донишњои муќаддамотиро дар 

риштаи тиб фаро бигирад. Муњаќќиќон дар ин замина тасаллут бар 

мавзуъро таъкид меварзанд [44, 296]. 

 Мутарљим пеш аз он ки ба тарљумаву баргардони матнњои 

тахассусї оѓоз менамояд, лозим дорад, то теъдоде аз мутуни мављуди ин 

риштаро дар забони маќсад мавриди омўзиш ќарор дода ва аз равишњои 

маъмул дар ин забон огоњ бошад. Нуктаи дигаре, ки диќќату таваљљуњи 

хоссаро таќозо менамояд, пешнињоди мафњуму маќулањои ихтисосии 

забон ва фарњанги мабдаъ дар забони маќсад аст. Зеро «забонњо бо 

таваљљуњ ба асли нисбияти забонї ва тафовут дар фарњангњои марбута аз 

назари мизони ќобилияти баён бо њам њамсон нестанд ва ин амр мавќее 

барои мутарљим душвор аст, ки мизони ќобилияти баёни забони маќсад 

камтар аз забони мабдаъ бошад ва ба иборати дигар матни забони 
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мабдаъ дорои мафоњиме бошад, ки забони маќсад фоќиди вожањое барои 

баёни он мафоњим аст.» [73, 178]. 

Ногуфта намонад, ки барои афзоишу густариши зарфияту 

ќобилиятњои забони маќсад мутарљим тарзу шевањои дигареро дар 

ихтиёр дорад. Яке аз чунин шевањо бањрагирї аз имконоти мављуд дар 

забони маќсад барои баёни мафњумњои махсуси забони мабдаъ аст. 

Шеваи дигар иборат аз интиќоли таркиботи забони мабдаъ ба забони 

маќсад аст. Ин шева, махсусан, зимни тарљумаи мутуни сиёсї корбурди 

фаровон дорад. Ва нињоят роњи дигари бурунрафт аз ин мушкил ба 

орият гирифтани калимоти тахассусии забону фарњанги забони мабдаъ 

тавассути забони маќсад аст. 

Љойи таъкид аст, ки њар як аз шеваву усулњои ёдшуда пешорўи 

мутарљим уњдадориву масъулият ва талаботи вижаро мегузорад. 

Масалан, бар мабнои шеваи нахустин, њангоме ки мафњуму истилоњоти 

забони мабдаъ барои њомилони забони маќсад ноошно бошанд, ё 

ибороту таркиботе, ки мутарљим мехоњад дар баробари мафњумњои 

забони мабдаъ ба кор бибарад, дар забони маќсад маъмул набошанд, 

мутарљим бояд бо назардошти хусусиятњои мафњумњои мавриди назар ва 

моњияту сиришти онњо асли вожаи забони мабдаъро дар зернавис биёрад 

ва маънои онро ба хонанда ошно созад. 

Мавзуи дигаре, ки зимни тарљумаи матнњои тахассусї бояд ба он 

диќќати зиёд мабзул гардад, тањия ва танзими луѓатномаи мухтасаре 

мебошад, ки дар охири кор баъд аз анљоми тарљума замима мегардад. 

Пас аз зикри нукоту ањкоми муштарак дар иртибот бо тарљумаи 

матнњои тахассусї ба таври мухтасар ба шохисњо ва барљастагињои бархе 

аз мутуни тахассусї ё риштаї мепардозем. Бо назардошти ин ки мавзўи 

тањќиќи мо вижагињои тарљумаи мутуни сиёсї мебошад ва ин мавзўъ 

бештар дар матбуот бозтоби худро пайдо менамояд, нигоње кўтоњ ба 

мухтасоти мутуни матбуотї меандозем. 

Зикр шуд, ки њар бахше аз мутуни тахассусї љанбањои хоссе дорад ва 

аснои тарљума зарур аст, ќабл аз њама, он љанбањо шинохта шаванд, то 
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амри тарљума ба нањви матлуб анљом гирад. Нахустин масъалае, ки 

зимни тарљумаи матнњои матбуоти мавриди таваљљуњи мутарљим бояд 

бошад, унвони маќолот, истилоњоти матбуотї ва шеваи баёни матбуотї 

ба шумор меояд. Унвонњои матбуотї аз низоми сохтории хоссе 

бархўрдоранд ва ба сифати фишурдаи матолиби матни мавриди назар 

амал мекунанд. Дар баробари маънирасонї метавонанд наќши 

таблиѓотї низ дошта бошанд. 

Шинохту маърифати истилоњоти вижаи матбуотї њам, дар амри 

тарљума нињоят муњим аст. Гап дар ин аст, ки дар як рўзнома ё маљалла 

маќолоти пуршуморе дар бораи сиёсат, равобити байналмилалї, љанг, 

варзиш ва ѓ. мунташир мегардад. Њамаи ин мавзўот дар навбати худ 

шомили истилоњоти хосанд, ки ошноии онњо барои тарљумаи даќиќ 

нињоят корсоз аст. 

Тавре ки дида мешавад, њар матне шохисњо, хасисањои вижае дорад, 

ки коргирї аз онњо зимни тарљума аз як забон ба забони дигар нињоят 

муњиму судманданд. 

Таљрибањои њосила аз амалияи тарљума дар тули замон 

донишмандону муњаќќиќони тарљумашиносиро бар он дошта, ки тасниф 

ё гурўњбандии матнњои мавриди назарро бар мабнои тарљума анљом 

дињанд. Ќабл аз он, ки масъалаи мазкур мавриди баррасї ќарор гирад, 

лозим медонем чанд нуќтаеро дар бораи мавзуи забоншиносии матн 

иброз дорем, зеро гурўњбандии матн ба он иртиботи мустаќил дорад. 

Бояд изњор дошт, ки забоншиносии навин то охири солњои 1960-и 

асри гузашта комилан зери нуфузи ду мактаби машњури он замон, яъне 

нишонашиносии Фердинанд де Соссюр ва сохтгароии Блулфилд ќарор 

дошт. Гузашта аз ин, тањќиќу пажўњишњое, ки аз љониби муњаќќиќон 

сурат мегирифт, аксаран бар воњидњои забонии нишона ва љумла 

мутамарказ буд. Вале солњои поёнии дањаи 1960 ва махсусан дар солњои 

њафтодум тамоюли тозае дар забоншиносї шакл гирифт, ки баъдњо бо 

унвони забоншиносии матн машњур гардид. 
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Тавре ки аз номаш маълум аст, мавзуи аслии ин ришта матн ва 

вижагињои он аст. Ба аќидаи пажўњандагони ин соња матн низ мисли 

љумла воњиди низоммандест, ки дар байни аљзои ташкилдињандаи он 

пайванду алоќаи мустањкаме барќарор аст. Робитањои мављуд дар матн 

фаротар аз робитањои шинохташудаи љумлаанд ва устувориву инсиљоми 

љумла вобастаи онњо мебошад. Аз нигоњи забоншиносии матн истењком 

дар матн ба сурати пайванд ва пайвастагї њосил мешавад. 

Пайванд ва истењкоми забонї иборат аст аз иртиботи дастурї 

байни љузъњо ва унсурњои дарунии матн. Ќобили зикр аст, ки ин пайванд 

миёни аљзо ва гунањои мухталиф аз љумла дастурї, вожагонї, рабтї ва 

ѓайра сурат мегирад, ки мисолашро дар бобњои баъдї хоњем дид. 

Фарќияти забонњои гуногун дар баёни мавзуъњо яке аз мушкилоти 

тарљумаро ташкил медињад. Аз нигоњи забоншиносии матн тарљумаи њар 

матн аз як забон ба забони дигар илова бар тасаллути мутарљим ба 

дониши забони маќсад ва шинохти кофии вай нисбат ба маќулоти 

фарњангии он, огоњї дар хусуси анвои матн ва сохтори махсус ба онњо 

дар њар љомеаи забониро низ металабад. Лозим ба тазаккур аст, ки аз 

љониби муњаќќиќон гурўњбандињое сурат гирифтааст. Бар асоси 

гурўњбандии аввал бо назардошти «таносуби коркардњои забон се навъи 

матн тањти унвони муњтавомењвар, суратмењвар ва аксуламали мењвар 

нишон дода шудааст. 

Матнњои муњтавомењвар хусусияташон аз он иборат аст, ки дар 

ростои коркарди тавсифии забон ќарор доранд. Дар ин маврид забон 

василае барои тавсиф, ташрењ ва ба таври куллї- иттилоърасонї дар 

мавриди шайъ ва ё вуќӯи амале мебошад. Матни маќолањо, ахбор, 

суханронињо мисоли матнмењвар шуда метавонад. 

Бар хилофи гурўњи матнмењвар забон дар матнњои суратмеҳвар 

дорои хусусияти забоншинохтї мебошад. Дар ин навъи матнњо њарчанд 

шарти лозиму њатмии тарљума муњтаво аст, вале шарти кофї барои он 
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баёни мавзуну зебои мазмуну мундариља ба шумор меравад. Ба сифати 

намунаи матнњои сурат-муњтаво метавон аз шеър ном бурд. 

Тавре ки маълум аст, шеър дар њар забоне ќолабу шакли хосси 

худро дорад ва њамин вижагї онро аз дигар намуди матнњо мутафовит 

месозад. Масалан, агар шеър аз ќолаби мављуди худ хориљ шавад онро 

дигар наметавон шеър шумурд. 

Матнњои аксуламал-мењвар низ мисли матнњои муњтавомењвар ва 

суратмењвар иборатанд аз манзурсозии мавзуи хос. Вижагии аслии 

матнњои мазкур асаргузории онњо бар мухотабон ва водор кардан ба 

анљоми коре аст. Забоне, ки дар ин матнњо мавриди истифода ќарор 

мегирад бештар љанбаи гуфтугўї дорад. Маводи мутуни таблиѓотї 

барои матнњои аксуламалмењвар мисоли шоистае метавонад бошад. 

Гурўњбандии дуюм бошад, аслан бар нависандаи матн, маќсаду 

мароми вай ва коркарди матн такявар аст. Дар ин гурўњбандї низ мисли 

пешин матн ба се навъ људо карда мешавад. Якум матни њовии иттилоот, 

матни баёнгари эҳсосот ва матни корбурдї. 

Шеваи истифодаи матнњои њовии иттилоот шабоњати зиёд ба 

матнњои муњтаво-мењвар доранд ва маќсад аз онњо манзурсозии 

иттилоот дар бораи мавзуъ, рухдод ё як иттифоќ аст. Дар матнњои 

баёнгари эњсосот бошад, тамаркузи аслї бар сабки нигориш ва ба 

иборати дигар, тарзи баёни муњтаво сурат мегирад. Дар матнњои 

корбурдї бошад, такяи аслї рўйи таъсири матн бар хонанда ва рафтору 

аксуламали он нигаронида шудааст. Њар яке аз ин навъњо дар табиати 

худ дорои гурўњи гуногуни матнњо мебошанд. Ба сифати мисол маводи 

аз навъи гузориш, маќола, дастурамали истифода аз васоили матнњои 

њовии иттилоот шумурда мешаванд. Матнњои адабї чи манзуму чи 

мансур ба гурўњи матнњои баёнгари эњсосот дохил мешаванд. 

Ба андешаи Нодир Њаќќонї њар як аз ин навъ матнњо «бар њасби 

корбурд ва вижагии хоссе, ки дар љомеаи забонии мабдаъ доранд, 

шевањои мушаххас барои тарљума ба забони маќсадро тақозо доранд. 
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Бар ин асос дар матне, ки ироаи муњтаво ва иттилоот дар авлавият ќарор 

дорад, шеваи тарљума бар њифзи муњтавои матни мабдаъ ва намуди он 

дар ќолаби матни забони маќсад аст.» [88, 129]. 

Бо назардошти ин вижагињо метавон зикр намуд, ки дар навъи 

дигари матнњо, аз љумла матнњои бозтобдињандаи эњсосот сабк ва тарзи 

баёни мундариљаи матни мабдаъ дар матни тарљумашуда низ зоњир 

мешавад ва ё ба сурату ќолабу муодили худ дар забони маќсад љойгузин 

мегардад. Дар матнњои корбурдї бошад, таъсири матн бар мухотаб њифз 

мешавад. 

Масъалаи дигари ќобили ањаммият тањлили тарљума њамчун 

фаъолияти дубахшї аст. Муњаќќиќони тарљумашинос зимни арзёбии 

масоили марбут ба тарљумашиносї ба ду бахши тарљума таъкид 

меварзанд. Ба андешаи онњо амри тарљума фарогири бахши дарунї ва 

бахши берунї аст. Ин ду бахши тарљума дар дарки матну бозтавлиди он 

дар иртибот мебошанд. Аз љониби дигар, њарчанд дар амал бахш ё 

љанбаи берунї дар ќолаби матни тарљумашуда амалї мегардад, вале дар 

асл тарљумаи як матн бе амалї шудани љанбаи дарунї, имконпазир нест.  

Бо назардошти ин хусусиятњо дар адабиёти назарї ба љанбаи 

дарунии матни тарљума таъкиду ишорати зиёде сурат гирифтааст. Бояд 

арз намуд, ин хулосаи пажўњишгароне нест, ки ба тарҷума аз даричаи 

фарњангї, фалсафї ва адабї нигаристаанд, њатто «тарљумашиносии 

мубтанї бар забоншиносї низ алораѓми таърифи худ дар забони маќсад, 

ба ин буъд аз тарљума дар ќолаби љойгузинии воњидњои забонии мабдаъ 

бо муодилњои худ дар забони маќсад, аз зовияи диди худ таваљљуњ 

доштааст. Чунон ки мутахассисон дар ин росто кўшидаанд бо таљзия ва 

тањлили сохтори матн ба маънои он даст ёбанд ва бо интиќоли маъно ба 

забони маќсад матни аслиро бозтавлид кунанд.» [88, 131]. 

Њамон гуна ки равшан аст, дарк љараёни комилан зењнї аст, бо 

донишу шинохти ў аз љањони перомун, бо нерўи тањлилу таљзияи вай 

пайванду иртиботи мустақим дорад. 
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Ба шумори ин ки дарки матн дар амри тарљума ва шаклгирии он 

пайванди мустаќим дорад, лозим медонем, ки дар поёни ин боб чанд 

нуктаеро дар атрофи фароянд ё љараёни тарљума баён дорем. 

Лозим ба ёдоварї аст, ки бо зуҳури пажўњишњои марбут ба 

њавзањои равоншиносии забон, асабшиносии забон дар арсаи тарљума 

дидгоњи љадиде дар бахши тарљумашиносї шакл гирифт. 

Бо пешрафту густариши кундуковњо дар заминаи тарљумашиносї 

назари муњаќќиќиќон ба матн ба сифати мањсули тарљума коњиш ёфт. 

Аксари олимони ин ришта ба љои тањќиќи матн њамчун мањсули тарљума 

диќќати худро ба љараёнњои зењнї ва шинохтї ва љузъиёти асабї дар 

зењни мутарљим, зимни тарљумаи матн мутамарказ сохтанд ва дар 

риштаи тарљумашиносї истилоњоте мисли «фароварда», «фароянд», ва 

«фароянди тарљума» ба зуњур расид. Ба навиштаи Н. Њаќќонї: «Тарљума 

фароянди густурдаву печида ва муташаккил аз феълу инфиолоти зењнї, 

шинохтї ва маѓзї аст, ки ба дарки матн тавассути мутарљим ва иттињоди 

рањбурдњои муносиби тарљума меанљомад. Фаъолсозии дониши забонї 

ва маълумоту таљрибиёти иќтисобї, интихоби вожагони муносиб аз 

зењнї, ташкили сохторњои забонии муносиб бо баҳрагирї аз дастури 

забони зењнї ва чигунагии танзими куллии тарљума дар зумраи феълу 

инфиолоти марбут ба фароянди тарљума ќарор мегиранд.» [88, 140]. 

Тарљума бар хилофи он ки барои мутарљим њукми фаъолияти 

такрориро дорад, аммо ба вуљуди ин дар бисёри маворид анљоми он 

вобастаи тафаккур ва тааммуќи мутарљим дар матолиб љињати дарки 

матн ва иттихоби роњбурди муносиб аз сўи вай аст. 

Хулоса, тасмимгирї ва интихоби роњбурд аз сўйи мутарљим беш аз 

њар чиз аз вай дарки матнро иќтизо менамояд. Дар њоле ки мутарљим аз 

ќабл бо мавзўъ ошно бошад, пеш аз тарљумаи матн тасвири куллї аз 

муњтавои он дар зењни вай наќш мебандад. Мутарљим ба бањрагирї аз 

иттилооти мављуд дар матн ва бофтори матн, тасовири куллии худро аз 

мавзўи матрањшуда дар матн такмилу тадќиќ мебахшад ва њангоми 
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хондани матн њар куљо бо парешонї ва ё мушкиле дар дарк мувољењ 

гардид, бо истифода аз роњбурдњои гуногун ба рафъи норавшанињо 

мепардозад ва ба ин тартиб муњтаво ва маънои матнро истихрољ 

мекунад. Марњилаи баъдї дар тарљума танзими матн дар ќолаби забони 

маќсад мебошад. Ба ин маънї, ки мутарљим ибтидо маънои матни 

аслиро дар зењни худ тадої ва сипас онро бо дар назар гирифтани 

мавќеияти иртиботии љадид дар ќолаби тарљумаи матн ба намоиш 

мегузорад. Дар чунин вазъиятест, ки тарљума аз ду љанба ё рукни аслї, 

яъне гуфтмони љомеаи забонии маќсад ва иттилооту таљрибањои 

фарозабонии мутарљим таъсирпазир мегардад. 
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БОБИ II 

МАФЊУМИ «МАТНИ СИЁСЇ» ВА ВИЖАГИЊОИ ОН 

Равшан аст, ки дар замони муосир тарљума бо назардошти 

густариши рўзафзуни њаљму доманаи иртиботу алоќањои умумї, яке аз 

навъњои мубрами фаъолияти забонї ба шумор меравад. Забонњои тозае 

вориди муоширати расмї мегардад ва ба мушкилоту монеањои забонї 

афзуда мешавад. Бешубња, мушкили асосї дар густаришу вусъатёбии 

иттилоот ва махсусан, иттилооти илмиву фаннї, ки таъинкунандаи сатњи 

рушду инкишофи тамаддуну фарњанганд, монеаву садњои забонї ба 

шумор мераванд. 

Аз сўйи дигар, тарљума як падидаи забоншиносӣ аст, ки дар 

чањорчўби иртиботи забонї, сурат мегирад ва мутарљим, ки дар ин миён 

наќши калидї дорад, фаъолияти тарљумонии худро дар шароити 

мухталиф анљом медињад. Маводи мавриди тарљума низ аз нигоњи 

мавзуъ, забон, мансубияти навъї гуногунанд. Тарљумањо тибќи маъмул 

ба тарзи хаттї ва шифоњї иљро карда мешаванд. Талаботеро, ки вобаста 

ба даќиќу комил будани тарљума мутарљимон пешорў доранд, мутафовит 

аст. Гурўње аз навъи тарљумањо аз мутарљим донишу малакаи хосро 

талаб мекунанд, вале новобаста аз он, ки тарљума дар чи соњае сурат 

мепазирад, мутарљим ба матн сару кор дорад. Дар адабиёти илмї-

таҳќиќї, маъмулан филологњоро мутахассисони матншинос медонанд. 

Бењуда нест, ки асосу бунёди бисёре аз риштањои филологияро тањќиќу 

омўзиши матнњои гуногунмуњтаво ва мансуб ба риштањову сабку услуби 

мухталиф ташкил медињад. Њарчанд матн њамчун унсури асосии каломи 

башарї дар тули замон њамвора мавриди таваљљуњи муњаќќиќону 

донишмандон ќарор дошта, вале назарияи матн танњо дар нимаи дуюми 

ќарни сипаришуда њамчун шохае аз илми забоншиносї ба зуњур расид. 

Имрўз соњаи махсусе дар забоншиносї зери унвони «забоншиносии 

матн» мављуд аст, ки ба тањќиќу арзёбии тамоми љанбањои матн машѓул 

аст. Бояд хотиррасон намуд, ки зуњури назарияи матн њосили тамоми 
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пажўњишњое буд, ки дар заминаи улуми филология ва њусни баён дар 

имтидоди замон анљом гирифта буд. Аслан улуми мазкур дар даврони 

антиќа шакл гирифта буданд. Вале дар он даврон матн њамчун мавзуи 

мустаќими њусни баён вуљуд надошт. Зимни пешрафту даќиќтараш 

амали он таваљљуњи аслї ба хитоб ва мухотаб ё шунаванда буд, навъњои 

мушаххаси матнњо ва тасаввури умумї дар бораи онњо њамчун падидаи 

мустаќил мавриди назар набуд. 

Мутахассисони њусни баён ё фанни китобӣ дар таъйини унсурњои 

корсози нутќ наќш доштанд. Унсурњое, ки ќонунњои баёниро ташкил 

менамуданд. Аз љумла халќу офариниши нутќ, сохтори нутќ ва тазйини 

он бо таркиботи каломї. Бар хилофи њусни баён риштаи филология, ки 

дар солњои поёнии даврони антиќа њамчун фаъолияту пешае барои 

љамъоварї ва омўзиши ёдгорињои хаттї ба вуљуд омад, танњо ба матн 

сару кор дошт. Дар ибтидои зуњури риштаи филология яке аз вазифањое, 

ки назди филологњо ќарор дошт, аз тањлилу арзёбии заминаи пайдоиши 

матн, омўзиши шароити вуруди он ба фарњанг, дарёфти ќонунмандињои 

фањму дарк ва шарњи он иборат буд. 

Макон ва вазъе, ки дар фазои он хитоба сурат мегирифт барои 

мутахассиси њусни баён муҳим буд, барои филолог бошад шароити 

вуљудии матн. Таваќќуи филолог аз матн таъмини дарку шинохти он ва 

максади мутахассиси њусни баён муътаќид сохтани мухотаб ё шунаванда 

буд. Ба ин тариќ то нимаи дувуми ќарни XX-ум иттилооти фаровони 

таљрубї ва пажўњишњои назариявї дар атрофи матн гирдоварї шуд, ки 

заминаи мусоидро барои пайдоиши назарияи матн фароњам овард. 

Имрўз дар илми забоншиносї яке аз бахшњои муњим гурўњбандии 

матнњо аст, ки миёни анвои мављуд ќисмати умдаро матнњои сиёсї 

ташкил медињанд. Бо назардошти ин лозим медонем дар оѓози ин боб 

чанд нуктаеро дар атрофи мафњуми «матни сиёсї ва гуфтмони сиёсї» 

зикр намоем. 
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 2.1. Шарњи «матни сиёсї ва гуфтмони (descoursive) сиёсї» 

Ќобили зикр аст, ки рушду камоли асбобу абзори сиёсї, наќши 

рӯзафзуни воситањои ахбори умум, густариши бесобиќае фаъолияту 

амалкардњои сиёсї, заминањои лозимро барои љалби таваљљуњи 

рўзафзуни љомеа ба назария ва амалияи иртиботи сиёсї фароњам 

месозанд. Дар ин росто, гуфтмони сиёсї барљастатарин падидаест, ки бо 

он њар рўз рў ба рў мегардем. Мавзуъ ва ангезаи корсози ин заминаи 

муошират, бидуни шак, мубориза барои дастёбї ба ќудрату њокимият 

аст. Фазои бозу демократии зиндагии иљтимої яке аз омилњои љалби 

рўзафзуни диќќати љомеа ба забони сиёсат мегардад. 

Замоне ки сухан аз сиёсат ва масоили њоди сиёсї дар миён аст, 

таваљљуњи хосси мухотабон ба калимоту таркибот ва мафњумњои сиёсї 

беиллат нест. Аслан фаъолияту амалкардњои сиёсї љанбаи гуфтмонї 

доранд. Ба ин маъно, ки дар доираи гуфтугўњо ва анвои мухталифи 

матнњо сурат мегиранд. Гуфтањо ва навиштањо созандаи воќеияти сиёсї 

ба шумор мераванд ва њар сухане, ки аз љониби сиёсатмадорон ба таври 

расмї эрод мегардад, ба аъмоли иљтимої мусовї, баробар шумурда 

мешавад, њарчанд маънои амали иљтимої ба маънои тањтуллафзии 

матлаби иродшуда баробару њамсанг набошад. 

Забони сиёсї аз забони маъмулї тафовути зиёде дорад, зеро 

забони сиёсї шомили вожагону истилоњоти хосси сиёсї аст. Дар 

чањорчўби ин забон калимоту таркибот ва нишонањои забонї маънии 

фаротаре доранд. Пеш аз шарњу баёни густурдаи мафњуми матни сиёсї 

муносиб ба назар мерасад то мафњуми «матн»-ро мавриди арзёбї ќарор 

дињем. Замони тулониест, ки мафњуми «матн» зењну њуши намояндагони 

риштањои гуногуни илмро аз ќабили забоншиносӣ, равоншиносии 

забон, сабкшиноносии забон ва ѓайра њамчун воњиди аслии муоширати 

каломї ба худ маътуф доштааст. Бо ин ки матн падидаи нињоят буѓранљу 

печида ва пурборест, ки то ба њол таърифу шинохти љомеъ ва ягонае аз 

он мављуд нест. Дидгоњњои пуршуморе дар таърифу табсираи матн 
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мављуд аст. Матн побанди муаллиф ё холиќи он аст. Аз як тараф 

андешаву аќидањои пуршумор дар шарњу баён ва шарњу тафсири матн 

гувоњ бар ањамияту арзи моњияти он мебошад. 

Ба андешаи муњаќќиќи рус М. М. Бахтин матн фарогири иттилооти 

муќаддимотї аст ва масоили марбут ба моњияти матн тавассути ин 

иттилоот њаллу фасл мегардад. Мавсуф зимни тањлилу баррасии баён 

њамчун воњиди воќеии муоширати каломї ба сатњи зоњирии тафаккури 

фалсафиву улуми инсонї ва воќеияти мустаќилест, ки аз домони он, яъне 

муносибати баён ба гўянда ва дигар ширкаткунандагони амали 

муошират таваљљуњи вижа дошт [97, 45]. 

Тарњу баррасии матн њамчун нишонаи офаринандаи нутќ кашфи 

муњимме буд. Маъношиносї имконоти густурдаеро дар тањќиќи матн 

њамчун нишонаи комил ва мунъакискунандаи воќеияти айнї фароњам 

овард. Матн шомили сохтори нишона буда, фарогири шеваву усулњои 

баёну муњтавои мавриди назар аст. Асоси њар шарњу тафсири нишонаии 

матнро мавзўи маънишиносонаи сохтории падидаву рухдодњо ташкил 

мекунад. Ба сифати мисол сохтори матнњои коргузорї инъикоскунандаи 

муносиботи расмї ва корї мебошанд. Сохтори як матни илмї гувоњ бар 

талоши илм дар шарњу баёни љањону падидањои он аст.  

Ба дигар сухан, матн иборат аст аз тасалсул ва пайдарњамии 

нишонањое, ки пушти њам дар муносиботи гуногун ќарор мегиранд. 

Матн дорои сохтори муайян буда, мушкилоту печидагии он ба таври 

мустаќим аз печидагии иттилооти интиќолшаванда вобаста аст. Матн аз 

дидгоњи муњаќќиќи дигари рус И. Р. Галперин ба тарзи дигар фањмида 

мешавад. Мазкур бар ин назар аст, ки нутќи шифоњї, ки ифодаи хаттї 

надорад, гузашта аз ин низоми хоссу, тасалсул надорад, наметавонад 

матн шумурда шавад. Матн дорои низому тартиби хос ва мизони муайян 

аст. Ба ќавли Л. Р. Зиндер бошад: «Шакли хаттии нутќ афсонае беш нест. 

То замоне ки нутќ бозтоби басарии нишонаї дорад ва аз љониби инсон 

пазируфта нашудааст, љисми мурдаеро мемонад. Нутќ њангоме аслият 
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пайдо менамояд, ки вориди иртибот мешавад, ба дигар сухан хонда 

мешавад.» [109, 21]. 

Матн асаре мебошад, ки дорои ањдофи муайян ва рањнамудњои 

амалї мебошад. Гузашта аз ин манзур аз матн вожагону љумлањое 

метавонад бошад, ки миёни худ пайванди муайяну тасалсули пайдарњам 

доранд ва баёну иншо ё санадеро халќ мекунанд. Масъалаи дигаре, ки 

зимни баррасї ва арзёбии матн љалби назар менамояд, ба вижагињои 

матн пайванд мехўрад. Масалан аз нигоњи муњаќќиќи рус Лотман Ю. М. 

матн фарогири хусусиятњои зерин мебошад: њолати таљассумї дорад; ба 

ин маънї, ки бо нишонањои муайян мундариљ аст ва бо ин љанбааш аз 

сохторњои бурунматнї фарќ мекунад; дорои њадду марзи хос аст; яъне 

маънои ягонаи матнї дорад; сохтори вижа дорад [117, 69]. 

Ќобили зикр аст, ки меъёрњои пуршуморе мављуданд, ки бар асоси 

онњо матнњо гурўњбандї ё тасниф мешаванд. Масалан, бо назардошти 

вижагињои сохторї ва наќши корбурдиву маъної матнњоро ба навъи 

матнњои забоншиносона људо мекунанд. Аз сўйи дигар, матнњоро 

вобаста ба нишонањои забоншиносона ба навъњои дигар мисли тавсифї, 

шарњу тавзењї, мустанад ва дастурї људо мекунанд. 

Матолибе, ки ба ин навъи матнњо мундариљ аст, имкон дорад 

инъикоси падида ва таѓйиру тањаввул дар фазову макону замон, 

тасаввуру дарки гўянда, муњтавои байни гўянда, матолиби ќонунњову 

санадњои расмї бошад. 

Замоне ки мавзуи бањс матн ќарор мегирад, зарур аст, аз падидаи 

дигари нисбатан нави забоншиносї «гуфтмон» ёдовар гардем ва 

бастагиву мавќеияти онро дар пайванд бо матн бозгў намоем. Гуфтмон 

яке аз мафњумњои буѓранљу печидаи забошиносии муосир аст, ки аслан 

бо номи discursus дар фарњангњои англисї, фаронсавї густаришу 

маъруфият пайдо намудааст. Дар забоншиносии фаронсавї ин истилоњ 

маънирасони фаъолияти каломї, матн, ќарина, суханронї ва пайванди 

муштараки он ба њолатњои иртиботї мебошад. 
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Мафњуми гуфутмон (тарљума аз калимаи лотинии discursus аст, ки 

дар асл маънояш «гурез ба самтњои мухталиф» мебошад. Зимни тарљума 

аз забони англисї маънињои дигаре аз он њамчун муродифи матн 

истифода мешавад. Дар пажўњишњое, ки ба забони форсї таълиф шуда 

онро бо вожаи гуфтмон тарљума намудаанд. 

Аз таърифу табсирањое, ки дар атрофи «гуфутмон» сурат гирифта, 

метавон ба чанде ишорат намуд. Ба андешаи бархе аз муњаќќиќон 

гуфтмон дар маљмўъ матнест муртабиту омехта ба омилњои амалї, 

фарњангї-иљтимої, равоншинохтии забон. Гурўњи дигар гуфтамонро 

нутќе донистаанд, ки амали њадафманди иљтимої дошта, ба сифати љузъе 

аз аљзо дар њамкории мутаќобилаи мардум ва шевањои офариниши нутќ 

ширкат меварзад. Гузашта аз ин, гуфтмон вањдати ягонаи печидаи шакли 

забонї мебошад, ки ба мафњуми «рухдоди иртиботї» мутобиќат дорад. 

Гуфтмон ба забону нутќ мутобиќат ва њамзамон тафовут дорад. 

Азбаски гуфтмон њамчун фаъолияту раванди хос шинохта шуда, 

мањз бо њамин хосси яташ ба нутќ ќаробат пайдо менамоянд. Вале дар 

ќиёс бо матн гуфтмон низомро моддї назар дорад, ба ин маъно, ки 

хоссияти тамомият, созмони дохилї, шакл дорад, аз анвоъ, жанру услуби 

хос бархӯрдор аст. Хусусияти низоммандӣ гуфтмонро бо забон наздик 

месозад. Гуфтмон бар хилофи забон, ки микронизоми умумии зењнї ба 

шумор меравад, мининизоми айнї аст. Гуфтмон ба иборати дигар 

каломест барсохта аз меъёрњои фарњангиву иљтимої, ё забоне, ки 

тавассути гўянда дучори тањаввулу дигаргунї шуда, ба ќаринаи 

мушаххаси фарњангї-иљтимої дохил карда шудааст. Навъшиносии 

гуфтмон фарогири жанрњои адабї, мазњабї, сиёсї ва фалсафиву дигар 

анвои гуфтмонї мебошад. Мафњуми гуфтмон дар тўли замон дар 

чањорчўби мактабњои мухталифи тањќиќї мавриди баррасиву арзёбї 

ќарор гирифтааст. Масалан, бар мабнои суннатњои забоншиносии 

англисї ва амрикої манзур аз гуфтмон нутќе аст, ки аз пайванди алоќаи 

инсиљомёфтаи вожагонї бархӯрдор аст ва бо муколама муродиф аст. 
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Тањлили гуфтмонї ба њамкорињои муштараки ду љониб гўянда ва 

шунаванда равона шудааст. 

Масъалаи гуфтмон ва тањќиќу шинохти љузъиёти он махсусан дар 

баррасињои забоншиносу таърихдони фаронсавї Мишел Фуко маќоми 

барљаста дорад. Дидгоњњо ва нигаришњои донишманди мазкур дар 

љомеаи илмии љањон ба андозае таъсиргузор буда, ки солњои тўлонї 

атрофаш бањсњо сурат гирифтааст. 

Муњаќќиќ Муњамадризо Тоҷик зимни тањлили назаргоњњои Фуко 

чунин натиља мегирад, ки тасвире, ки Фуко аз гуфтмон пешнињод 

намуда, тасвири таъсисї аст. Аз ин нуќтаи назар гуфтмон дар тавлид, 

тањаввулу дигаргунї ва бозтавлиди масоили зиндагї сањим аст. Ин 

матлаб гувоњи он аст, ки гуфтмон дар як робитаву пайванди фаъол бо 

воќеият ва низ ба сифати амалњое, ки ба таври муназзаму пайгир 

мавзўъњое, ки дар бораи онон суњбат мешавадро шакл медињанд, 

нигариста шавад.  

Ба аќидаи Фуко гуфтмон чизе аст, ки сабабгори тавлид ё зуњури 

чизи дигаре мешавад ва ин чизе, ки «дар худ», «аз худ» ва «барои худ» 

вуљуд ёфта ва метавонад ба гунае мунфак ва бурида аз маќулањои дигар 

мавриди тањлил воќеъ шавад. Як сохти гуфтмонї метавонад ба сабаби 

таъсирпазирии идеяњо, мафњумњо, роњњои андешидан ва рафтор кардае, 

ки дар як макони муайян шакл мегиранд ва низ бо сабаби таѓйироти ин 

роњњои андешидан ва зуњури рафтор шиносої шавад. Донишманди 

фозил М. Тоҷик изњор медорад, ки: «Таърихманд будан хасиса ва 

шохисаи боризи гуфтмони Фукої дар бораи гуфтмон аст. Аз ин манзар 

шароити таърихї (берунї) нақши бунёдї дар њастии як гуфтмон ифо 

мекунанд. Бо баёни дигар, шинохти моњияти як гуфтмон мумкин 

намегардад, магар дар сояи шинохти аносири берунї ва бистару 

шароити таърихии он. Ба ин сон Фуко таърихияти падидањо ва умуреро, 

ки фоќиди таърих талаќќї шудаанд, боз менамояд ва нишон медињад, ки 

дониш вобаста ба замону макон аст. Мишел Фукои таборшинос модели 
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ѓоятшиносонаи Гегелро, ки дар он як амал ба гунаи деалектикї аз амали 

дигар истихрољ мешавадро, ба таъсир аз таъкиди интиќодии Нейча 

мавриди наќду рад ќарор дода ва дар пайи кашшофи касрати авомили 

муассир бар рўйдодњо аз рањгузари таъкид бар бењамтоии онон ва 

худдорї аз тањмили сохторњои фаротаърихї бар онњост.» [78, 11]. 

Мишел Фуко аз мафњуми «гуфтмон» барои инъикосу баёни 

низоми донишу хиради башарї, ки дар тули асрњо дар домони иљтимоъ 

шакл гирифта, истифода мекунад. Гуфтмон аз дид ў маљмуи риштањои 

мухталифи маърифати инсонї аст, ки њамчун амалњо ё кунишњои 

гуфтмонї ба зуњур мерасад. Ба дигар сухан, гуфтмон иборат аст аз 

маљмўи ќоидањои падидору нопадидор, таърихї, дар доираи замону 

макон озмудашуда, ки барои даврони мавриди назар ва муњити иљтимої, 

иќтисодї, љуѓрофиёї ва забонии хос шароити таъсиргузори баёнро 

фароњам сохтаанд. 

Мишел Фуко бо таъкид ба таърихмандии гуфтмон мехоњад собит 

созад, ки гуфтмон танњо аз маљмўи нишонањои ифодагари ашёву 

падидањо иборат нест. Дар нигоњи муњаќќиќ пайванду робитаи таомулї 

ва диалектикї аст, ки вай миёни гуфтмон, ќудрат, маърифат ва њаќиќат 

барќарор карда ва дар варои њар гузораи љиддї ва гуфтмон мусалламан 

шакле аз равобити фановарињои ќудратро нињон мебинад. Ба ќавли ў 

ќудрат аст, ки сабабгори зуњуру тавлиди дониш мешавад. Ќудрату 

дониш бо њамдигар ниёзи мубрам доранд. Њељ пайванду робитаи ќудрат 

бе таъсири дониш вуљуд надорад. Аз љониби дигар, њељ донише бидуни 

фарзу ташкили равобити ќудрат ќобилияти тањаќќуќу амалї шуданро 

намеёбад. 

Барои равшантар шудани масъала номуносиб нест, агар аз худи 

Фуко наќли ќавл шавад. Ў изњор дошта: «Он чи деринашиносе мекўшад, 

ки таърифе аз он ба даст бидињад, андешањо, бознамудњо, дарунмояњо ва 

дилмашѓулињое нест, ки дар гуфтмон пинњон ё ошкор њастанд, балки 

худи он гуфтмонњост. Гуфтмонњое, ки дар маќоми корбаст тобеи 

ќоидањое њастанд. Деринашиносе гуфтмонро њамчун санад талаќќї 
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намекунад, яъне њамчун нишона чизи дигар ё унсуре, ки бояд шафоф 

бошад ва чизеро дар пушташ пинњон надорад, намебинад. 

Деринашиносе дар гуфтмон њиљобе мебинад, ки мояи таассуф аст. 

Њичобе, ки бояд дарида шавад, то саранљом битавонем ба умќи он 

гавњаре, ки дар батни гуфтмон њамчун захирае боќї аст, бирасем. 

Деринашиносї низоми таъвилї нест. Дар пайи сухани дигар, ки яксара 

пинњон монда бошад, нест. Деринашиносї чизе беш аз бознависї нест. 

Яъне, дигаргунсозї бо назму ќоида, он чи ќаблан навишта шуда буд, ба 

њамон сурате ки дар шакли хориљии гуфтмон махлут монда аст. 

Деринашиносї бозгашт ба рози ботинии сарчашма нест. Тавсифи 

систематики обже (объект- А. С.) аст.» [78, 14]. 

Бояд зикр намуд, ки забоншиносон дар мутолиаи тањлили 

гуфтмон ба ду дидгоњ такяваранд. Нахуст дидгоње, ки тањлили гуфтмон 

ро баррасиву тањлили воњидњои бузургтар аз љумларо таъриф мекунад. 

Дигаре дидгоњест, ки тањлили гуфтмонро таъкид ва тамаркузи хос бар 

чароиву чигунагии истифода аз забон медонад. Бо назардошти ин ки 

љонибдорони дидгоњи аввал ба шаклу сурати матн диќќати хос доранд, 

њамчун суратгароёну сохторгароён шинохта шудаанд. Намояндагони 

дидгоњи дувумро, бо сабаби ин ки ба наќшу коркарди матн таваљљуњ 

доранд, коркардгаро медонанд. 

Ба аќидаи сохторгароён гуфтмон воњиди муайяне аз забон ва 

бузургтар аз љумла аст ва мусаллам аст, ки тањлили гуфтмон иборат аз 

тањлили ин воњидњост. Ба тасаввури онон забон падидаи зењнї аст ва 

зењни инсонро метавон бар асоси табаќањои рамзии интизої ва озод аз 

бофт таъриф кард. Сохторгароён бештар ба мутолиаи созмони занљирї 

ва њамнишиниву робитаи суратњои воњидњо бо якдигар машѓуланд. 

Коркардгароён, ки ба бофт (ќарина), тањлил ва маърифати он 

сарукор доранд, забонро падидањои иљтимої медонанд ва муътаќиданд, 

ки забон ќисмате аз љомеа аст ва падидаи забонї иљтимоиянд ва 

падидањои иљтимої падидањои забонї ба шумор мераванд. 

Коркардгароён бар ин назаранд, ки тањлили гуфтмон бояд фарогири 
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мутолиаи љанбањои мухталифи чигунагии истифода аз забон бошад. 

Такяи аслии онњо рўйи шинохти маънии иљтимої, фарњангї ва шахсии 

он, наќши воњидњои забонї аст. Ба шумори матлаби болої метавон 

чунин натиља гирифт, ки дар амри тањлили гуфтмон мо бо ду унсури 

асосї сарукор дорем, ки лозим аст ба њар дуи онњо таваљљуњ дошт: бофти 

матн, бофти мавќеият. Маќсад аз бофти матн иборат аз он аст, ки унсури 

забонї дар чањорчўби чӣ маконе ќарор гирифта ва љумлањои моќаблу 

мобаъди он дар дохили матн чӣ таъсире дар барљастасозии суварї, 

коркардї ва маъноии он дорад. Бофти мавќеиятї, ки аз он ба бофти 

ѓайризабонї њам ёд мекунанд бар ин маъност, ки як унсур ё матн дар 

чањорчўби мавќеияти хоссе, ки тавлид шудааст, мадди назар ќарор 

мегирад. Бофтњои фарњангї, иљтимої, муњитї ва сиёсї њамагї аз ин навъ 

њастанд. Дар воќеъ Фуко гуфтмон ро њамчу мављудияти баёну гуфтањои 

пуршуморе медонад, ки мутааллиќ ба як љомеаи инсонианд. Аз сўйи 

дигар, ў изњор дошта, ки баён ин баёни шифоњї, таъйини пайгиронии 

забоншиносонаи нишонањо нест, балки порае аз дониши башарї, 

сохтори дониши ў ва њамзамон куниш ё амри гуфтмони и вай мањсуб 

мешавад. 

Манзур аз тањлили гуфтмонї ин аст, ки бар асоси љойгоњи 

таърихии њар як баёну хитоба, назария, матн, њар назару диди тоза, ба 

иборати дигар њар падидаи гуфтмонї муайяну мушаххас карда шавад ва 

нишон дода шавад, ки бо чї иллате ин ё он баён ё хитоб наќши корсоз 

дорад. 

Масъалаи дигаре, ки дар иртибот бо мавзуи матруња љалби назар 

мекунад ин аст, ки як андеша, як назаргоњ шояд як асру як забон бар 

асоси доштањои омилњои муассири иљтимої, фарњангї таърихї имкон 

дорад, ба сифати дидгоњи муътабару арзишманд пазируфта гардад. Вале 

њамин дидгоњ дар замону мавќеияти дигар шояд ба сифати назаргоњи 

манфї арзёбї гардад. Ин бад-он маъно аст, ки калимањо метавонанд 

таѓйири маъно кунанд, тобишњои тозаи маъної пайдо намоянд. 
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Бояд хотирнишон намуд, ки дар таълифоти намояндагони мактаби 

олмонї оид ба тањлили гуфтмон мавзуи гуфтмон њамчун масъалаи 

адабиётшиносї муаррифї гардидааст. Масалан, муњаќќиќ Љ.Масс бо 

назардошти усулњои М. Фуко ањкоми зеринро барои назарияи гуфтмон 

ихтисос медињад: «Њар матне беш аз таљассуми амалњои иљтимоист, ки 

муайянгари дигар аз анбуњи матнњои имконпазир аст. Њамзамон тањлили 

матн табдил ба тањлилу арзёбии гуфтмоне мегардад, ки аз диди 

идеология љињатёфта аст ва дар пайванд бо амалияи иљтимоии таърихан 

собитшуда бо иљтимоъи забонї мутобиќати комил дорад.» [128, 72]. 

Дар пажўњишњои илмї навъњои мухталифи гуфтмонро ташхис 

додаанд, ки намунааш ба шарњи зер аст: 

а) гуфтмонњои таъсисї, ки имкон медињанд аз ѓайриматн људо 

намуд; 

б) гуфтмонњои жанрї-услубї, ки баёнгари матнњо дар иртибот бо 

мутобиќати онњо бо навъњои корбурдии нутќ мебошанд. 

в) гуфтмонњои муњтавої. Њадаф аз ин гуфтмонњо шарњу тафсири 

маъниву моњияти матн аст. 

Тавре ки ишора намудем, масъалаи гуфтмон ва шинохти љузъиёту 

хусусиятњои он дар имтидоди замон њамвора мавриди таваљљуњи 

муњаќќиќону донишмандон будааст. Гоњҳо тафсиру шарњи донишмандон 

бисёр печидаву буѓранљ ба назар мерасад. Ба гунае ки баъзе андешањо 

ќобили дарк нестанд. Аммо дар баъзе аз маворид ба назаргоњњое 

бармехўрем, ки дар маърифати назарияи гуфтмон бисёр арзишманданд. 

Дар ин росто, яке аз тањќиќотњои ќобили мулоњиза, навиштаи Давид 

Ховард мебошад, ки дар роњёбї ба нукоти камшинохташудаи гуфтмон 

бисёр судманд аст. Мавсуф дар маќолааш нахуст, маќулаи идеология ва 

гуфтмон ро мавриди ќиёс ќарор дода, хотиррасон менамояд, ки 

идеология дар назарияи марксистї ба ќаламрави идеяњову бознамоињои 

зењнї дар муќоиса ба љањони моддии тавлиди иќтисодї ва куниши амалї 

ишора дорад. Ин дар њоле аст, ки аксари пажўњандагон чунин тарзи 

талаќќиро ќабул надоранд. Аксар бар ин назаранд, ки тамоми мавзўот 
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ва рафторњо љанба ва хоссияти гуфтмонї доранд. Ба навиштаи ў «ашё ва 

рафторњо маънидор бошанд, бояд љузъе аз як гуфтмони амалї бошанд. 

Ин ба ин маъно нест, ки њама чиз гуфтмонї ва забонї аст, балки ба ин 

маъност, ки ашё барои ин ки ќобили фањм бошанд, бояд ба унвони љузъе 

аз як чорчўби густурдатари маъної вуљуд дошта бошанд. Масалан, як 

тика сангро дар назар бигиред. Баста ба заминаи хосси иљтимоие, ки дар 

он ќарор гирифта, ин санг метавонад ба унвони як ољур барои сохтани 

хона, як партоба барои истифода дар љанг, як мавзўи бисёр боарзиш, бо 

як макшуфи бисёр муњим аз ин лињози бостоншиносї тасаввур шавад. 

Тамоми маонї ва њувиятњои мутафовите, ки ин ќитъаи моддї ба худ 

гирифта, бастагї ба навъи хосси гуфтмон ва шароите дорад, ки ба он 

маъно ё њастї медињад [78, 140]. 

Аз ин иќтибос чунин натиља метавон гирифт, ки маънои иљтимоии 

калимањо, каломњо, кунишњо ва нињодњо њамагї дар иртибот ба заминаи 

куллие, ки онњо љузъе аз он њастанд, дарк мешавад. Њар маъно дар 

пайванд бо маънои куллие, ки дар њоли вуќуъ аст ва њар рафтор дар 

иртибот бо як гуфтмони хос фањмида мешавад. Бинобар ин мо, дар 

сурате метавонем яке љараёнро дарк намоем, ки ба он шарњу эзоњ дињем 

то имкон пайдо намоем, ки ба умќу нутќи рафтору гуфтмоне, ки аз 

даруни он љараён берун меояд, бирасем. Муњаќќиќи ёдшуда барои 

равшансозии масъала мисоли љолибе мезанад, ки наќлашро муносиб 

мешуморем. Ба ќавли ў: «Кашидани як хат рўйи як баргаи коѓаз ва ќарор 

додани он даруни як сандуќ (амали раъй додан дар як интихобот) танњо 

даруни низоми муташаккил аз ќавоид, рўњњо ва нињодњоеро, ки мо онро 

либерал-демокросї меномем, маъно меёбад. Бинобар ин ањамияти раъй 

додан танњо дар иртибот бо дигар рафторњо ва мавзуъоте, ки љузъе аз 

онњост, ќобили фањм мешавад.» [78, 140]. 

Ба ин тариќ дидгоњњои муњаќќиќи мазкур дар перомуни гуфтмони 

рабтї моро ба ин натиља мерасонад, ки гуфтмонњо танњо таљассумгари 

љараёнњое нестанд, ки дар дигар соњањои љомеа мисли иќтисод дар њоли 
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ба вуќӯъ пайвастан мебошанд, балки гуфтмон њо дар даруни худ унсур ва 

рафторњое аз дигар бахшњои љомеаро доранд.  

Ќобили зикр аст, ки бархӯрди бархе аз муњаќќиќон ба гуфтмон 

бархӯрди идеологї аст. Масалан олими рус Ю. С. Степанов бар ин назар 

аст, ки гуфтмон аз матнњои вижае таркиб ёфта, ки аз пушти онњо љањони 

хосе дар мисоли нањви вижа, вожагони хоса, ќоидањои махсуси 

бањрагирї аз калимот, маъношиносии махсус љойгузин шудааст. 

Бар мабнои назарияи фаъолияти каломї њадаф аз њар муоширате 

иборат аз он аст, ки ба тавре рафтору кирдори мухотабон таѓйири эљод 

намояд. Дар нињоди ў аксуламали муайяни љисмонї, зењнї ё њиссї эљод 

намояд. Аз ин гуфта метавон, натиља гирифт, ки њадафи њар матне 

таъсир гузоштан аст. Таъсири каломиро бештар ба фаъолияти воситањои 

ахбори улум вобаста медонанд, яъне бо гуфтмони сиёсї. Аз ин рў, 

гуфтмони сиёсї падидае мебошад, ки дар зиндагии иљтимої ањамияти 

зиёде дорад. Гузашта аз ин, гуфтмони сиёсї мавзуи буѓранљу печидае 

мебошад, барояш таърифи ягона ќоил шудан мушкил аст. Олими рус Н. 

А. Герасименко чунин изњори назар намудааст: «Гуфтмони сиёсї 

фарогири соњаи ягонаи корбурд, яъне соњаи сиёсат аст. Вижагии аслии 

иртибот дар риштаи сиёсат пуршумор будани мухотабон аст. Вањдати 

мавзўъ вижагии дигари гуфтмони сиёсї аст. Мавзуи иртиботот масоили 

сиёсї, масъалањои сохтмони давлат, муносиботи байни давлатњо 

мебошад» [103, 20-23]. 

Гуфтмони сиёсї њамчун муоширати нињодї алораѓми муоширати 

шахсї бо корбурди низоми муайяни нишонањои касбї фарќ мекунад, 

шомили забони хосси худ мебошад. Таваљљуњ ба омўзиши гуфтмони 

сиёсї боиси пайдоиши соњаи наве дар забоншиносї, яъне забоншиносии 

сиёсї гардид. Дар амри шинохту тањќиќи забоншиносии сиёсї ду навъи 

бархӯрд мављуд аст. 

Њадафи шеваи тањќиќ таъйини марзњои мушобењ миёни 

забоншиносии сиёсї ва гуфтмони сиёсї мебошад. Тибќи ин бархӯрд 
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мавзўи забоншиносии сиёсї-гуфтмони сиёсї аз маљмуи амалњои гуфтмон 

ї, ки фардияти ширкаткунандагони гуфтмони сиёсиро муайян месозанд 

ва мавзўоти мушаххаси иртиботи сиёсиро таъин менамоянд, иборат 

бошад. Бар мабнои шеваи дуюми тањќиќ забоншиносии сиёсї иборат аз 

иртиботи сиёсї, яъне фаъолияти каломие мебошад, ки ба таблиѓу 

тарвиљи хостањои муайян, таъсири њиссиву отифї ба шаҳрвандони 

кишвар ва тањрики инњо ба фаъолиятњои сиёсї, ба хотири дастёбї ба 

ризоияти иљтимої, ќабул ва асоснок намудани тасмимоти сиёсї дар 

шароити вуљуди анбуњи назару андешањо, равона шудааст. Њадафи аслии 

забоншиносии сиёсї тањќиќи муносиботи муштарак байни забон, 

тафаккур ва вазъи сиёсии љомеа мебошад. Ба ин тариќ манзур аз 

гуфтмони сиёсї корбурди созандаи забон дар муоширати сиёсї-иљтимої 

мебошад. 

Мо дар боло зикр намудем, ки дар адабиёти тањќиќї аксар мафњуми 

«гуфтмон» ва «матн»-ро муродифи якдигар мешиносанд. Тамоюли 

фарќгузорї миёни ин ду мафњум танњо дар солњои њаштодуми асри 

гузашта оѓоз гардид. Мањз дар њамин даврон буд, ки ба матн њамчун 

сохтори шакливу зењнї ишорат намуданд ва мафњуми гуфтмон ро, анвои 

гуногуни корбурдии онро бо назардошти љараёнњои зењнї ва омилњои 

фарозабонї тафсир намуданд. Ба навиштаи муњаќќиќи рус В. В. 

Богуславская «Матн ба таври умум мафњуми фаротар аз матн аст. Он 

њамзамон фаъолияти забонї ва натиљаи он, яъне матн аст» [98, 28]. 

Т. В. Миленская муътаќид аст, ки: «Тавсифи матн њамчун давраи 

муќаддамотии гуфтмон шомили нерўи бузурги тавзењї мебошад, ба 

шарте ки њамчун маљмўи фаъолияти муоширатии тарафњо бошад. Дар 

айни замон матн њамчун омили мављуди айнї метавонад ба сифати 

мањсули гуфтмон мавриди баррасї ќарор гирад.» [120, 28]. 

Дар љараёни иртибот сохтори муайяни матн ба зуњур мерасад, ки 

дорои ќонуни дохилї буда, матолиби баёншударо пайванду иттињод 

мебахшад ва матни комил мерасонад. Ин матни комил дар навбати худ 

тавассути ќаринаи вазъиятї муайян мегардад ва шароити лозимро барои 
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арзи вуљуди матни мавриди назар, дар маљмуъ бо омилњои фарозабонї 

барќарор месозад. «Агар тањлилу баррасии матн ба муносибати дохилї 

ва дохилиматнии баён равона шуда бошад, тањлили гуфтмон вижагињои 

љараёни иртиботро нисбат ба љанбањои зоњирии матн тавсиф менамояд. 

Гуфтмон њамеша бозтоби худро дар матн пайдо мекунад, дар батни матн 

тавассути матн њузур пайдо менамояд, вале дар чањорчўби он мањдуд 

намешавад. Гуфтмон дар доираи матни худ побанд намемонад, балки 

љанбаи иљтимоии ќаринаро, ки мунъакискунандаи хусусиятњои фардии 

ширкаткунандагони он њастанд, шомил месозад. 

Дар ин ќисмат зарур аст, чанд нуктаеро перомуни «матни сиёсї» 

зикр намоем. Дар атрофи мафњуми матни сиёсї аз љониби олимону 

донишмандони забоншинос шарњу баён ва таърифњои мухталиф ироа 

шудааст. Бархе ба ин назаранд, ки матни сиёсї, иборат аст, аз асари 

инсиљомёфтаи каломии иртиботи сиёсї, ки дар љомеаи гуфтмони сиёсї 

ба зуњур мерасад.» [102, 86]. 

Дар воќеъ матнњои сиёсї, матнњое мебошанд, ки дорои њадафу 

андешаи муайян мебошанд ва бозтобдињандаи рањнамудњои умумї, 

ањдофи матн дар дастёбї ба натиљаи матлубанд. Матни сиёсї барои 

таъсиргузорї ба мардум, бо маќсади касби натиљаи мушаххас 

нигаронида шудааст ва дорои мавзўъњои муайяни муртабит ба масоили 

мухталиф мебошанд. Матни сиёсї яке аз бахшњои таркибии 

забоншиносии сиёсї мебошад, ки њадафаш тањќиќу баррасии масоили 

умдаи иртиботи сиёсї, омўзиши масоили жанрњои баён ё нутќи сиёсї 

(шиорњо, суханронињо дар мањфилњои расмї, мубоњисоти парламентї ва 

ѓ.) ва вижагињои корбурдии матнњои сиёсї мебошад. Забоншиносии 

сиёсї тањлилу баррасии муносиботи мухталифи миёни забону тафаккур, 

иртибот, ширкаткунандагони фаъолияти сиёсї ва вазъи сиёсии љомеаро 

пешорў дорад. 

Яке аз вижагињои забоншиносии сиёсї иборат аз он аст, ки дар 

дастёбї ба мисоили тањќиќи мавриди назар аз тамоми равишњои 
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тањќиќии илмњои мухталиф бањра мегирдад. Барои тањќиќи падидањо 

инсонро њамчун њувияти забонї ба кор мегирад. 

Забоншиносии сиёсї бо тарзу шеваи гуфтмон ї ба тањлилу арзёбии 

матнњои сиёсї мепардозад. Ба ин маънї, ки «њар матн дар заминаи 

вазъияти сиёсї, ки аз конуни он бархостааст мавриди баррасї ќарор 

мегирад. Пайванду нисбаташ бо дигар матнњо бо шумори дастурњои 

њадафманд, назариёти сиёсї ва сифоти шахсии муаллиф, хусусияти 

пазириши ин матн аз љониби ашхоси гуногун тањќиќ мегардад.» [129, 7]. 

Матни сиёсї бо вижагињои хосси зотие, ки дорад, имкон дорад ба 

бахшњои таркибї људо шавад. Дар ин маврид дидгоњи ќобили мулоњизаи 

яке аз муњаќќиќони рус А. Г. Алтунянро наќл кардан аз фоида холї 

нахоњад буд: «Матни сиёсї шабењи оњанрабо дар майдони магнитї аст. 

Аќрабаки он њамеша бо тарзи хоссу мушаххасе љониби фазои муносиби 

он самт ёфтааст. Матни сиёсї яке аз аз падидањои зиндагии сиёсї, абзори 

таъсиргузорї аст. Мисли њар як абзори буѓранљу печида ќобили таљзия 

ва шиносої аст. Усулан метавон дарк кард, ки бо чи шевае корбурд 

дорад. Агар таљзия ва тањлили матн босаводона анљом пазирад, ба 

натиљањои матлубу ќобили ањамияти амалї хоњад расонид. Бо дарку 

фањми шеваи кори абзори мавриди назар метавон натиљаи коркарди 

онро дар мухотабони сиёсї пешгўї кард.» [93, 2]. 

Матни сиёсї метавонад хаттї ва (масалан, маќолаи тањлилї дар 

рўзнома, вараќа, барномаи хуби сиёсї, мукотиботи дипломатї ва ѓ.) 

шифоњї (суханронї дар мубоњисоти парлумонї, мусоњиботи 

телевизионии пешвоёни сиёсї ва ѓ.) бошад. Чунин навъи матнњо 

фарогири иттилоот перомуни фаъолияти маќомоти мухталифи давлат, 

ходимони љамъиятї ва давлатї ва созмонњои иљтимої мебошанд. 

Бо такя ба андешањои болої, суханронињои сиёсии имрўзро аз 

нуќтаи назару мавќеияти суханрон метавон чунин табаќабандї намуд:  

1. «нутќи давлатї, ки шомили нутќ ё суханронии Раиси љумњур, 

парлумони давлатї мебошад.  
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2. нутќи шањрванд, ки суханронии иљтимої, пешазинтихоботиро 

доро аст. Агар аз ин миён ба сифати намуна нутќи раиси Љумњурро 

мавриди тањќиќ ќарор дињем, вобаста ба муњтавои суханронињо ба чунин 

натиљањо мерасем. Ба дигар сухан, табаќабандии мо чунин сурат хоњад 

гирифт:  

1. Суханронї перомуни масоили иљтимої-сиёсї ва сиёсї. Чунин 

суханронињоро Раиси љумњур имкон дорад зимни маросиму чораибнињои 

мухталиф эрод намояд. Аз љумла дар Паёмаш ба Маљлиси Олї зимни 

мулоќот бо зиёиён, дар мурољиатномањо ва табрикоти љашнї.  

2. Суханронї дар бораи масоили байналмилалї. Ин ќабил 

суханронињо, маъмулан замони иќомати Раиси љумњур дар дигар 

кишварњо анљом мегиранд. Суханронињои мазбур дар навбати худ ба 

навъњои дигар људо мешаванд: аз љумла суханронї дар порлумони 

кишварњои хориљї, суханронї дар мулоќот бо доирањои расмї, 

суханронї зимни аќди паймонњо, суханронї дар конфронсњои матбуотї, 

мусоњибањо ва ѓ. 

Нишони њадафманди матни сиёсї аз дидгоњи бархе аз донишмандон 

дар назар доштани он «барои таъсиргузорї ба вазъияти сиёсї тавассути 

таблиѓу тарвиљи идеяњои муайян, таъсири отифї ба шањрвандони 

кишвар ва барангехтани онњо барои фаъолиятњои сиёсї мебошад. Бо 

баёни дигар барои матни сиёсї самтдињии мустаќим ва ѓайри мустаќим 

дар мавриди таќсиму истифодаи њукумати сиёсї хос аст.» [129, 33]. 

Равшан аст, ки њар матне ба зењну њуши мухотаб аз даричаи 

маъної таъсиргузор аст. Вале барои матни сиёсї таъсири каломї-њадафи 

аслии иртибот ба шумор меравад. 

Агар ба сифати шоњид аз матнњое, ки зимни омодагињои 

интихоботї истифода шудаанд, тањлилу тањќиќ гарданд, равшан 

мегардад, самти корбурдии онњо иборат аз иттилоърасонии иљтимої, 

таблиѓу тарвиљ, ташаккули њайсияти сиёсї, даъват ба њамкории 

муштараки иљтимої будааст. Миёни анбуњи матнњои сиёсї бояд ба 

матни барномањои пешазинтихоботи наќши барљаста ќоил шуд. 
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Матнњои сиёсии пеш аз интихобот, бешубња, яке аз самтњои асосии 

таблиѓоти пешазинтихоботї ба шумор меравад. 

Тавре ки аз номаш равшан аст, матнњои сиёсї ба хотири 

барангехтану ташвиќи мардум барои раъй додану интихоб кардан, 

мавќеи худро муайян сохтан, истифода мешаванд. Дар кишварњое, ки 

таблиѓи номзадњо дар маќомњои интихоботї баргузор мегардад, ин амр 

яке аз бахшњои муњимми раванди сиёсї мањсуб мешавад, зеро мањз њамин 

љараён дарку тасаввури моро аз воќеияти сиёсї мушаххас менамояд. 

Матнњои сиёсии пешазинтихоботї бозтобдињандаи раванди амалишавии 

падидаи бозињои пуштипардагї мебошанд, ки дар суханронињо ва 

маводи таблиѓотӣ мундариљ аст. Бо назардошти ин, омўзиши онњо аз 

нигоњи забонї нињоят муњим ба назар мерасад. 

Њар маводи таблиѓотї маќсади ягона дорад, водорсозии 

интихобкунандагон барои раъй додан ба ин ё он номзад. Њамзамон бо 

ин њадафи ошкор, онњо маќсадњои пуштипардагї низ доранд, яъне симои 

номзадро ба гунае тасвир кунанд, ки муътаќидсоз бошад. 

Њамон гуна, ки дар боло таъкид шуд, аќидаву назаргоњњо атрофи 

матни сиёсї ва хусусиёту љузъиёташ зиёданд. Мавзуоти мушаххасеро 

доро аст, ки бо масоили мухталифи сиёсї пайванд доранд. Матни сиёсї, 

маъмулан тавассути шахсоне тадвин мешавад, ки шуѓли сиёсї доранд. 

Гоњо матни сиёсї тавассути гурўњи муаллифон таълиф мегардад ва 

мухотабон и пуршумор дорад. Нињоят матни сиёсї њадафи аслиаш 

таъсиргузорї рўйи зењну њуши мардум ва дастёбї ба натоиљи мушаххас 

мебошад [122, 54]. 

Дар њар матни сиёсие, ки дар мавзўи дилхоњ навишта шуда, мо бо 

маљмуи хостањову андешањо рў ба рў њастем, ки бо вуљуди онњо муаллиф 

воќеият, муњити перомунро тањлилу барандоз менамояд. Мусаллам аст, 

ки муаллиф дар чањорчўби ин матн аз маљмўи вожагону воситањои баён 

кор мегирад, то битавонад ба матн шаклу сурати шоиста бидињад. 
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Њузури идеяњо, андешањо, асбобу абзори шаклї дар як матн байни 

њам пайванд алоќаи ногусастанї доранд ва аз сўи дигар заминаи идеявї-

услубии онро фароњам месозанд. Маъмулан дар матни сиёсї метавон ба 

як заминаи идеявї-услубї ташаххус дод, ки бо иштироки васоити баёнї 

матнро комил месозанд ва ба он вањдати дарунї мебахшанд. 

Дар њар матни сиёсї симоњое мављуд аст, ки бар асари тавсифњои 

мустаќими муаллифи матн, ки ба ин ё он падидаи иљтимої-сиёсї 

додааст, арзи вуљуд карданд. Њамзамон симоњое њастанд, ки мањсули 

шароиту тавсифњои зимнї, гоњ-гоњии муаллифанд, ки аз заминањои 

таљрубї бархостаанд ва дар баёни муаллиф нуњуфтаанд. Ба навъи аввал 

симоњо маъмулан вазъу њолати љомеаро муносиб медонанд. Ќазия аз ин 

ќарор аст, ки муаллифи њар матне дар садади он аст, ки манзаре аз 

љањони худро бисозад ва бо аслияту «айнияти» он мухотабонашро 

муътаќид созад. 

Таъсири матни сиёсї ба шуури љамъиятї бисёр муњим аст. 

Нињодњои сиёсии давлат бо ёрии матн дарку фањмро аз вазъияти 

иљтимої таъмин сохта, њамзамон ба ташаккули љањонбинї таъсир 

мегузоранд. Ањамияти матни сиёсї дар он зоњир мегардад, ки 

љањонибнии афродро таъйин ва онњоро рањбарї менамояд. 

Маќсади асосии матни сиёсї фароњамсозии шароити мусоиди 

амалисозии наќшањои мавриди назар аст, зеро бо доштани имконоти 

лозим матн метавонад, абзори шоиста барои навсозињои иљтимої 

бошад. Њамон гуна ки зикр гардид, матнњои сиёсї ба навъњои гуногун 

људо мешаванд ва мутааллиќ ба жанрњои гуногун буда, сохтори њар 

матне навъи онро муайян месозад. Масалан, барои вараќањои барномаи 

пайванди фишурдањо ва шевањои истинбот хос аст. Чунин матне, 

маъмулан дар навъи публитсистї нигошта шуда, ангеза, саъю талош ва 

њиссиётро мунъакис месозад. Дар матни мусоњибањо ба таври умда 

шеваву сабки рўзномаї истифода мешаванд: «Шеваи публитсистї -

иборат аст аз фаъолияти каломї дар риштаи сиёсат ва маънињои 

мухталифи он. Ин шева дар навъњои гуногун мисли жанрњои рўзномаї, 
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гузоришњо, маќола, жанрњои телевизионї мисли барномаи тањлилї, 

ахбори иттилоотї, мусоњиба, муколама дар барномањои мустаќим; 

жанрњои гўяндагї, суханронї дар мањфилњои расмї, суханронии 

сиёсатмадорон дар њамоишњо, шиорњо, бањсњо, жанрњои иртиботї: 

мисли конфронси матбуотї, мулоќот, жанрњои таблиѓї: мисли огањињо, 

барномањои тањлилї.» [105, 48]. 

Ба шумори вижагии иртиботи сиёсии муосир ва дастуроти 

њадафманди омилоти он метавон тахмин зад, ки бахши умдаи матнњои 

сиёсии муосир ба сабку услуби публитсистї мансубанд ва бахши камтаре 

ба услуби расмии коргузорї. Ба сифати мисол метавон аз суханронии 

ходимони сиёсї дар маросимњои расмї, доир ба масоили сиёсї ном бурд. 

Њар матни сиёсї лозим аст дар чањорчўби вазъиятњои иртиботї бо 

шумори дидгоњњо ва сифати шахсии муаллиф ва нисбати онњо бо дигар 

матнњо тањлилу арзёбї гарданд. Яке аз вижагињои махсуси матни сиёсии 

муосир хоссияти муколамавии он аст. Ин вобаста ба тањаввулоте аст, ки 

дар низомњои сиёсии имрўз ба вуќуъ омадааст. 

Матни сиёсии имрўз бештар ба муколама бо мардум такявар аст, 

зеро онњо барои дастёбї ба таъсиру нуфузи мавриди назар ва касби 

натиљаи матлуб таълифу тадвин мегарданд. 

Њамон гуна ки дар боло хотирнишон сохтем, бо мафњуми «матни 

сиёсї» мафњуми «гуфтмони сиёсї» пайванди мустањкам дорад ва як 

ќисми таркибии забоншиносии сиёсї ба шумор меравад. Дар 

пажўњишњои илмии муосир дарку фањм ва таърифи ягона аз истилоњи 

«гуфтмони сиёсї» мављуд нест. Дар адабиёти забоншиносї гуфтмони 

сиёсї њамчун падидаи бисёрљабња, маљмўи аносире, ки вањдату 

ягонагиро ба вуљуд меоранд, муаррифї шудааст. Муњаќќиќи рус 

Ю.А.Сорокин гуфтмони сиёсиро дар иртибот ба гуфтмони идеологї 

чунин шарњ медињад: «гуфтмони сиёсї иборат аст аз шаклу навъњои 

гуногуни гуфтмони идеологї.» [125, 57]. 

Гуфтмони сиёсї «иборат аст аз пайдарњамии мантиќии амалњое, 

ки дар чањорчўби он амалу сухан, нишонањо мављуданд, нишонањое, ки 
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маъниро мунъакис месозанд. Гуфтмони сиёсї ба љуз ин фарогири 

созмонњо ё иттињодияњои сиёсї, интихобот, маросимњо ва дигар 

фаъолиятњои расмї мебошанд, ки мафњумњоро на танњо бо вожагон, 

балки бо нишонањо муљассам менамоянд.» [Ильин М. В. 1997, С. 20]. 

Вазифаи иљтимоии гуфтмони сиёсї ба ќавли муњаќќиќи дигар 

«ибора аз он аст, ки мухотабонро тарвиљу ташвиќ намояд то ба умќу 

кунњи дурустии фаъолиятњои сиёсї ва арзёбињо даст ёбанд. Ба баёни 

дигар њадафи гуфтмони сиёсї шарњу тавсиф нест, мутаќоид сохтани 

мухотаб, дар нињоди ў бедор сохтани њадаф, умеду орзу аст. Мавзуи 

марказии сиёсат ин њокимият аст. Мусаллам аст, ки гуфтмони сиёсї бояд 

ин масъаларо, яъне њифзу нигањдошти њокимиятро худ инъикос намояд.» 

[78, 100]. 

Бо назардошти ин ањдоф талошу саъйи иртиботии мухотабон 

мушаххасу муаяйн мегардад. Ба иборати дигар нуфузи эњсосот бар 

иттилоот ба мушоњида мерасад. Ин амр муљиби он мешавад, ки 

гуфтмони сиёсї љанба ва љињати отифї-њиссї касб мекунад. Дар ин 

маврид зарур ба назар мерасад чанд нуктаеро перомуни забон ва наќши 

он дар тањаќќуќи хоссиятњо ва ањдофи мавриди назар зикр намуд. 

Муњаќќиќи эронї дар маќолае изњор медорад, ки «андешаи сиёсии 

мудерн бар рўйи яке аз ду ин вожањо устувор аст. Андешамандон чатре 

аз мафоњим монанди иќтидор, ќудрат, њукумат, намояндагї, ќарордод, 

кашмакаш, њизб ва ѓайраро барои пеш бурдани истидлолњои худ ба кор 

мегиранд. Њар як аз маслакњои сиёсї ин мафоњимро ба гунае таърифу 

тавзењ мекунад, ки бо усули аслии онњо созгор бошад. Аз сўйи дигар, 

касоне, ки дар даруни ин низомњои фикрї истидлол мекунанд, ба ин 

равобити далолатї-нишонаї эњтиром мегузоранд ва онњоро риоят 

мекунанд. Њар чи мизони ирљоъ ба ин далолатњо ва нишонањо бештар 

бошад, эњтимоми љазмияти сиёсї афзоиш меёбад ва њар чи битавон аз ин 

мафоњими бастабандишуда фосила гирифт, аз сайтараи он бењтар 

метавон гурехт.» [78, 102]. 
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 Манзур аз наќли иќтибоси боло ин аст, ки тањаќќуќу амалї 

гаштани њар сиёсате ба таври умум бо њузури фаъолу васотати забон 

сурат мегирад. Бо бањрагирї аз зарфияту имконоти забонї дар љомеа 

идеяњои сиёсї љанбаи ирљої пайдо мекунанд. Дар ќаламрави забон 

робитаи фарду љомеа густариш меёбад. Забон ба хусус нишонањои 

каломї (аломатњои забонї) дар интиќоли идеяњо дар љараёни иртиботи 

инсонї наќши калидї доранд. Ин мавзўъ ба сари худ ањамияти љойгоњи 

забонро дар сиёсат равшан месозад. Маълум аст, ки забон абзори 

андешаварзиву иртиботгирии фард бо дигарон аст. Дар ибтидо метавон 

забонро ба унвони як низоми баёнї дар назар гирифт, ки бо истихдоми 

рамзњо дар мавриди сиёсат калимоту таркиботи рамзї, ашё, эњсосот 

идеяњоро бознамуд менамояд. Мањзи хотири ин, аз ин манзар забон амри 

мунфаъил љилва мекунад, аммо фаротар аз он забон як ќувваву тавони 

бепоёни тањаввулгар, дигаргунсоз низ њаст. Калимањову таркибот, 

иборати сиёсат танњо бозтобдињандаи воќеиятњои сиёсии атрофи худ 

нестанд, балки дар сохтани љањон дар зењн нињоят судманд корсозанд, 

зеро ба шеваву тарзи нигаристани мо таъсир мегузоранд ва андешаву 

шинохти моро нисбат ба падидаву рухдодњо, умури сиёсї шаклу сурат 

мебахшанд. Аз ин рў, наќши забон дар нишонаї шудани сиёсат бисёр 

арзишманд аст. Дар аксари мавридњо љанбаи халлоќу офаринандагї ва 

тахайюлии забон дар сиёсат бар ваљњи боз намудани он мечархад. Бо 

назардошти ин сиёсатмадорон аксар чандон дилбастагии тадќиќи забони 

худро надоранд. 

Дар њар сурат, дар сиёсат забон ќабл аз он ки абзори иртиботгирї 

бошад, як аслињаи сиёсї мањсуб мешавад. Ин масъала сањми чашмгире 

дар нишонаї шудани иртиботгирии сиёсї дорад. Хитоба, идеология, 

тамоюл ба расмї будан ва мувофиќ афтодани калимањо, саъю талош 

барои хушояндии савтї наќшњои нишонаии сиёсатро фароњам месозад. 

Ба ин тариќ, дар гуфтмони сиёсї њар як шахсияти забонї, яъне њар 

як сиёсатмадор танњо муаррифи худ нест, балки аз њизб ё давлат 

намояндагї менамояд ва аз манофеи онњо њимоят месозад.  
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Мусаллам аст, ки нутќи сиёсатмадор њамчун мањсули фаъолияти 

њамон созмоне, ки ў намояндааш аст, баррасї мегардад. Ин амал 

гуфтмони сиёсиро танаввуъ мебахшад, аз он як гуфтмони нињодї, 

таъсисї эљод менамояд. Ба андешаи Р. Д. Керимов дар гуфтмони сиёсї 

«шуури иљтимої, тавсифу бозтоби худро пайдо намуда, њамзамон 

тамоми гўшаву канори фаъолияти иљтимоиро тањти нуфуз ќарор 

медињад, байни онњо пайванду иртибот эљод месозад. Махсусан, 

сиёсатмадорро њамчун њокимияти сиёсї, иќтисод, фарњангу њунар, 

мазњаб ва ѓ.» [112, 39]. 

Љолиби таваљљуњ аст, ки ба гузашти замон мубрамияту ањаммияти 

пажўњиш дар заминаи гуфтмони сиёсї афзун мешавад, ки шоњидаш 

нашри иртиботот аз зовияи диди забоншиносї, сиёсатшиносї, 

њуќуќшиносї, фалсафа, равоншиносї, њусни баён ва ѓ. мебошад. 

Муњаќќиќону донишмандони кишварњои мухталиф таваљљуњу диќќати 

вижа ба забони сиёсат, моњияту сарриштаи гуфтмони сиёсї зоњир 

мекунанд. Љањон дар ќарни XXI бар асари хотироти терористї 

равандњои буѓранљи муњољиротї, рушди муносиботи хушунатомез 

нисбат ба гурўњњои мухталифи иљтимої даврони сангинеро пушти сар 

мегузорад. Ин њолат таќозо мекунад, ки ба воќеиятњои тозаи зиндагї бо 

диди нав ва асосњои тозаи назарї бархӯрд шавад. Саъю талоше, ки дар 

ин замина ба харљ дода мешавад, гувоњ бар ин аст, ки наќши корсозро 

дар дастёбї ба онњо забон ифо менамояд. Аслан забон моњиятан сиёсї 

аст. Аз ин рў, амалан истифодаи њар як аз воситањои забонї бояд њамчун 

гуфтмони сиёсї пазируфта шавад. Ќобили зикр аст, ки дар чанд дањсолаи 

охир дар кишварњои пасошуравї ва махсусан Россия тањќиќоти 

арзишманде дар ин замина анљом шуданд. Забони сиёсат мавзуи бањси 

бисёре аз конфронсњои байналмилалї ва минтаќавї ќарор гирифт, ки 

мисолаш Анљумани сиёсатшиносони саросари Россия (ш. Москва, 19-21 

ноябри 2015), Конференсияи байналмиллалї тањти унвони «Иртибототи 

сиёсї» (Екатеринбург, 25-30 сентябри 2016) мебошанд. Дар рафти ин 

конференсияњо масоили марбут ба забоншиносии сиёсї, равоншиносї ва 
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дурнамои инкишофи он мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Дар ин 

замина махсусан донишмандони рус Э. В. Будаев ва А. П. Чудинов 

таълифоти ќобили мулоњизаеро анљом доданд. Тањќиќи онњо дар атрофи 

масоили корбурди маљоз дар гуфтмони сиёсї, наќши он дар шинохти 

љањон масоили сиёсї нињоят арзишманд аст. 

Дар перомуни омўзишу тањќиќи мутуни сиёсї ва муќоисаи онњо 

бо мутуни сиёсии дигар ќавму миллатњо таълифоти пурањаммияте аз 

љониби муњаќќиќон О. А. Солопова, Н. Н. Кокшарова таълиф 

гардиданд. 

Њамзамон бояд арз намуд, ки тањќиќот дар риштаи гуфтмони 

сиёсї тањлили гуфтмон аз љониби муњаќќиќони кишварњои ѓарбї низ 

чашмгир аст. Тањќиќи гуфтмони сиёсї, аз љумла дар забоншиносии 

лањистон барасоси маводи мављуд бо забони лањистонї ба таври 

муќоисавї вусъату доманаи назарасе дорад. Масалан, соли 2014 дар 

Донишгоњи Варшава китобе тањти унвони «Равишшиносии тањќиќи 

воситањои ахбори умум» ба табъ расид. Дар китоби мазкур тањлили 

густурдае гуфтмони воситањои ахбори умум, амалияи гуфтмон дар 

риштањои мухталиф, аз љумла вижагињои забонї ва иртиботии 

«Твиттер» тањлилу арзёбї шудааст. 

Гуфтмони сиёсї дар ин солњо дар маркази таваљљуњи профессори 

донишгоњи Сорбон Патрик Шародо ќарор дошт. Мавсуф љараёни 

интихоботи президентии соли 2012 Фаронсаро мавриди тањлили амиќ 

ќарор дода, натиљаи пажўњишњояшро дар китоби «Дастёбї ба њокимият. 

Дидгоњњо, эътиќод, арзишњо, гуфтмони сиёсї» [2015] ба нашр расонад. 

Дар китоби мазкур таваљљуњи донишманд дар ду бахши таркибии ќолаби 

гуфтмонї маътуф шуда: чап ва рост. Ќолаби аввал шомили додањои 

табиат ба инсон аст ва ќолаби дувум намоишгари таѓйиру тањаввули 

табиї аст, ки бар асари фаъолияти инсон ба вуљуд омадааст.  

Бо вуљуди ин, то ба њол дар мањзи гуфтмони сиёсї бисёре аз 

нукоти тањќиќнашуда мављуд аст. Масъалаи дигаре, ки зимни арзёбии 

гуфтмони сиёсї љалби назар менамояд таъйини њадду марз барои 
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гуфтмони сиёсї аст. Барои дарёфти посухи даќиќ лозим аст ба тањлили 

иртибототи сиёсї пардохт. Муњаќќиќи рус В. В. Зеленский, зимни 

бозрасии ин мавзўъ ба ду љанбаи мафњуми сиёсат таъкид меварзад: 

«Сиёсат дар як ќалам ба маънии бархе фаъолиятњоест, ки ба тавзеи 

њокимият ва захоири иќтисодї дар як кишвар ё кишварњои љањон равона 

шудааст. Ин сатњи расмии сиёсат фарогири воситањои ахбори умум, 

низоми маориф ва тамоми нињодњои иљтимоиест, ки падидањои зиндагии 

иљтимоиро тањти назорат ќарор медињад. 

Сатњи дуюми сиёсат љанбаи шахсиятї дорад ва фарогири шевањое 

мебошад, ки тавассути онњо сатњи аввалї дар зењнияти фардї фаъолият 

мекунад, дар зењнияти афрод, дар хонавода, дар фаъолияти касбї, дар 

дарку фањми инсонњо аз осори адабї ва њунарї ба зуҳур мерасад.» [108, 

371]. 

Чунин бархӯрде имкон медињад, то ба гуфтмон жанрњои каломи 

зеринро мисли маќолањои илмї, суханронињо, ки ба гуфтмони илмї 

тааллуќ доранд, дохил намуд, њарчанд чунин ба назар мерасад, ки 

жанрњои мазкур ба гуфтмони сиёсї, дар њифзу нигањдошти њокимият 

нисбате надоранд. 

Муњаќќиќ Е. И. Шейгал, ки дар заминаи гуфтмони сиёсї таълифоти 

арзишманде дорад, дар иртибот ба мавзуи матруња назари љолибе дорад. 

Мавсуф изњор медорад, ки «Ба андешаи мо, гуфтугуњо дар бораи сиёсат 

(дар сутуњи мухталиф чи маишї, бадеї ва публитсистї) шабењи љӯйњое 

мебошад, ки аз дарёи сиёсат нашъат мегиранд ва бо бозгашти замон 

бузург гардида, дар ташаккули шуури љамъияти, фароњамсозии афкори 

умумї наќшгузор мегардад ва шояд дар нињоят дар љараёни сиёсї 

таъсиргузор гарданд. Мањзи хотири ин, мантиќан дуруст ба назар 

мерасад, ки ба маљмуи онњо њама гуна созањои каломиро ва њар 

матлаберо, ки ба сиёсат пайванде дорад, шомил сохт.» [131, 34]. 
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Манзур аз ин назари муњаќќиќ он аст, ки як матлаб метавонад 

фарогири љанбањои мухталиф бошад. Масалан як мусоњиба шояд дар 

матни худ љанбањои расонаї, илмї ва гуфтмони сиёсиро дошта бошад. 

2.2. Баррасии хусусиятњои забонии матни сиёсї. Чи тавре ки дар 

боло хотирнишон гардид, матни сиёсї дорои хусусиятњои хосси худ аст. 

Яке аз љанбањои фарќкунандаи он аз дигар матнњо дар он зоњир 

мешавад, ки ба љалбу ба бозї гирифтани шуури мухотабон нигаронида 

шудааст. Аз сўйи дигар, фарогири рањнамудњо ва дидгоњњои пуршумор 

аст. Њамзамон дорои хусусиятњои вожагонї, дастурї, услубї ва низоми 

мутафовити шевањои каломї аст. Тањлилу арзёбии матни сиёсї бар 

мабнои вижагињои мазкур моро ба ин натиља мерасонад, ки забони сиёсї 

дорои «низоми хосси забони миллї мебошад, ки барои иртибототи сиёсї 

ихтисос дорад. Аз љумла, барои таблиѓу тарвиљи андешањо ва хостањои 

мавриди назар, таъсиргузори ба шањрвандони кишвар ва басиљи онњо ба 

фаъолиятњои сиёсї, барои фароњамсозии афкори умумї, дар шароити 

њузури гуногунандешї дар љомеа, ќабулу иттихози тасмимњои муњими 

иљтимої-сиёсї. 

Матни сиёсї бояд дар чорчўби гуфтмон бо шумори омилњои 

мухталифу муњимме мисли шароити таълифу тадвини матн ва корбурди 

он, пайванду таносуби он ба дигар анвои матнњо, ки ба тавсифу ташрењи 

падидањои ягона ихтисос доранд, рањнамудњо, андешањо ва сифоти 

фардии мухотабон, хусусиятњои дарку тасаввури мухотаб аз он, мавриди 

баррасї ќарор гирад. Муњаќќиќон дар тањлили матн вижагињои 

барљастаро ќоиланд. Олими рус Чудинов А.П. барои матнњои сиёсї 

чањор вижагии гуфтмониро таъкид намудааст. Хусусияти аввал матн ва 

мансубияти он аст. Яъне, матн муаллиф дорад ё аз љониби муаллифон 

таълиф шудааст. 

Дар иртибот бо ин, матнњоро ба се навъ људо мекунанд. Нахуст 

матнњое, ки аз љониби муаллифони алоњида таълиф шудаанд. Дувум 

матнњое, ки бидуни муаллифони расмї пешнињод шудаанд ва нињоят 
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матнњое, ки дар таърифу тасмими онњо чанд муаллиф сањм гузоштаанд 

[129, 24]. 

Масъалаи дигаре, ки дар тањлилу арзёбии матнњо ќобили 

ањаммият аст, тарафи мухотаби матни сиёсї аст. Бо назардошти 

меъёрњои мављуд матнњо ба матнњое људо мешаванд, ки мухотаби 

инфиродї, гурўњї ва љамъї доранд. Хусусияти иртибототи сиёсї бар 

хилофи иртибототи тиббї ва омўзгорї мухотаби гурўњї ва љамъї 

доштани онњост.  

Масъалаи дигаре, ки дар иртиботи сиёсї љалби таваљљуњ мекунад, 

вуљуди равишњои мухталиф барои дастёбї ба ањдофи нињої аст. Бар 

асоси ин иртиботот фаъолияти каломи барномарезї мегардад, усулњо 

мушаххасу баргузида мегардад шевањо ва тарзњое љустуљў мешавад, ки 

муваффаќияту дастёбиро дар њадаф таъмин созанд. Дар муносиботу 

иртиботи сиёсии истротежї ба таѓйири дидгоњњои сиёсии мухотабон 

нигаронида шудааст. Масалан, дар маросими ќабл аз интихоботї шояд 

равиши истротежї беэътибору беобрў сохтани дигар номзадњо дар назар 

бошад. Барои амалї сохтани ин њадаф, шояд равишњои таќлидии 

тањќиру хурдшумории номзад сурат бигирад. 

Матлаби муњим дар шинохти матни сиёсї донистани наќши 

ривояти сиёсї аст. Ровї ин касест, ки њадаф, муњтаво ва љузъиёти матнро 

ба мухотабон мерасонад. Њар як ривояти сиёсї нишонањои вижа дорад, 

ки баёнгари шохисњои вазъ ва њолати муайяни сиёсї мебошад. Ба 

шумори ин нишонањо дохил мешавад: таркиби «ќањрамон» ва 

«ривоятгар ё ровї», ки дар маркази таваљљуњи масоил, истротежї ва 

шеваи мубориза ва арзишњои намунавии гурўњи омилњо қарор дорад. 

Ба љуз он чи ки дар атрофи љузъиёти барљастаи матни сиёсї гуфта 

шуд, матнњои сиёсї њамчунин шомили хусусиятњои услубї-вожагонї 

мебошанд. Ба вижагињои услубї-вожагонї ќабл аз њама забони омиёна 

дохил мешавад. Як нигоњи иљмолї ба њар забоне гувоњ бар ин аст, ки ба 

гуфтмони сиёсї калимоту таркиботе дохил мегардад, ки љанбаи омиёна 

доранд. Ширкаткунандагони фаъолиятњои иртиботї бо бањрагирї аз 
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нишонањои забонї муносибати худро ба ашё ва падидањои айнї ба 

намоиш мегузоранд. Ангезаи интихобї ин ё он гурўњи вожагон шояд 

вобастаи муносиботу таваљљуњи муайян ба ин ё он масъалаи сиёсї 

новобаста ба чањорчўбе бошад, ки дар он масъалаи мавриди назар 

мавриди арзёбї ќарор мегирад, ё побанд ба њолату иќтизои вазъе бошад, 

ки дар фазои он сиёсатмадор њузур дорад. 

Аслан ќонуни сиёсї, марзи сиёсат сањнањои рангоранг дорад. 

Мањзи хотири ин, ходими сиёсї доир бо авзои мухталиф рў ба рў 

мегардад, гоњо вазъ барои ў бисёр печидаву муташанниљ аст. Масъала 

замоне пуршӯр мегардад, ки ќарор бошад ходими сиёсї бо хабарнигорон 

мулоќот кунад. 

Матлаби дигаре, ки ќобили ќайд аст, ин вуруди калимоти хориљї 

ё иќтибосї ба гуфтмони сиёсї аст. Албатта барои забон ин масъалаи нав 

нест. Њамаи заминањо дар риштањои мухталиф аз вожањои ѓайр кор 

мегиранд, аз љумла иќтибосоти сиёсї низ дар њар забоне маќоми 

шахсиеро ишѓол мекунанд. Ќобили таъкид аст, ки бахши умдаи 

калимањо аз забони англисї иќтибос мешаванд. Лозим ба ёдоварист, ки 

њар чанд падидаи иќтибосгузинї амри ногузир аст, вале ифрот дар он 

забонро дучори мушкил месозад. Дар аксари кишварњо талош меварзанд 

бо такя ба зарфияту имконоти забон барои истилоњоти сиёсии мавриди 

назар муодил пайдо кунанд. 

Чунин талоше, махсусан дар бистари забони форсї машњур аст. 

Дар адабиёту асноди расмї тавре ки аз мурури маводи сиёсї бармеояд, 

саъй мешавад, то њадди имкон аз истифодаи вожагону таркиботи ѓайр 

парњез шавад. Дар гуфтмони сиёсї падидаи дигар њузури калимоту 

таркиботи ихтисорї мебошад, ки маъмулан бахши таркибии забонро 

ташкил медињанд. Замони тулонї аст, ки дар аксари кишварњо 

фарњангњои ихтисоршудаи калимањо ба нашр мерасад. Сабаби аслии ин 

таваљљуњ ба вожагони ихтисоршуда корбурди зиёди онњо дар риштањои 

мухталифи иљтимої ва сиёсї мебошад. Сабаби аслии басомади ин 

воњидњои вожагонї, ба омилњои фарозабонї вобастагї дорад. Ба таври 
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мушаххас мазњари нави зиндагї, ки иќтизояш бархӯрди дигаргуна ба 

ашё ва падидањои имрўзин аст. Аз ин нигоњ калимоту тартиботи 

ихтисорї ќобили мулоњизаанд, чун дар мањсулоти чопї љойи зиёдеро 

ишѓол намекунанд, гузашта аз ин, барои тафсири њадафу маќсадњо ваќти 

зиёдеро намегиранд. 

Дар забони форсї шумори калимоти ихтисорї ё мухаффаф зиёд 

аст, ки ба сифоти намуна метавон чанде аз онњоро ном бурд: 

 барномаи љомеи иќдоми муштарак – برجام 

اجبتا  – бунёди таовуни артиши ҷумњурии исломї 

 озмуни истихдомии мутамаркази адворї – ارما

Њарчанд ин калимот дар забони форсї маъмул шудаанд, вале гоњо 

дар матнњо њам шакли комил ва дар ќавсайн сурати ихтисории он оварда 

мешавад.  

2.3. Гуфтмони сиёсї ва мушкилоти тарљума. Яке аз нишонањои 

шохиси матнњои гуфтмони сиёсї корбурди ибороти мухталифи каломї 

ва воситањои суварии забон мебошанд, ки миёни онњо воњидњои 

фразеологї (мусталањот) ифодањои маљозї наќши корсозе доранд. 

Мусталењот ибороти рехтаву тазйиншуда ва њадафрасе мебошанд, ки аз 

љониби сиёсатмадорон барои баёну тасвири мавќеияте истифода 

мешаванд. Инсиљому истењком, камоли маънирасонї ва бозтавлид 

хоссияти муњимми иборањои фразеологї мањсуб мешаванд. 

Бо назардошти пайвандњои маъноии истилоњот ё ибороту 

таркиботи фразеологиро ба навъњо људо месозанд. Навъи аввал 

иборањои рехта ё идиома мебошанд, ки маънии комили онњо марбут ба 

маънои калимоти тартиби онњо нест, ки намунааш мисолњои зер 

мебошад: باد در دماغ انداختن /    بازی دراوردن ش گرم است/    قیامت به پا کردن/اکله   

 Навъи дуюм воњидњои фразеологї мебошанд, ки маънии комили 

онњо аз маънии вожагони таркиби он бармеояд. Ба ин навъ метавон 

зарбуламасалу маќолњоро дохил кард. Нињоят навъи сеюм иборањои 

фразеологї мављуданд, ки маънии комили онњо вобастаи яке аз 

вожагони таркиби онњост. Масалан:  
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/ پوست خربزه زیر پای کسی دل به دریا زدم/ دستم تنگ است/ آب از آب تکان نخوردن

 گذاشتن.

Бо назардошти хусусиятњои њисси-услубї воњидњои фразеологї 

метавонанд ба се бахши дигар таќсим шаванд. Бахши умдаи воњидњои 

фразеологї воњидњои омиёна мебошанд. Дар забони гуфторї корбурд 

доранд. Бар хилофи онњо воњидњои фразеологии навишторї ба матни 

мавриди назар шукўњу барљастагии хос медињанд. Бояд гуфт, ки дар 

забони арабї ва форсї мусталењот наќши боризе доранд, ки мислаш 

истифодаи зиёди онњо дар забони навишторї ва гуфторї аст. Гузиниши 

ифодањои фразеологї вобаста ба фазои муошират ва мавќеи гўянда аст. 

Замина ва иллатњои бањрагирї аз мусталењот метавонад гуногун бошад. 

Шояд яке аз иллатњои корбурди мусталењот муассиру коргар љилва 

додани нутќ аст, ки бо хости гўянда сурат мегирад. 

Сарчашмаи асосии истилоњот, ифодањои фразеологї дар забони 

арабї Куръони маљид, ањодис, зарбуламасалу маќолњо, ашъори шоирон, 

њаводиси таърихї ва гоњо таркиботи иќтибосї мебошанд, ки аз дигар 

забонњо тавассути тарљума ворид шудаанд. 

Лозим ба тазаккур аст, ки зимни тарљума воњидњои мазкур 

мушкилоти зиёде эљод мекунанд. Дар бисёре аз маворид дарку шинохти 

моњияту сиришти маъноии онњо нињоят мушкил аст. Чунки онњо ба 

суннату анъанањои миллї омехтаанд. Махсусан, тарљумаи иборањои 

рехта ё идиомањо, ки маънияшон вобастаи маънии вожагони 

таркибашон нест, душворї эљод месозанд. Ин ба ин маъно аст, ки 

мутарљим наметавонад бидуни омодагии ќаблї, ошної бо воњидњои 

фразеологї онњоро тарљума намояд. 

Мисол:   زیره به کرمان بردن ё باد در کف گرفتن, ки баёнгари маъноњои 

хосанд, зимнан мањаллу мавкеияти хоси истифода доранд. Агар 

мутарљим љузъиётро перомуни ин зарбулмасалњо надонад ќодир нест 

матнро дуруст тарљума намояд. 

Душвории тарљума дар он зоњир мешавад, ки маънои љумла 

вобастаи њамин воњидњост. Онњо љузъи аслии љумла мањсуб мешаванд ва 
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бори иртиботиро ба дўш доранд. Барои тарљумаи дурусту комили ин 

мусталањот   тарљумонро зарур аст нахуст дарку тасаввури дурусте аз 

иборат пайдо намояд ва сипас низоми онро дар забони маќсад пайдо 

кунад. Муодиле, ки шояд аз нигоњи сохторї мутобиќат надошта бошад, 

вале аз назари маънї шабењ бошад. 

Агар ибораи фразеологии мавриди назар дар забони маќсад 

муодил надошта бошад, он гоњ мутарҷим метавонад аз тарљумаи лафз ба 

лафз, ки боиси њифзи маънии асл мешавад, истифода кунад. Шарњу 

тавзењ ва тавсиф низ лозими кор аст. Дигар навъњои воњидњои 

фразеологї дар тарљума душворї надоранд, зеро маънии онњоро 

метавон бар асоси вожагони таркиби онњо муайян намуд. Њамзамон 

бояд зикр намуд, ки дар бархе аз мавридњо иборањои фразеологии 

забони мабдаъ ва забони маќсад аз нигоњи сохтору маъно мутобиќати 

комил доранд, танњо аз лињози тобишњои њиссї мутафовитанд. Ба 

андешаи мо дар чунин њолат муносибтар аст аз тарљумаи тавсифї 

истифода шавад.  

Рукни дигаре, ки дар гуфтмони сиёсї наќши корсоз дорад, 

воситањои њиссї-отифии забон мебошад, ки намунааш маљоз ва 

ифодаҳои маљозї мањсуб мешавад. Маљоз имкон медињад дар гуфтмони 

сиёсї фазои барљаставу ќобили дид, мањсус эљод гардад. Фазое, ки дар 

ќабули тасмиму ќарорњо муассир аст. Аслан сиёсатмадорон маљозро 

њамчун воситаи таъсирбахшу муассир ба мухотабон, тањриккунандаи 

онњо барои иљрои корњои муайян ва дастёбї ба ањдофи мавриди назар 

истифода менамоянд. 

Маљоз бо зарфияти мављуди худ зимни љустуљўи шевањои њаллу 

фасли масоили пешгириву буњронї наќши чашмгир дорад. Дар воќеъ 

«тафаккури андешаи маљозї дар сиёсат нишони тафаккури буњронї, 

тафаккур дар вазъияти печидаву мушкилзо аст, ки рафъи он аз низоми 

маърифатии инсон саъю талоши фаровонеро барои фаро гирифтани 
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донишњои тоза ва коркарди онњо барои бунёди анвои пуршуморе амалу 

фаъолият таќозо мекунад.» [95, 17]. 

Моњияти тафаккури маљозї аз он иборат аст, ки бо ёрии он инсон 

ќодир аст, љањонро маърифат кунад, падидањои нави љањонро бишносад. 

Ин ба он маъност, ки дар зимни фаъолияти зењнї на танњо ба тафаккури 

аќлї, балки ба тарзи талаќќии маљозї низ такявар аст. Наќши чунин 

тафаккуре гоњо дар дарки моњияти ашё ё рухдодњо бисёр муњимму 

пурањаммият аст. Маљоз вобаста ба он ки дар чи риштае истифода 

мешавад, вазифањои мухталиферо иљро менамояд. Масалан дар каломи 

мавзун корбурди маљоз бештар љанбаи забоншинохтї дорад. Ба иборати 

дигар, нутќи гўяндаро муайян сохта, ба он љазобият мебахшад.  

Дар гуфтмони сиёсї маљоз бештар вазифаи маърифатї дорад, 

имконоти фаровонеро барои шинохти мавзуи нав фароњам месозад. 

Аммо дар матнњои сиёсї маљоз вазифањои гуногунро иљро мекунад. 

Муњаќќиќон ба вазифаи иртиботї, маърифатї ва забоншинохтї 

доштани маљоз ишорат варзидаанд. Аз сўйи дигар, таркиботи маљозї 

доираи маъноии калимотро густариш медињад. 

Бархе бар ин назаранд, ки ифодањои маљозї ба љуз вазифањои 

њиссї-отифї дар њифзу нигањдошти худогоњии миллї наќши мухим 

доранд. Бо назардошти ин, ки таркиботи маљозї бахши људонашавандаи 

гуфтмони сиёсї гаштаанд, зарурате пайдо шуда, то онњоро тавсифу 

моделсозї намоянд. Муњаќќиќон маљозро њамчун амали маърифатї ва 

рукни муҳимми дунёшинохтї донистанд [105;120; 121]. 

Бемаврид нест, агар дар ин бахш чанд нуктае перомуни 

моделсозии тарљума зикр гардад. Бо назардошти раванди чанд љонибаи 

тарљума дар чањорчӯби назарияи забоншиносии тарљума тарњњое 

фароњам омада, ки љанбањои муњимми ин љараёни печидаро тавсиф 

месозанд. Ин тарњњоро маъмулан моделњои тарљума меноманд. 

Моделњои тарљума иборатанд аз тасвиру наќшањои шартие, ки ин 
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љараёнро мунъакис месозанд. Ин моделњо дар заминаи гурўњи сегонаи 

шевањои зерин: таљдидї, ишорї ва иртиботї сохта мешаванд. 

Ин моделњо барои бењбудии натиљаи тарљума ва раванди таълими 

мутарљимон зарур ба назар мерасанд. Моделњои мазкур заминаву 

моњияти шартї доранд, зеро дар шароити сатњи имрўзаи инкишофи илм 

шинохту дарёфти фазое, ки дар матни тарљума зимни љараёни таљдид 

мегузарад, имконпазир нест, аз сўйи дигар онњо амали воќеии 

тарљумонро инъикос менамоянд. 

Тарљумон имкон дорад тарљумаи хуберо бо истифодаи тарзњои 

дигар анљом дињад, шевањое, ки шояд бо моделњои мављуд мутобиќат 

надошта бошанд. Тарљумон шояд ба ин моделњо барои њалли вазифањои 

мушкили тарљума руљуъ намояд. Имрўз дар амри тарљумашиносї 

моделњои пуршуморе мављуданд. Яке аз ин моделњо назарияи 

мутобиќати ќонунмандона мањсуб мешавад, ки бар мабнои таљрибањо ва 

амалњои озмудашуда ба зуњур расида. Модели мазкур бар асоси 

дидгоњњои забоншиносї барои нахустин бор тарњеро манзур намуд, ки 

собит месохт, тарљумон замони иљрои тарљума аз ќонунмандињои 

муайяне кор мегирад, ки интихоби ин ё он муодили интиќоли маъно 

вобастаи он аст. Асоси ин назарияро маќулаи мутобиќат, ки дар 

омўзиши ќиёсии забонњо барои тањќиќу ошкорсозии шабоњату 

тафовутњои низомњои мухталифи забонї муњим ба назар мерасад, 

ташкил медињад.  

Ба андешаи назарияпардозони ин шева зимни тарљума аз як забон 

ба забони дигар, зарур аст таъсири њар омили маъноиву мантиќиро 

барои интиќоли њар матлабе ба назар гирифт [102;118; 119; 135]. 

Њангоми тарљумаи хаттї, ошноии ќаблї аз матн ва тањлили он 

имкон медињад бо вижагињои муњтавої, рањнамудњо, вижагињои услубии 

мавод ошно шуд ва меъёрњоро барои интихоби воситањои забонї пайдо 

намуд. Аммо њангоми тањлили матн дар батни он воњидњои тарљума дар 

шакли калимоти људогона, таркибот ё бахше аз љумлањо барљастагї 
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пайдо мекунанд, ки дар забони мавриди назар мутобиќатњои лозимро 

доро мебошанд. 

Бидуни шак, чунин воњидњое пуршуморанд ва барои интиќоли 

онњо тарљумонро лозим аст, ки муодилњои лозимро аз миёни онњо 

интихоб намояд, вале ин амри бисёр мушкилу печидае мебошад. Аѓлаб 

мављудияти фарњангњои дузабона њам наметавонад ин ниёзро бароварда 

созад. Зеро њељ фарњанге ќодир нест маъноњои пуршумори вожагони 

мављуди ду матни як тарљумаро пешбинї намояд. Назарияи тарљума 

танњо мутобиќату муодилњои корбурдиро таъйин менамояд. Дар 

адабиёти пажўњишї одатан чунин навъи мутобиќатњоро пешбинї 

менамоянд: а) муодилњо; б) шабоњатњо; в) муодилњои баробар. 

Манзур аз муодилњо мутобиќати комили воњидњо мебошад, ки 

мављудияти њамешагї доранд ва маънияшон њељ рабте ба ќарина 

надорад. Ин гурўњи муодилњоро истилоњоти њаммаънї ташкил медињад. 

Теъдоди ин мутобиќатњо дар ќиёс бо анбуњи вожагони забон зиёд нест. 

Гурўњи дувумро шабоњатњо ё мутобиќњои баробар ташкил медињанд, ки 

теъдоди пуршуморе доранд. Моњияти ин гурўњ дар интихоби воњидњои 

мутародифи муносибу мутобиќ дар забони маќсад мебошад, ки барои 

интиќоли маъно дар матни мавриди назар созгоранд. Гурўњи севумро 

гузаштањои њаммаъно ташкил медињанд. Мутарљим аз ин гурўњ замоне 

кор мегирад, ки барои интиќоли маънои љузъе аз матн истифодаи 

шабоњатњои сохтории забони мабдаъро муносиб намебинад ва даст ба 

табодули тарљума мезанад. 

Модели дигаре, ки дар раванди тарљума маъруф аст, модели њолї-

ишорї (denotative) мебошад. Тибќи ин модел мазмуну мундариљаи 

нишонањои забонї бозтобдињандаи падидањо ва сањнањои воќеияти айнї 

мебошанд. 

Ашёи воќеияти айниро, ки дар нишонањои забонї мунъакис 

гардидаанд, ишорањо меноманд. Ишорат ва муносиботи миёни онњо дар 

маљмўъ њолат ё вазъи воќеияти айниро фароњам месозанд. Равшан аст, 

ки бахшњое аз калима ё гуфтори мо фарогири иттилооте аз њолатњои 
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гуногуни воќеияти айнї мебошанд. Вижагии дигари модели мазкур дар 

он намудор мегардад, ки њар њолате усулан имкон дорад бо асбобу 

абзори њар забоне тавсиф гардад ва иллати ин амр дар умумияти муњити 

перомуни мо нуњуфта аст. 

Њар падидаву рухдоде дар бистари њар забоне метавонад банду 

баст ва тавсифи људогона дошта бошад, вале муссалам аст, ки њатто дар 

сурати набудани калимоту таркиботи хос барои мавзўи мавриди назар 

амри тавсиф имконпазир аст. Бо назардошти ин модели маљбур раванди 

тарљумаро ба шарњи зер тавсиф мекунад [118, 119]. 

Замони дарку дарёфти матни аслї тарљумон зимни тањлили 

маънои нишонањои забонї ва иртиботи онњо маълум месозад, ки кадоме 

аз ишорот бо ин нишонањо маънидод шудаанд ва маљмўи ишорат кадом 

њолате аз воќеиятро инъикос менамоянд.  

Пас аз он ки дар зењни тарљумон тасаввури комил аз њолати 

тасвиршуда дар матни асл њосил шуд, ў он њолатро бо асбобу абзори 

забони дигар тавсиф менамояд. 

Ба иборати дигар, бо пазириши љараёни калом, баъдан ба њолати 

хос мегузорад ва пас аз тањлили њолат иттилооти маъхузро таљрид 

намуда, перомуни ин њолат ба шахси дигар иттилоъ мерасонад. Ин шева 

бартарињои зиёде дорад. Нахуст ин њолат дар он сурат ќобили ањамият 

аст, ки ишорат ё њолати забони мабдаъ дар забони маќсад ишорат ва 

њолати ќобили тавсиф надошта бошад. Дар ин сурат, тарљумон барои 

њалли мушкил шевањои зиёдеро дар ихтиёр дорад. Масалан метавонад 

барои инъикоси ашё ва њолат аз тарљумаи тавсифї истифода намояд, ё 

ки дар забони мабдаъ воњиди мушобењро пайдо созад. 

Ќобили зикр аст, модели мазкур шомили камбуду норасоињое њам 

њаст, ки пажўњандагон ба он ишорат намуданд [114, 128]. 

Масалан, модели мазкур замоне ноќис хоњад буд, ки дар тарљума 

њолате аз матни мабдаъ тавсиф нашуда бошад, зеро ин боиси костагии 

иртиботи байнизабонї мегардад, зеро тарафи мухотаб бо иллати 
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мансубият ба фарњангу забони дигар аз тавсифи мављуд иттилооти 

лозимро касб намекунад. 

Дар радифи модели ишораї-вазъї бояд аз модели таљдиди (табдилї) 

зикри ном кард. Моњияти он дар он аст, ки дар чорчўби онњо сохторњои 

пуршумори грамматикиро метавон ба дараљаи сохторњои одиву маъмулї 

табдил дод. Ба ин маъно, ки ашё њамеша ном ва љараён феъл мебошад. 

Ба андешаи муњаќќиќи рус Швейцер А. Д. «Таљдиди сохторњои болої ин 

шеваи таъйини мутобиќатњои њаммаъно миёни маќулањои дастурї ва 

маъношиносї ё табдили маъноии сохтмони нањвии забони маќсад 

мебошад.» [130, 40]. 

 Тибќи ќоидањои мављуд дигаргунињои дастурї аз сохтори њастаї 

тавлидиву сатњї мебошанд, ки онњоро табдилгар меноманд. Зери 

мафњуми таљрид ё тадбил ду падида мадди назар аст. Нахуст табдили 

байнизабонї, ки табдили воњидњоро ба воњидњо мефањмонад. 

Бар асоси модели таљдидї љараёни тарљума дар се давра сурат 

мегирад. Давраи якум фарогири тањлилу таљзия мебошад, ки табдилу 

таѓйири сохторњои сатњиро бо бунёдии забони маќсад дар назар дорад. 

Ба иборати дигар, ин табдили дохили забонї мањсуб мешавад. Давраи 

дуюм иборат аст аз ивази сохторњои бунёдии забони маќсад ба забони 

мабдаъ, яъне табдили байнизабонї.  

Нињоят давраи сеюм давраи таљдиду бозсозї ба шумор меравад. 

Сохторњои бунёдии забони маќсад ба сохторњои нињоии матни тарљума 

мубаддал мегарданд. Тањлилу арзёбии модели мазкур гувоњ бар ин аст, 

ки он дороии бартарињои пуршуморе мебошад. 

Нахустин мазияти он иборат аз он аст, ки зимни омўзиши тадбиќи 

забонњои мухталиф дар гузиниши муодилњои тарљума наќши корсоз 

дорад ва заминањои лозими назариро барои тавсифи низоми амри 

тарљума миёни ду забони мушаххас фароњам месозад. Гузашта аз ин 

имкон медињад, то навъњои гуногуни табдилњои тарљума ошкору таъйин 

карда шаванд. Арзишу ањаммияти ин модел боз дар он зоњир мегардад, 
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ки омилњои тарљумаи сохторњои забони маќсад, ки дар забони мабдаъ 

муодил надоранд, бар асоси он шинохта шаванд. 

Ба ѓайр аз моделњои мазкур модели маъношиносона дар амри 

тарљума корбурд дорад, ки дар забони маќсад аносири маънисозро људо 

месозад ва дар забони мабдаъ воњидњоеро интихоб менамояд, ки маънои 

аносири мавриди назарро мерасонанд. Модели маъношиносона ба таври 

густурда љузъи маъноии тавсифи њамкории муштараки забони маќсад ва 

мабдаъро мавриди арзёбї ќарор медињад. 

Муайянсозии маънињое, ки дар таркиби ин ё он воњиди забони 

маќсад дохиланд ба воситаи тањлили љузъї сурат мегирад. Маънињо 

замоне ошкор мегарданд, ки ќиёсу татбиќи воњидњои вожагонї бо 

меъёрњои дигари маъної сурат бигирад. Гузориши маъноњо дар 

муодилвожањои забонњои мухталиф на њама ваќт мутобиќу њамаънї 

пайдо мекунад. Ин норасої барои воњидњое, ки миќдоран ба аносири 

маъної мутобиќат надоранд, дар амри муодил будан, халал эљод 

намекунад, зеро љузъиёти маъної на дар њама маврид дар шароити 

муайяни иртиботї муносибу баљо мебошад. Мусаллам аст, ки њамаи 

онњо тарљумапазир нестанд. Вазифаи мутарљим дар интиќолу расондани 

маънии муносиби воњидњо дар забони маќсад мебошад. Модели 

маъношиносона имкон медињад на танњо аносири умумии маънои асл ва 

тарљума тавсиф шавад, балки иллатњои ихтилофот миёни онњо ошкору 

мушаххас гардад. Њамзамон бо ин, модели мазкур костагї њам дорад. 

Масалан, њолатњои тавсифи вазъиятњои њамсонро бо маќулањои 

маъної аз љониби забонњои мухталиф пешбинї намекунад. 

Дар радифи модели маъношиносона модели маъношиносиву 

нишонашиносї дар умури тарљума корбурд дорад. Модели мазкур аз 

љониби муњаќќиќи рус Бархударов А. С. пешнињод гардидааст. Ба 

андешаи мазкур равандест, ки зимни он табдили мањсули каломии як 

забон ба забони дигар сурат мегирад ва маъно ё муњтавои мавриди назар 

њифз мешавад. Ба аќидаи муњаќќиќи мазкур бояд зимни шарњу тафсири 

мафњуми «муњтаво» ё «маъно» тавзењи густурдаи он мадди назар бошад, 
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яъне њамаи пайванду муносибатњои воњидњои нишонаї ё забонї ба њисоб 

гирифта шаванд. Дарки дурусти моњияти љараёни тарљума, коркарди 

мабсути назарияи маъноњои забоншиносї ва нишонашиносиро таќозо 

мекунад. 

Нуктаи муњим дар ин модел усули «низоми пайдарњамии 

интиќоли маъноњо» мебошад. Манзур аз ин низом ин аст, ки на њама 

маъноњои мављуд зимни тарљума зарурати корбурд доранд. Балки зарур 

аст муайян карда шавад, ки кадоме аз маъноњо зимни тарљума аз 

афзалият бархӯрдоранд. Тибќи модели маъношиносонаву 

нишонашиносона њангоми тарљума, бештар маънињои ишорї њифз 

мешаванд. Яъне маъное, ки миёни нишона ва ашё, ки бо он нишона 

маънидод мешавад. 

Дар тарљумашиносї ба назарияи сатњњои баробар ё муодил 

диќќати махсус дода мешавад. Тибќи ин назария бояд дар матни 

мавриди назар сатњњои пайгир, ки аз нигоњи моњияти иттилоот 

мутафовитанд ташхис дода шавад, муносибати миёни баробарињо ё 

муодилњо байни сатњњои мушобењи забони маќсад ва забони мабдаъ 

таъину барќарор карда шавад. Моњияти ин назария аз он иборат аст, ки 

тафовут дар низоми забони маќсад ва забони мабдаъ ва хусусиятњои 

фароњамсозии матнњо дар ин забонњо дар њадду марзи гуногун, шояд 

имкони њифзи комили муњтавои аслро мањдуд созад. Барои њамаи 

муодилњои тарљума имкон дорад ба њифзи унусурњои мухталифе, ки дар 

маънои асл мављуданд, такявар бошад. Вобаста ба он, ки кадом бахше аз 

муњтаво зимни тарљума ба маќсади таъмини баробарии он интиќол 

мешавад, дар тарљумашиносї баробарињои мухталифи муодилњоро људо 

мекунад. 

Дар сатње аз баробарињо тарљума бояд иртибототи 

байнизабониро таъмин созад. Мутобиќи ин назария навъњои зерини 

муносибатњои муодилї байни забони маќсад ва забони мабдаъ људо 

шудааст. Нахуст баробарї дар сатњи њадафи иртиботї, ки фарогири 

мутобиќати муњтавои матни аслу тарљума ва њолатњои мунъакис дар он 
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аст. Дувум баробарї дар сатњи тавсифи њолатњое, ки умумияти муњтавои 

матни асл ва тарљумаро шомил аст. 

Севум, баробарї дар сатњи иттилоотие, ки дар он њадафи иртибот 

њифзу нигањдорї мешавад, њолоти мавриди назар мунъакис мегарданд ва 

њифзу нигањдорї мешавад, мафоњиме, ки тавассути онњо њолот баён 

шудаанд нигањдорї мешаванд. Мафоњиме, ки тавассути онњо њолот баён 

шудаанд, нигањдорї мешаванд. Гузашта аз ин, баробарї дар сатњи 

нишонањои забонї, ки тавассути онњо њадафи иртибот њифз гардида, 

њолот, моњияти иттилоот, маънои сохторњои дастурї ва дигар матолиб 

баёну бозтоб ёфта, ќаробату наздикии муњтавои матни аслу тарљума 

њосил мегардад. Дар ин бахш лозим аст аз модели иртиботии тарљума 

низ зикри ном кард, ки дар амри тарљума муњим ба назар мерасад. 

Мутобиќи ин модел раванди тарљума њамчун амали иртиботи дузабонї 

тавсиф мешавад ва дорои љузъиёти зерин аст: иттилоот ва мухотаби он, 

забон, хутути иртибот (шакли хаттї ва шифої). Ин ба он маъно аст, ки 

фиристанда пас аз тадвини иттилоот онро тавассути хатти муносиб 

интиќол медињад. Гиранда, яъне тарљумон пас аз ошноиву омўзиши 

иттилоот онро рамзгузорї намуда, бо рамзи нав бо хатти дигари 

иртибот ва бо нигањдошти вижагињои жанрии матни асл интиќол 

медињад. Тавре ки дида мешавад, тарљумон наќши дугона дорад, яъне 

њам гиранда ва њам интиќолдињандаи иттилоот аст. Ба ин тариќ, равшан 

мегардад, ки љараёни тарљума ба мављудияти ин назарияву моделњо 

алоќаи танготанг дорад. Дар поён зимни љамъбандии матолиби матруња 

метавон чунин натиља гирифт: 

 а). Матнњои сиёсї фарогири вижагињои хоссе мебошанд, ки 

онњоро аз дигар анвои матнњо мутафовит месозад. Матни сиёсї иќтизо 

дорад то дар чањорчўби гуфтмон, яъне дар пайванд бо дигар матнњо ва 

бо назардошти нигоњи сиёсии муаллифи матн, ањдофи таълифу тадвини 

матн ва фазое, ки боиси зуњури матн гардидааст, мавриди баррасї ќарор 

гирад. Бар мабнои ин вижагињои гуфтмони и матнњои сиёсї ташаххус 

пайдо менамояд. 
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б). Мутуни муосири сиёсї дар сатњи вожагониву сабкї шомили 

хусусиёти хоссе, мисли тобишњои мухталифи сабкї, (вожагони омиёна, 

ихтисорот, вомвожањо) мебошанд. 

в). Ќисмати аъзами мутуни сиёсї аз нигоњи сабки расмї, 

публитсистї мебошанд. Дар мутуни сиёсї воситањои тасвири забонї 

мусталењот, ифодањои маљозї, зарбуламасалу маќол корбурди ќобили 

мулоњиза доранд. 

г). Табиатан мусталењот, иборањои фразеологї зимни тарљума 

душворї эљод месозанд. Барои тарљумаву баргардони онњо иттилоти 

васеъ лозим аст. Махсусан ифодањои маљозї бархӯрду шеваи хосси 

тарљумаро таќозо менамояд. 

д). Назарияи забоншиносии тарљума барои тањаќќуќи амри 

тарљума моделњои мухталифи пешнињодї дорад, ки љараёни умумии 

тарљумаро тавсиф менамоянд. Њар як модел тарњи вижаи илмї дорад, ки 

ин ё он љанбаи тарљумаро инъикос менамояд. 

е). Тарљумаи мутуни сиёсї бо назардошти ин ки њадафаш ба 

мухотабону таъсиргузорї бар онњост, аз мутарљим ёфтани шеваву 

тарзњои шоистаро барои дастёбї ба њадаф таќозо менамояд. 
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БОБИ III.  ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЛУЃАВЇ-ГРАММАТИКИИ 

МАТНЊОИ ТАРЉУМАШУДА АЗ ФОРСЇ БА АРАБЇ 

3.1. Муќоисаи матнњои хабарї-сиёсии тарљумашуда аз форсї ба арабї 

Тарљума танњо ба муодилёбї аз унсурњои як забон дар забони дигар 

мањдуд набуда, ниёз ба риояи тамоми хусусиятњои луѓавию дастурї ва 

балоѓии забон дорад. Њамин аст, ки наметавон тарљумаи дурустеро 

танњо бо донистани муодилњои воњидњои луѓавии як забон ба забони 

дигар таъмин намуд. Тарљума бастагии танготанге бо ќоидањои дастурии 

забон дорад. Њар забоне маљмўе аз ќоидањои дастурии вижаи худро 

дорост, риояи онњо њангоми тарљума зарурї мебошад. Мањз њамин 

гуногундастурии забонњо кори тарљумаро мушкил месозад. Ба ин гуна 

тарљума ваќте сурат мегирад, ки ифодањои забони асл дар забони маќсад 

бо назардошти хусусиятњои дастурии он инъикос ёбад. Њарчанд дар ин 

маврид њадафи тарљума ќоидањои дастурї набошад њам, вале њавзае ки 

тарљумон мебояд сари он таваљљуњи бештаре дошта бошад, њамон 

ќоидањои дастурист. «Ин тасаввури нобаљо дар бораи фароянди тарљума 

вуљуд дорад, ки тарљума иборат аст аз таъйини вожањои муодил дар 

забони маќсад барои вожањои матни забони мабдаъ. Чун аносири 

матнии мухталифи зиёде аз љумла равобити нањвї ва сохтмони љумлае 

(тартиби вожањо, замону ваљњи афъол) ва равобити матнї ва байни 

љумлавї (замоиру марољеи онњо, равобити маъноии байни љумалот, 

аносири шибњи забонї назири оњанги љумла дар гуфтор, хат кашидан 

зери калимот ва назири он љињати таъкид бар ќисмате аз паём дар 

навиштор ва…) дар интиќоли паём ба мухотаб бо њам ширкати баробар 

мекунанд, ки вожагон танњо яке аз онњост. Аз ин рў, њамеша набояд дар 

баробари як вожаи забони мабдаъ унсури сохтории њаммонанди он дар 

забони маќсад баргузида шавад. Гоње ногузир мешавем, бархе аз 

сохторњои вожагонї ва дастурии матни мабдаъро таѓйир дињем, то дар 

забони маќсад фањмиданї ва ошно бошанд [23, 29-30]. 

Дар тарљума метавон воњидњои луѓавии забони аслро ба забони 

маќсад ба таври пурра ва баробар ифода намуд, дар њоле ки дар сатњи 
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дастури забон ин нукта номумкин аст. Ба ин маъно, ки наметавон 

воњидњои синтаксисии забони аслро ба таври пурраву сад дар садї дар 

забони маќсад ифода намуд. Ба вижа, ваќте забони асл ба як оилаи 

забонї ва забони маќсад ба оилаи дигари забонї тааллуќ дошта бошад.  

Маълум аст, ки забонњои форсї ва арабї бо он њама њамзистии 

таърихї ва додуситадњои таърихие, ки доштаанд, ба ду оилаи мухталиф 

тааллуќ дошта, њар яке дорои хусусиятњои хосси овоию луѓавї, сарфию 

нањвї ва балоѓї мебошанд. Аз ин рў, њангоми тарљума аз забони форсї 

ба арабї ва ё баръакс, њатман, дигаргунињои пурраву нопурраи дастурї 

ба майдон меояд. Чунончи на њама ваќт мубтадои забони форсї дар 

забони арабї њамчун мубтадо ва ё фоъили љумла тарљума мешавад, 

балки мавридњое вуљуд дорад, ки мубтадо њамчун пуркунанда ва ё 

баръакс пуркунанда ба њайси мубтадои љумла тарљума гардад. Дар ин 

маврид дар кадом вазифаи нањвї омадани воњидњои синтаксисии забони 

асл дигар ањамияте надорад, балки муњим дар кадом вазифаи нањвї 

омадани он дар забони маќсад мебошад.  

Ба ибораи дигар, тарљумон барои муваффаќ шудан дар ироаи матни 

забони асл ба забони маќсад бояд таваљљуњ ба нозукињои ќоидањои 

дастурии забони маќсад дошта бошад ва аз пойбандї ба ќонуну ќоидаи 

дастури забони асл канора љўяд. Њатто дар тарљумаи китобњои динї, ки 

бештар ба таври тањтуллафзї сурат мегиранд, аз нигоњи сохтори дастурї 

таваљљуњ ба забони маќсад карда мешавад на ба забони асл. 

«Мутарљимони имрўз бар ин аќидаанд, ки дар тарљумаи мутуни 

муќаддас сохтори забони аслї муќаддас нест ва набояд мафњумро 

ќурбони лафзу сохтори забони мабдаъ кард. Лизо бозсозии сохтори 

забони мабдаъ дар забони маќсад ба шакли мафњуму маънус корест, ки 

њама мутарљимон дар садади онанд. Њадафи мутарљим интиќоли даќиќи 

паёму муњтавои матни мабдаъ ба инзимоми риояти сохторњои адабию 

балоѓї ва зарофатњои онњо ба сохторњои меъёри забони маќсад аст [52, 

78]. 
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Ба ин тартиб, барои пешкаш намудани як тарљумаи муносибу 

хонданї, пеш аз њама, муайян намудани вазоифи дурусти нањвии 

калимањо дар зимни љумла ва матни забони асл ва интиќоли дурусти 

онњо ба матни забони маќсад муњим мебошад, ки ин мањз бо муќоисаву 

таќобулгузории воњидњои синтаксисии матни асл ба матни маќсад ба 

даст меояд. Дар ин боб мањз њамин муќоисаву таќобулгузории матни 

форсї ва тарљумаи он ба арабї дар сатњи хабар ва унвони хабар анљом 

пазируфтааст. Зеро аз истилоњи тарљумаи сиёсї, аслан, њамон тарљумаи 

матбуотї, ки фарогири тарљумаи хабарњо, хусусан навъи сиёсии он аст, 

фањмида мешавад. Барои муайян намудани хусусиятњои тарљумаи сиёсї 

мо зиёда аз 50 хабари сиёсиро, ки аслан характери байналмилалї 

доштанд, аз сомонањои «www.irna.ir», «www.bbc.com» ва «aawsat.com» бо 

ду забон: форсї ва арабї, бо шарти асл будани форсї (яъне, хабар нахуст 

ба забони форсї навишта шудаву баъдан ба забони арабї тарљума 

гаштааст) интихоб намудем. Азбаски њангоми тањлили муќоисавї байни 

матнњои хабарии сиёсии форсї ва арабї мушкилоти умумумии зиёде 

дида шуд, мо талош намудем, то бо назардошти он њамгунињо бархе 

матнњо ва унвонњои хабариро дар ду фасли боби савум њамчун намуна 

оварем.  

Матни форсї:  

دونالد ترامپ که تهدید کرده بود در صورت وارد عمل نشدن دولت مکزیک برای متوقف کردن 

"هجوم" مهاجران به مرزهای آمریکا، ممکن است مبادی ورودی با مکزیک را این هفته ببندد اکنون 

     [137] .کندجدی هد تا در این باره اقدام د گوید به مکزیک یک سال فرصت می می

Доналд Трамп, ки тањдид карда буд дар сурати вориди амал 

нашудани давлати Мексика барои мутаваќќиф кардани «њуљум»-и 

муњољирон ба марзњои Амрико, мумкин аст мабодии вурудї бо 

Мексикаро ин њафта бибандад, акнун мегўяд ба Мексика як сол фурсат 

медињад, то дар ин бора иќдоми љиддї кунад. 

Матни арабї: 
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دونالد ترامب، الذي هدد بمنع دخول المهاجرین إلى الوالیات المتحده هذا األسبوع إذا فشلت  

الحكومه المكسیكیه في وقف "تدفق" المهاجرین إلى حدود الوالیات المتحده، یقول اآلن إنه ستمنح المكسیك 

 التخاذ إجراء جديعاما واحدا 

Њарчанд тарљумаи арабии матн чун тарљумаи тањтуллафзї баромад 

намояд њам, вале метавон дар он тафовутњоеро мушоњида намуд ва 

барои тањлили он њар воњиди синтаксисиро мебояд ба таври алоњида 

тањлил намуд. Мубтадо дар матни асл ва тарљума исми хос аст ва бе ягон 

дигаргуние дар забони арабї оварда шудааст. Сипас пайвандаки «ки», 

ки дар забони форсї пайванди љумлаи пайрави муайянкунандаро ба 

сарљумла таъмин менамояд, бо муодили الذي ки дар забони арабї мавсула 

(љонишини нисбї) аст, тарљума шудааст, ки бисёр созгор афтодааст. 

Танњо зикри ин нукта муњим аст, ки ба фарќ аз пайвандаки «ки»-и форсї 

муодили арабии он на бо як мавсул, балки бо мавсулот ифода мегардад. 

Яъне, дар забони арабї дар кадом шумора ва љинсият ќарор доштани 

калимаи ќабл аз мавсул муњим аст. Чунончи агар ба љойи исми хосси 

мардонаи матн ягон исми хосси занона меомад, њатман, аз мавсули التي, 

ки муодили пурраи пайвандаки «ки» мебошад, корбурд мегардид. Њар 

чанд дар матни форсї, таркиби феълии «тањдид карда буд» ба гузаштаи 

дур ишора намояд њам, вале дар тарљумаи арабї ин нукта дида 

намешавад. Дар забони форсии тољикї феъли замони гузаштаи дур аз 

шакли феъли њоли (сифати феълии) феъли асосї бо иловаи шакли замони 

гузаштаи феъли ёридињандаи «будан» сохта шуда, амали гузаштаеро 

ифода мекунад, ки фосилаи замониаш мутлаќо ё нисбатан дур аст [104, 

218]. 

 Воќеан, ваќте матни асл аз нигоњи замонї тањлил мегардад, 

бараъло маълум мегардад, ки дар он сухан аз ду тасмими Раисљумњури 

Амрико меравад, ки як чанд пеш сурат гирифтаву дигаре дар њоли эълон 

шудан аст. Њамин аст, ки дар замони гузашта овардани «тањдид карда 

буд» ва дар замони њозира овардани «акнун…фурсат медињад» бисёр 

мувофиќ афтодаанд. Вале дар забони арабї муодили ин таркиби феълї 

танњо феъли هدد оварда шудааст, ки, аслан, ба шакли гузаштаи одї 
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(наздик) мебошад. Дар њоле ки дар забони арабї метавон замони 

гузаштаи дурро тавассути формулаи كان قد فعل ё قد كان فعل ифода намуд. Ва 

дида мешавад, ки тарљумон дар наќли ќавл, ки аз фурсат додан ба 

Мексика њикоят мекунад, барои нигоњ доштани тавозуни замонї аз 

феъли замони оянда, ки тавассути њиссачаи ояндасози سـ ва феъли дар 

замони њозира-оянда ќарор дошта сохта мешавад, ستمنح истифода 

намудааст.  

Дар матни асл «Давлати Мексика» омадааст, ки аз нигоњи нањвї 

ибораи изофии аз музоф «давлат» ва музофун илайњ «Мексика» 

таркибёфта мебошад ва дар забони арабї муодили он на ба шакли 

изофии دوله مكسیك ё جمهوریه مكسیك, балки ба таври الحكومه المكسیكیه омадааст, ки 

аз нигоњи нањвї ибораи  الحكومه ва сифат  المكسیكیه таркиб ёфтааст. Агар аз 

нигоњи нањвї тафовути тарљума аз асл дар дигаргунии шакли иборањо 

бошад, яъне ибораи изофї ба ибораи сифатї тарљума шуда бошад, аз 

нигоњи муодили луѓавї тафовут дар тарљумаи калимаи давлат ба حكومه 

мебошад, дар сурате ки дар забони арабї вожаи давлат низ серистеъмол 

буда, ба забони форсї мањз аз он иќтибос шудааст.  

Дар матни асл боз аз Иёлоти Муттањидаи Амрико танњо бо 

Амрико ёд шудааст, дар њоле ки дар матни тарљума он ба таври пурратар 

 ки аз нигоњи нањвї ибораи сифатї ба шумор меравад, оварда ,الوالیات المتحده

шудааст. 

Нуктаи љолиби дигаре, ки дар муќоисаи матни асл ба тарљума ба 

назар мерасад, ин таъбири «дар сурати вориди амал нашудани давлати 

Мексика» мебошад, ки дар матни тарљума ба шакли « المكسیكیه إذا فشلت الحكوم » 

оварда шудааст. Дар матни форсї таъбир ифодагари бе тараф будани 

Давлати Мексика дар масъалаи мавриди назар мебошад, яъне ба 

масъалаи муњољирату муњољирон дахолат нанамудани ин давлат ифода 

ёфтааст. Вале дар матни тарљума аз корбурди њиссачаи шартии إذا то 

феъли فشل таъбири дигаре рўйи кор омадааст. Чунончи дар матни 

тарљума ишора на ба бетарафии давлат, балки ба нокомиву муваффаќ 
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нашудани он дар ин масъала мебошад. Ба назар мерасад, ки ин таъбир 

нисбат ба таъбири матни асл балеѓтар аст, чаро ки њељ њукумату давлате 

вуљуд надорад, ки дар мавриди муњољирату дигар мушкилоти 

шањрвандони худ бе тафовут бошад, дар сурате ки метавонад дар ин 

росто ба сустиву бохт роњ дињад. 

Муодили пурраи пешоянди форсии «барои» дар забони арабї 

пешоянди «لـ» ва пешояндњои сохтаи «من أجل» «ألجل» буда метавонанд, 

вале дар матни тарљума муодили он пешоянди «في» ќарор дода шудааст 

ва ин, пеш аз њама, марбут ба он мегардад, ки дар забони арабї феъли 

  .ишора ба бохту нокомї менамояд «في» мањз бо омадани пешоянди «فشل»

Дар матни асл таъбири «њуљум»-и муњољирон оварда шуда, музоф, 

ки њамон «њуљум» аст, дар даруни нохунак ќарор дода шудааст ва ишора 

ба маънои киноя намудани ин вожа аст. Зеро ин калима, чи дар забони 

арабї ва чи дар забони форсї, ифодагари њамлаи лашкар аст ва онро 

метавон яке аз истилоњоти њарбї ном бурд. Дар матни тарљума аз ин 

ибора ба ибораи «تدفق المهاجرین» муодилёбї шудааст ва ба монанди матни 

асл калимаи تدفق, ки њамчун муодили «њуљум» ба кор рафтааст, дар 

нохунак оварда шудааст. Зеро дар забони арабї маънои «تدفق» чун 1) 

рехт, равон (љорї) ш., дамид, сар рафт (чизе); 2) зуд равон ш., шитофт, 

шитоб (суръат) гирифт (ба сўйе إلى); 3) њуљум (њамла) к. (сўйе) омада, дар 

навъи якум ба маънои ба суръат шоридану рехтан меояд [126, 385]. 

 «Мумкин аст» аз таъбирњое дар матни форсї ба шумор меравад, 

ки ишора ба эњтимолияти тасмим менамояд ва ин таъбир дар матни 

маќсад тарљума нашудааст. Инчунин, дар матни асл таъбири «дар ин 

бора» омадааст, ки дар матни маќсад тарљумаи он ба назар намерасад. 

Тарљумаи зарфњо низ дар ин матнњо бисёр љолиб афтодааст. Чун 

муодили пурраи «ин њафта»-и матни асл «هذا األسبوع» ва муодили «акнун» 

 омадааст, ки ниёз ба шарњу таъвиле надорад, ба истиснои ин ки дар «اآلن»

тартиби љумлаи матни маќсад бењтар мебуд, агар таъбири «هذا األسبوع» 

бевосита пас аз феъли هدد оварда мешуд, љумла боз равонтар мегашт. 
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Ибораи «як сол» низ дар матни маќсад бо ибораи сифатии «عاما واحدا» 

муодилёбї шудааст, ки љавобгў ба сохтори иборасозии исмї-шуморавии 

забони арабї мебошад. Ба ин маъно, ки дар забони арабї шумораву 

шуморашавандаи яку ду дар шакли ибораи сифатї ва аз се то дањ дар 

сохтори ибораи изофї сохта мешаванд.  

Дар матни асл таркиби феълии «иќдоми љиддї кунад» омадааст, ки 

иљрокунандаи он Давлати Мексика мебошад, дар њоле ки дар матни 

маќсад ин таркиби феълї бо ибораи изофї-сифатие тарљума шудааст, ки 

ба вазифаи музоф масдари «اتخاذ» ва ба вазифаи ибораи сифатї (музофун 

илайњ) «إجراء جدي» омадааст.  

Матни форсї:  

جمهوری آمریکا تاکید کرده اگر در پایان یک سال مورد نظر او تغییری در وضعیت مرز  رئیس

رد و در مکزیک پدید نیاید او ممکن است عوارض واردات قطعات خودرو از این کشور را باال بب

     [137] .صورت ثمربخش نبودن این راهکار مرزهای جنوبی کشورش را خواهد بست

Раиси Љумњурии Амрико таъкид карда агар дар поёни як соли 

мавриди назари ў таѓйире дар вазъияти марзи Мексика падид наояд, ў 

мумкин аст, аворизи воридоти ќитаоти худрав аз ин кишварро боло 

бибарад ва дар сурати самарабахш набудани ин роњкор марзњои љанубии 

кишварашро хоњад баст. 

Матни арабї: 

وشدد الرئیس على أنه إذا لم یر في نهایه السنه تغییرا في وضع الحدود المكسكیه، فقد یزید من  

 ذا لم ینجح، فسیغلق حددوده الجنوبیهرسوم االستیراد على قطع غیار السیارات في البالد، وإ

Ба фарќ аз сархати аввал дар ин сархат дида мешавад, ки матни асл 

бо исм ва матни маќсад бо феъл шуруъ шудааст. Њарчанд дар забони 

форсї љумлаи феъливу исмї вуљуд надошта бошад ва чигунагии навъи 

љумларо бештар аз чи гуна будани хабари он бањо дињанд, пас, дар 

забони арабї ду навъи љумла вуљуд дорад, ки аз яке бо љумлаи исмї ва аз 

дигаре бо љумлаи феълї ёд карда мешавад ва мањаки асосї дар шинохти 

ин ду љумла, пеш аз њама, бо кадом њиссаи нутќ оѓоз ёфтани љумла аст: 

агар бо њиссањои номии нутќ оѓоз шавад, љумлаи исмї ва агар бо феъл 
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шурўъ гардад, љумлаи феълї номида мешавад, дар ин росто њиссањои 

ѓайримустаќили нутќ наќше надоранд. Њамин аст, ки дар матни маќсад 

њарчанд љумла бо «ва» шуруъ шуда бошад њам, бинобар пайвандаки 

пайвасткунанда ё њарфи атф будани он сохтори љумла аз феъли пас аз он 

омада ба баррасї кашида мешавад. Дар чунин љумлањое феъл дар 

ибтидои калом менишинад ва ба дунболи он соири аљзои шомили фоъил 

ва анвои мафъул чида мешаванд. Дар тарљумаи форсї ин гуна љумалот 

фоил дар наќши нињоди љумла дар оѓози калом ќарор мегирад ва пас аз 

он феъл ба њамроњи вобастањояш (анвои мафъулњо ва ё ќайдњо) зоњир 

мешавад. Феъле, ки дар забони арабї мутааддї будаву мафъули сарењ ва 

бидуни воситаи њарфи љар пазируфта дар тарљумаи форсї он ба њамроњи 

мутаммим зикр шудааст. Пас, тамоми афъоле, ки дар забони арабї 

бевоситаи њарфи љар мутааддї њастанд, илзоман дар забони форсї ин 

тавр нестанд ва барои мутааддї шудан ниёз ба њарфи изофа доранд [47-

83]. 

 «Таъкид кардан» феъли таркибии номиест, ки дар забони арабї 

муодили пурраи он «أّكد» мебошад, вале дар матни маќсад на аз ин феъл, 

балки аз феъли «شدد» истифода шудааст ва то љойе аз љиддияти тасмим 

дарак медињад. 

Дар матни асл агар аз Президенти Амрико ба таври Раиси 

Љумњурии Амрико ёд шуда бошад, пас, дар матни маќсад аз он танњо бо 

вожаи муайяни «الـرئیس» муодилёбї шудааст, ки ба забони форсї њамон 

раисљумњур ё худ президент аст. 

 «дар матни маќсад ба маънои «дар охир/поёни сол «في نهایه السنه»

буда, муодили «дар поёни соли мавриди назари ў»-и матни асл мебошад 

ва бо муќоиса бармало мегардад, ки дар матни маќсад аз тарљумаи 

«мавриди назари ў» сарфи назар шудааст ва ё шояд тарљумон бо 

назардошти сермаъноии «алиф лом» (артикл), ки дарбаргирандаи ањди 

зењният аст, ниёз ба тарљумаи ибораи фавќуззикр надидааст, чаро ки дар 

забони арабї ин хусусияти «алиф лом» ишора ба њамон «соле» менамояд, 

ки пештар атрофи он сухан рафтааст.     
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Њар чанд дар матни асл таъбири «таѓйире дар вазъияти марзи 

Мексика падид наояд» номуайян шахс будаву аз љониби кї амалї 

шудани дигаргунї мушаххас нашуда бошад, тарљумааш дар матни 

маќсад ба таври назаррас таѓйир ёфтааст. Чунончи тарљумаи « إذا لم یر تغیرا

 ба забони форсї ба сурати «агар дигаргуние дар «... في وضع الحدود المكسیكیه

вазъияти марзи Мексика набинад» меояд, ки дар ин љо иљрокунандаи 

феъл мушаххас аст. Љойи дигаре дар ин матн айни њамин нукта дида 

мешавад. Дар матни асл омадааст: «дар сурати самарабахш набудани ин 

роњкор», ки аслан ибора аст на љумлаи том, вале дар матни маќсад он ба 

љумлаи томи феълї: « جحلم ین » тарљума шудааст ва аз рўи ишораи замири 

мустатир фоили ин феъл низ раисљумњур аст, на роњкор. Ба ин гуна ки 

агар раисљумњур муваффаќ нашавад, пас…   

Дар сархати мавриди назари матни асл мисли сархати пешини он 

таъбири «мумкин аст» оварда шудааст, ки аз иљроиши эњтимолии тасмим 

дарак медињад, вале дар матни маќсад чунин таъбире, ки муодили он 

бошад, ба назар намерасад. Танњон нуктае, ки метавон онро дар 

баробари таъбири «мумкин аст» метавон муодилсозї кард, ин њиссачаи 

 ќарор «یزید» мебошад, ки пеш аз феъли замони њозира-ояндаи «قد»

гирифтааст. Таъвили мазкур аз он сарчашма мегирад, ки њиссачаи 

мазкур аз њиссачањои вижаи феълиест, ки агар пеш аз замони гузашта 

феъл ояд тањќиќи амал ва агар пеш аз феъли замони њозира оянда ояд, 

эњтимолияти амалишавии он феълро ифода мекунад [92, 268]. 

Яъне, тарљумон бо овардани њиссачаи «قد» дар матни маќсад дигар 

ниёз ба тарљумаи тањтуллафзї ва ё муодилсозии таъбири «мумкин аст»-и 

матни асл надидааст. 

Тафовути дигари матни асл аз матни маќсад дар ин сархат дар 

корбурди замирњо хулоса мешавад ва чи тавре ба назар мерасад, дар 

матни маќсад корбурди замирњо бештар аст, ба гунае ки дар исми зоњири 

матни асл (кишвар), ки дар сархат ду бор истифода шудааст, дар матни 
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маќсад якбор ба таври исми зоњир (بالد) тарљума шуда, бори дувум танњо 

бо овардани замири шахси севуми танњои мардона (هو) иктифо шудааст.  

Матни форсї:   

ترین شرکای تجاری صنعت خودروسازی آمریکاست و بسیاری از قطعات  مکزیک یکی از اصلی

گویند در صورت  شود. به طوری که کارشناسان می اصلی خودروهای آمریکایی در این کشور تولید می

     [137] .سته شدن مرز مکزیک صنعت خودروسازی در آمریکا فلج خواهد شدب

Мексика яке аз аслитарин шуракои тиљории санъати худравсозии 

Амрикост ва бисёре аз ќитаоти аслии худравњои амрикої дар ин кишвар 

тавлид мешавад. Ба тавре ки коршиносон мегўянд, дар сурати баста 

шудани марзи Мексика санъати худравсозї дар Амрико фалаљ хоњад 

шуд. 

Матни арабї:  

المكسیك هي واحده من الشركاء التجاریین الرئیسیین لصناعه السیارات األمریكیه، ویتم إنتاج 

یارات في العدید من قطع غیار السیارات األمریكیه الرئیسیه في البالد. یقول الخبراء إن صناعه الس

 الوالیات المتحده ستصاب بالشلل إذا أغلقت الحدود المكسیكیه.

Дар ин сархат тафовуте, ки дар матни аслу матни маќсад љалби 

таваљљуњ менамояд, ин тарљумаи вожаи «аслитарин» мебошад, ки дар 

забони форсї њамчун сифати олї дониста мешавад ва муодили пурраи он 

дар забони арабї бояд калимае бошад, ки аз нигоњи иштиќоќї дар зери 

исми тафзил ќарор гирифта бошад ва чи тавре маълум аст, исми тафзил 

дар арабї ба вазни «أفعل» меояд. Вале дар матни маќсад њељ гуна исми 

тафзиле њамчун муодили калимаи мазкур корбурд нашудааст, балки 

мутарљим аз калимаи «رئیسي», ки сифати нисбї њасту ба маънои 1) 

роњбарикунанда, сарварикунанда; 2) умда [126, 426]. 

 меояд, истифода карда, онро тибќи ќоидањои иборасозии арабї 

дар шумораи љамъ пас аз мавсуф (الشركاء) овардааст. «Аслитарин шуракои 

тиљории санъати худравсозии Амрико» ибораи тўлониест, ки дар сурати 

ба таври тањтуллафзї ба арабї тарљума намудан муљиби нољурї дар 

хондану шунидан мешавад, аз ин рў, тарљумон онро ба ду ќисм: الشركاء 

الرئیسیین التجاریین  (асилтарин шуракои тиљорї) ва األمریكیه السیارات صناعه  
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(санъати хуравсозии Амрико) тарљума намуда, дувумиро ба аввалї бо 

пешоянди «لـ» пайваст намудааст, ки ин боиси хушхонии иборањо 

гаштааст. Чи тавре дида мешавад, дар матни маќсад « السیارات صناعه » дар 

муќоиса ба матни асл «санъати худравсозї» даќиќтар омадааст, чаро ки 

дар забони форсї њам калимаи санъат, ки ин љо ба маънои синоат аст ва, 

аслан, барои ифодаи маънои сохтан меояд ва њам корбурди асоси феъли 

замони њозираи сохтан (соз) дар калимасозї (худрав-соз-ї) каме ифодаро 

гўшхарош намудааст. 

Шояд бинобар истифода шудани феъли маљњул дар ду маврид: 

 тарљумон таъбири «тавлид мешавад»-ро на дар сурати «أغلقت» ва «تصاب»

феъли маљњул: «یُنتَج», балки бо ёрї аз феъли ёридињандаи « إنتاج یتم »  

пешнињод намудааст, ки аз таркибсозињои муосиру серистеъмол дар 

матбуоти араб ба шумор меравад. «Ба тавре ки» аз иборањое дар матни 

асл мебошад, ки дар матни маќсад тарљума нашудааст, дар њоле ки 

муодили он «كما» будаву дар бештари ин мавридњо корбурд мешавад.  

Матни форсї: 

ای وابسته به محصوالت کشاورزی مکزیک است. به طوری که  دهآمریکا همچنین به طور گستر

ها از بحران در بازار سبزیجات، میو؛ غالت و  تهدید یک هفته پیش آقای ترامپ برای بستن مرز نگرانی

به صورت نمادین آوکادو که یکی از مشهورترین محصوالت مکزیک در آمریکاست را به شدت باال 

 [137]     .برده بود

Амрико њамчунин ба таври густардае вобаста ба мањсулоти 

кишоварзии Мексика аст. Ба тавре ки тањдиди як њафта пеши оќои 

Трамп барои бастани марз нигаронињо аз буњрон дар бозори сабзиљот, 

мева, ѓаллот ва ба сурати намодин авкоду, ки яке аз машњуртарин 

мањсулоти Мексика дар Амрикостро ба шиддат боло бурда буд. 

Матни арабї: 

أمریكا تعتمد اعتمادا كبیرا على محاصیل المكسیك. لذا فإن تهدید الذي یواجه السید ترامب قبل  

أسبوع كان یتمثل في زیاده المخاوف بشأن األزمه في سوق الخضار، ماو، الحبوب واألفوكادو رمزیا، أحد 

 المكسیكیه في الوالیات المتحده.أشهر المنتجات 
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Корбурди мафъули мутлаќ «اعتمادا كبیرا» дар матни маќсад, воќеан, 

рўњияи забони арабиро нишон додааст, вале бењтар мебуд, агар ин 

воњиди синтаксисї бевосита пас аз феъл не, балки дар охири љумла баъд 

аз овардани дигар воњидњои синтаксисї оварда мешуд.  

Таъбири «тањдиди як њафта пеши оќои Трамп»-и матни асл дар 

матни маќсад ба шакли «إن تهدید الذي یواجه السید ترامب قبل أسبوع» тарљума 

гардидааст, ки бепойбандї ба матни асл сурат гирифтааст ва пурра 

хусусияти асосии забони адабии арабиро фаро гирифтааст, танњо иллати 

асосї дар он ин аст, ки феъли «یواجه» дар замони њозира-оянда ба кор 

рафтааст, дар њоле рўйдод як њафта пеш сурат гирифтааст. Агар ин феъл 

дар замони гузашта оварда мешуд ва ё ќаринае вуљуд медошт, ки ба 

ифодагари замони гузашта будани он далел мегашт, дигар камбуде дар 

он дида намешуд.  

Дар матни маќсад калимаи «محاصیل» оварда шудааст, ки муодил ба 

«мањсулоти кишоварзї»-и матни асл мебошад. Воќеан, калимаи «محاصیل», 

ки љамъи «محصول» ва њампояи «محصوالت» аст, ба маонии мутааддиде, аз 

ќабили 1) бардошт, њосил, хирман; 2) мањсул, фуроварда, мавод; 3) 

бадастомада, њосилшуда, натиља, коркард; боздењ, фоида [126, 264] 

далолат мекунад ва ба мањсулоти кишоварзї мањдуд намегардад, аз ин 

рў, агар баъд аз вожаи мазкур сифати нисбии «الزراعیّه» оварда мешуд, 

матни маќсад боз ќавитар мегашт. 

Дар баробари таъбири «ба сурати намодин» дар матни маќсад 

вожаи «رمزیا» муодил ќарор дода шудааст, ки мутаассифона наметавонад 

маънои таъбири матни аслро таљассум намояд. Агар муодил ба он 

таркиби «على الخصوص» ,«على التخصیص» ,«وال سیما» ва ё «خصوصا» оварда 

мешуд, суханро балеѓтар месохт. 

Матни форсї:  

شنبه )چهارم آوریل( به خبرنگاران گفت: "ما به آنها یک سال مهلت  اما آقای ترامپ روز پنج

های  هش نیافت، آن وقت تعرفهگیری کا دهیم... اگر قاچاق موادمخدر متوقف نشد و یا به طور چشم می
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علیه واردات از مکزیک را باال خواهیم برد، به ویژه واردات خودرو را... اگر این هم کارساز نشد آن 

     [137] .وقت مرز را خواهیم بست

Аммо оќои Трамп рўзи панљшанбе (чањоруми апрел) ба 

хабаргузорон гуфт: «Мо ба онњо як сол муњлат медињем... Агар ќочоќи 

маводи мухаддир мутаваќќиф нашуд ва ё ба таври чашмгире коњиш 

наёфт, он ваќт таърифањое алайњи воридот аз Мексикро боло хоњем 

бурд, ба вижа воридоти худравро… Агар ин њам корсоз нашуд, он ваќт 

марзро хоњем баст». 

Матни арабї: 

أبریل(: إننا نعطیهم سنه واحده... إذا لم یتوقف  4مب قال للصحفیین یوم الخمیس )لكن السید ترا 

اإلتجار بالمخدرات أو لم ینخفض بشكل كبیر، فسوف نرفع الرسوم الجمروكیه على الواردات من المكسیك، 

 استیراد سیاره على وجه التحدید... إذا لم ینجح ذلك، فسنغلق الحدود".

Дар ин сархат тафовути љиддие байни матни аслу матни маќсад 

дида намешавад ва он њам ба он хотир, ки тарљумон пойбанд ба матни 

асл гашта, ба гунае матни маќсадро ба тарзи тањтуллафзии он овардааст. 

Њамин аст, ки ба истиснои бархе таќдиму таъхире, ки вижаи љумласозии 

забонњои форсиву арабист, дигар њар воњиди синтаксисии матни 

маќсадро метавон дар муќобили воњиди синтаксисии матни асл гузошт. 

Шояд таваљљуњи чашмгири тарљумон ба матни асл бошад, ки дар матни 

маќсад бархе таъбирњо на ба гунаи арабии асил зуњур нанамудаанд.  

Масалан, таъбири «نعطیهم سنه واحده» муодили пурраи «муњлат додан» 

мебошад ва ба гунае тарљумаи тањтуллафзии он аст, дар њоле ки бе 

овардани вожаи «муњлат» дар матни маќсад, ки њамчун тамйиз баромад 

мекунад, наметавонад ифодагари маънои матлуб бошад. Њамин аст, ки 

дар матни арабии хабар, ки бевосита аз љониби коршиносони араб 

навишта шудааст, баъди феъли «أعطي» боз вожаи «مهله» оварда шудааст: 

ً لوقف تدفق المهاجرین  Вале на дар матни маќсад ва на дар .[136] أعطى مهله عاما

хабаре, ки бевосита дар сомонањои арабї ба нашр расидааст, аз феъли 

содаи «مّهل» ва ё «أمهل»: ІІ  ََمهَّل муњлат (фурсат) дод (ба касе); ІV  َأَْمَهل муњлат 

дод, ба таъхир (мавќуф) гузошт (чизеро)[126, 1201] истифода нашудааст. 
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Дар њоле ки дар забони арабї теъдоди феълњои содаву сохта барои 

ифодаи дилхоњ кору амал кифоят намуда, ниёз ба таркибофарии феълї 

нест. Аммо дар забони форсии тољикї вазъият дигар аст, ба ин маъно, ки 

ба майдон омадани феълњои таркибї дар ин забон аз рўйи зарурат ва 

бинобар набудани шумори кофии феълњои содаву сохта будааст. “Дар 

забони тољикї феълњои сода, аз љумла шаклњои нахустини феълї бисёр 

андак аст ва агар шумурда шавад, шояд аз сесад адад нагузарад. Чи 

тавре дида мешавад, танњо тавассути феълњои бо пешванду пасванда 

сохта наметавон аз амалу њаракатњои гуногун таъбир кард. Мањз њамин 

нукта боиси эљоди феълњое гаштааст, ки дар грамматика аз он бо 

феълњои мураккаб ё таркибї ном бурда мешавад [121, 20]. 

 Ба таъбири дигар, корбурди феълњои таркиби дар забони арабї 

дар баробари вуљуди феълњои зиёди содаву сохта, пеш аз њама, аз 

таъсирпазирии ќаламкашони ин забон аз забонњои дигар, хусусан, 

забонњои англисиву фаронсавї ва форсї дарак медињад. 

Дар матни маќсад таъбири “لم ینخفض بشكل كبیر” оварда шудааст, ки 

муодили пурраи «ба таври вижа коњиш наёфт»-и матни асл  мебошад, 

вале мушкилї ин љо дар он аст, ки корбурд аз таъбири “بشكل” вижаи 

забони адабии арабї нест, балки дар пайравї ва ё дар натиљаи 

таъсирпазирї аз дигар забонњо ба арабї роњ ёфтааст. Дар забони арабї 

бошад, дар ифодаи чунин маъноњо аз мафъули мутлаќ истифода 

мешавад, чунончи ин таъбир мебоист ба таври: “  \لم ینخفض انخفاضا ملحوظا

 .оварда мешуд ва дар он сурат боз њам балеѓу равонтар мегардид ”كبیرا

Матни форсї:  

شود و تهدید به  مکزیک در کنار کانادا و چین سومین شریک تجاری بزرگ آمریکا محسوب می

ا این کشور شوک خبری بزرگی در چند روز گذشته ایجاد کرده مسدود کردن مرزهای جنوبی آمریکا ب

     [137] .بود

Мексика дар канори Конодо ва Чин севумин шарики тиљории 

бузурги Амрико мањсуб мешавад ва тањдид ба масдуд кардани марзњои 
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љанубии Амрико бо ин кишвар шавки хабарии бузурге дар чанд рўзи 

гузашта эљод карда буд. 

Матни арабї: 

تعد المكسیك، إلى جانب كندا و الصین، ثالث أكبر شریك تجاري للوالیات المتحده، وقد أحدث  

 تهدید سد الحدود الجنوبیه للوالیات المتحده صدمه أخبار كبرى خالل األیام القلیله الماضیه.

Исмњои хос, аслан, тарљуманопазиранд, танњо вобаста ба хат ва 

хусусиятњои овоии забон метавонанд ба таѓйирот дучор шуда, бо ин роњ 

дар талаффуз созгор шаванд. Тибќи ќоидањои забони арабї исмњои 

хосси шањру кишварњои ѓайриарабї, асосан, исмњои дуэъроба буда, 

бештар дар љинси занона ба кор мераванд, вале артикли муайянї ќабул 

наменамоянд, ба истиснои исмњои хосси мавќеъњои љуѓрофие, ки њанўз 

асрњо пеш аз љониби арабњо бо артикл истифода шудаанд. Аз љумлаи 

чунин исмњои хос номи Мексика ва Чин мебошад, ки яке дар арабї ба 

шакли المكسیك ва الصین оварда шуда, бо назардошти мавќеи 

синтаксисиашон дар љумла, њатман, дар се њолати эъробї меоянд, дар 

њоле ки كندا аз ин хусусиятњо орї мебошад. Дар матни маќсад барои 

тарљумаи дурусти таъбири «мањсуб мешавад», ки дар асл таркиби 

феълии номї мебошад, феъли содаи تعد оварда шудааст. Чи тавре ишора 

шуд, исмњои хосси ѓайриарабї дар забони арабї њукми занонаро 

мепазиранд ва ин нукта боис гаштааст, ки феъли تعد пеш аз исми المكسیك 

дар шумораи танњои љинси занона оварда шавад.  

«Севумин шарики тиљории бузурги Амрико» аз таъбироти печидае 

дар ин сархат ёд мешавад, ки дар баробари сифату мавсуф боз аз музофу 

музофун илайњ таркиб ёфтааст ва ба њамин гуна тарљума намудани он 

дар забони арабї сангиниву нољурї эљод менамояд. Аз ин рў, тарљумон 

онро ба ду ќисм таљзия намуда, нахуст «севумин шарики тиљории 

бузург»-ро ба шакли «ثالث أكبر شریك تجاري» тарљума намуда, пасон « الوالیات

 ба «لـ» ро тавассути пешоянди-(Иёлоти Муттањидаи Амрико) «المتحده

ибораи пеш аз он буда пайванд намудааст. Тафовути дигаре, ки дар 

тарљумаи ин иборањо дида мешавад, ин корбурди исми тафзил, ки айни 
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сифати дараљаи муќоисавї ва олї дар форсї мебошад. Чунончи вожаи 

 аслан, исми тафзил буда, муодили сифати «бузург» ќарор ,«أكبر»

гирифтааст. Тањлили муќоисавии ин таркиб дар матни аслу матни 

маќсад нишон медињад, ки тартиби рукнњои он дар матни маќсад 

созгортар афтодааст, дар њоле ки дар матни асл нољур ба назар мерасад 

ва он њам ба он хотир, ки сифати аслї «бузург» на пас аз мавсуф (шарик), 

балки баъд аз сифати нисбї (тиљорї) оварда шудааст, агар таркиби 

мазкур дар матни асл ба таври «шарики бузурги тиљорї» оварда мешуд, 

њам ба ќавоиди иборасозии забони форсї мувофиќтар ва њам дар хониш 

созгортар мебуд. 

Дар матни маќсад феъли «أحدث» муодил ба феъли таркибии номии 

«эљод карда буд» оварда шудааст, дар њоле ки бењтар мебуд агар 

тарљумон аз феъли « أتى\جاء » бо пешоянди «بـ» кор мегирифт. Гузашта аз 

ин, дар матни асл вожаи «шавк» оварда шудааст, ки дар матни маќсад бо 

 «муодилёбї шудааст ва ифодагари «зарбаи шадид ва такони сахт «صدمه»

мебошад. Аслан, корбурди ин вожа на дар матни асл ва на дар матни 

маќсад зарурат надошт ва агар дар забони арабї тарљума намегардид 

бењтар мебуд. Инчунин, дар матни маќсад ибораи «хабарии бузурге» ба 

таври «أخبار كبرى», яъне дар шакли љамъ овардани хабар тарљума 

гардидааст, ки агар ба шакли муфрад оварда мешуд, ба маротиб 

балеѓтар мебуд.  

Дар матни маќсад таркиби «خالل األیام القلیله الماضیه» њамчун муодили 

«дар чанд рўзи гузашта»-и матни асл истифода шудааст. Тањлили 

муќоисавї нишон медињад, ки дар матни маќсад сифати «القلیله», ки баъд 

аз мавсуф «األیام» оварда шудааст, на муодиле дар матни асл дорад ва на 

зарурати истифодааш дар матни маќсад аст. Зеро калимаи «القلیله», ки ба 

маънои «кам» ва «андак» аст, дар зимни ин ибора ба маъное ишора 

намекунад. 

Матни форсї:   
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عادل الجبیر وزیر خارجه را برکنار و ابراهیم العساف وزیر سلمان ابن عبدالعزیز شاه عربستان 

 [137]     سابق دارایرا جایگزین او کرده است

Салмон ибни Абдулазиз шоњи Арабистон Одил ал-Љубайр вазири 

хориљаро барканор ва Иброњим ал-Ассоф вазири собиќи дороиро 

љойгузини ў кардааст. 

Матни арабї: 

دل الملك السعودي سلمان بن عبد العزیز وزیر الخارجیه عادل الجبیر وزیر الخارجیه السابق استب

 .إبراهیم العساف

Дар ин сархат нахустин тафовуте, ки ба назар мерасад, ин таѓйири 

маконии шахсият ва уњдадории ў мебошад, ба ин гуна ки дар форсї аз 

исми хос оѓоз намуда, пасон уњдадории он оварда шудааст, дар сурате ки 

дар арабї нахуст уњдадорї ва баъд исми хос ёд шудааст. Аслан, дар 

забони форсї таќдими исми хос ба уњдадорї ва ё баръакс он ќадар 

ањамият надорад, зеро таќдиму таъхири он бо як истилоњи нањвї ёд 

карда мешавад, аммо дар арабї ин таќдиму таъхир ба ду истилоњ: бадал 

ва атфи баён таъбир мешавад, ки њар яке дар расонидани маъно вижагии 

худро дорад. Дар ин љо атфи баён корбурд шудааст, зеро исми хос 

њамчун тахсискунанда ва баёнсозандаи исми аввал аст. 

Нуктаи дигар дар таркиби ибораи изофї овардани «шоњи 

Арабистон» аст, ки дар тафовут бо ин дар арабї ибораи сифатї « الملك

 корбурд шудааст. Ёдовар шудан бамаврид аст, ки на фаќат дар «السعودي

ин маврид, балки дар њама мавриде, ки аз сарони кишварњо ёд мешавад, 

њатман, ибораи сифатї (бо мавсуф гардонидани уњдадорї ва сифати 

нисбї намудани номи кишвар ё миллат) ба кор бурда мешавад. 

Дар матни асл ду хабар: барканор кардан ва љойгузин кардан 

омадааст, ки ба хотири тахфиф ва риояи ќавоиди забонї (дар забони 

форсї ваќте ду феъли таркибии номие дар љумла оварда шавад, ки феъли 

ёридињандааш як бошад, пас, бењтару балеѓтар аст, ки ќисмати номии 

таркиби аввал боќї гузошта шуда, ќисмати феълиаш бо феъли таркиби 

дувумї идѓом карда мешавад) феъли ёридињандаи кардан мањз пас аз 

таркиби дувуми феълї оварда шудааст. Дар матни маќсад бошад, ин ду 
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таркиб бо як феъли «استبدل» муодилёбї шудааст, њол он ки ин феъл ба 

забони форсї ифодагари маонии «иваз намудан» буда, феълњои «أقال» ва 

 ва «عیّن» ба маънои «барканору сабукдўш кардан» ва феълњои «أعفى»

 ифодагари «таъину љойгузин намудан» омада метавонанд. Њар «خلّف»

чанд дар матни асл таъбирњои «барканор кардану љойгузин кардан» 

тобиши фразеологї доштаву аз воњидњои феълии фразеологї ба шумор 

равад њам, дар матни маќсад на муодили фразеологї, балки муодили 

луѓавии он оварда шудааст. Ибтидои кори тарљумон дар ин маврид аз 

шинохти воњидњои фразеологї шуруъ мегардад. Дар њолати нодуруст 

муайян кардани воњидњои фразеологї тарљумон онњоро ба муодилоти 

луѓавиашон дар забони маќсад, балки бо гумони воњидњои озоди 

синтаксисї шуморидани онњо ба таври тањтуллафзї ва ё бо муодилњое 

тарљума менамояд, ки аз маънои матни асл тафовути куллї дорад. Бе 

донистани воњидњои фразеологї ба тарљума даст задан худ оѓози як 

тарљумаи номуваффаќона мебошад. Ва дар ин љо дида мешавад, ки 

тарљумон аз рўњи забони форсї огоњ буда, маърифати хубе дар мавриди 

воњидњои фразеологї доштааст. 

Бо њама риояи ќавоиди нањвї ва аз тарљумаи тањтуллафзї худдорї 

кардани тарљумон дар сархат хатои љиддї рафтааст ва он њам ду бор 

овардани ибораи « یر الخارجیهوز » мебошад, дар њоле ки дар матни асл ин 

ибора як бор оварда шуда, сипас мансаби пешини Иброњим ал-Ассоф ба 

таъбири «вазири собиќи дорої» ёд шудааст. Мањз мансаби пешини 

Иброњим ал-Ассоф, ки ба забони арабї ба шакли «وزیر المالیه السابق» бояд 

оварда мешуд, ба хато «وزیر الخارجیه السابق» омадааст, ки ин боиси 

сардаргумии хонанда мегардад. 

Дар умум, муќоисаи матни маќсад ба матни асл нишон медињад, ки 

тарљумон талош кардааст, то пойбанд ба забони асл нагашта, матнро бо 

таваљљуњ ба хусусиятњои нањви забони арабї рўйи кор орад. 

Матни форсї:  
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الملل پول  های نمایندگی عربستان در صندوق بین ابراهیم العساف، وزیر جدید خارجه، پیشتر سمت

و بانک جهانی، معاونت رئیس بانک مرکزی، وزیر مشاور در دولت و وزارت دارایی را برعهده داشته 

 [137]     آرامکو است.و در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت نفتی 

Иброњим ал-Ассоф вазири љадиди хориља пештар самтњои 

намояндагии Арабистон дар Сандуќи байналмилали пул, Бонки љањонї, 

мовинати Бонки марказї, вазири мушовир дар давлат ва Вазорати 

дороиро ба уњда дошта, дар њоли њозир узви њайъати мудираи ширкати 

нефтии ОРОМКУ аст. 

Матни арабї:  

خدم وزیر الخارجیه إبراهیم العساف سابقا في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي،ونائب محافظ 

البنك المركزي،ووزیر المالیه في الحكومه ووزاره المالیه وهو اآلن عضو في مجلس إداره شركه آرامكو 

  للنفط.  

Воњиди фразеологии феълии «ба уњда доштан»-и матни асл дар 

матни маќсад бо муодили луѓавиаш «خدم» тарљума шудааст ва феъли 

мазкур ифодагари маонии 1) кор (-и касеро) анљом дод, кор к. (барои 

касе); хидмат к., дар хидмат (-и касе); 2) хидматгор б., (барои касе) 

навкарї к.; 3) њимоя кард [126, 317] мебошад. Бо такя ба маонии 

ифодагари ин феъл корбурди он дар забони арабї барои ифодаи кор 

кардан дар мансабу маќомњои баландпоя роиљ набуда, бештар феъли 

 ки ифодагари маонии зерин: 1) кор (шуѓл)-е пеша к.; ба коре ,«عمل»

вобаста (маъмур) гашт (касе); 2) сохт, тайёр (омода, њозир, тањия, муњайё) 

к. (чизеро); 3) иљро (адо) к., ба анљом расонид (чизеро); 4) рафтор (амал) к. 

(тибќи чизе); 5) роњбарї (раисї, сардорї) к., роњбар (раис, сардор) ш. 

(дар чизе); 6) гардид, гашт, шуд (шахсияте, мансабдоре) [126, 842] ва ѓайра 

аст.  

Дар ин сархат бештар номи нињодњои байналмилалї ва дохилии 

Арабистон оварда шудааст, ки дар њар ду забон дорои њамгунї ва 

тафовут мебошанд. Масалан, номњои «Сандуќи байналмилали пул» ва 

«Бонки љањонї» дар матни асл, ки аз нињодњои байналхалќї њастанд, дар 

матни маќсад ба таври «صندوق النقد الدولي» ва «البنك الدولي» оварда шудаанд, 
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муодили пурраи якдигарианд ва ба истиснои љойгиршаваии воњидњои 

синтаксисии дохили ибора (дар матни асл сифати «байналмилалї» баъд 

аз мавсуф (сандуќ) ва пеш аз музофун илайњ (пул) омада, дар матни 

маќсад сифати «الدولي» баъд аз музофу музофун илайњ (صندوق النقد) ќарор 

гирифтааст), ки ин, пеш аз њама, ба хусусиятњои нањвии ду забон бастагї 

дорад. 

Вале дар номи нињодњои дохилї, хусусан, дар тарљумаи «вазири 

мушовир дар давлат ва Вазорати дорої»-и матни асл дар матни маќсад 

 муодилёбї шудааст, ки тафовути ин ду «وزیر المالیه في الحكومه ووزاره المالیه»

таъбир бараъло маълум аст.  

«Узви њайъати мудираи ширкати нефтии ОРОМКУ» ибораи 

серљузъае дар матни асл мебошад, ки дар матни маќсад ба таври « عضو في

 муодилёбї шудааст ва, чи тавре аз тањлили «مجلس إداره شركه آرامكو للنفط

муќоисавї бармеояд, дар матни маќсад пайванди байнињамдигарии 

калимањо на ба таври изофию тавсифї, балки тавассути пешояндњо 

таъмин гаштааст. Чунончи вожаи «узв», ки дар матни асл изофа ба 

вожаи «њайъат» шудааст, дар матни маќсад ба шакли мунавван «عضو» 

омада, бо вожаи «مجلس», ки муодили «њайъат» аст, тавассути пешоянди 

 алоќа пайдо кардааст. Ё худ вожаи «нефтї» дар матни асл, ки «في»

њамчун сифати нисбї баъд аз вожаи «ширкат» оварда шудааст, дар 

матни маќсад њамчун исм омада, ба таркибњои пеш аз худ бо пешоянди 

 .пайваст гаштааст «لـ»

Матни форсї:  

ملک سلمان عالوه بر تغییر وزیر خارجه، افراد جدیدی را به عنوان فرمانده گارد ملی و مسئول 

 [137]     منیت عمومی منصوب کرده استا

Малик Салмон илова ба таѓйири вазири хориља афроди љадидеро 

ба унвони фармондењи горди миллї ва масъули амнияти умумї мансуб 

кардааст. 

Матни арабї: 
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األمن الوطني  باإلضافه إلى تغییر وزیر الخارجیه قام الملك سلمان بتعیین أعضاء جدد كحارس 

 .وضابط األمن العام

Дар ин сархат нуктаи љолиби тањлил ин истифодаи феъли «قام بـ» дар 

матни маќсад мебошад, ки њамроњ бо масдари «تعیین» муодил ба феъли 

таркибии номии «мансуб кардааст»-и матни асл мебошад. Чи тавре 

пештар ишора карда будем, истифодаи таркиби феълии «قام ب+مصدرـ» ва 

 аз роиљтарин роњњои таркибсозии феълист. Ба таъкиди: «Бо «تّم + مصدر»

истифода аз феълњои «تمّ » ,«قام بـ» ва феълњои мушобењ метавон феъли 

мураккаби арабї сохт ва бар њасби сиёќи љумла аз онњо истифода кард. 

Гоњ феъли мураккаб дар забони арабї љумларо устувортару равонтар 

месозад. Метавон гуфт, феълњои мутааддї маъмулан бо истифода аз 

феъли «قام» ва феълњои лозиму маљњул бо истифода аз феъли « ّتم» ба 

сурати мураккаб дармеоянд [38, 70-80].  

Вале њаќиќат њамон аст, ки дар забони арабї феъли сода корбурд 

шавад. 

 аз таъбироти матни маќсад аст, ки њамчун муодили «أعضاء جدد»

«афроди љадиде» дар матни асл ќарор дода шудааст. Тафовути нахуст 

дар тарљумаи «афрод» ба «أعضاء» мебошад. Њарчанд вожаи «афрод» 

вожаи иќтибосї будаву љамъи «фард» аст ва ба маонии так-такњо, 

воњидњо, ашхос ва касон [81,171] меояд ва дар забони арабї низ корбурди 

васеъ дошта бошад њам, тарљумон муодили онро дар забони арабї вожаи 

 (ќарор додааст, ки он љамъи калимаи «узв» буда, ба маънои 1 «أعضاء»

андом, узв; 2) як фард, узв; 3) пора, љузъ, ќисмате аз њар чиз; 4) олат, абзор 

[126, 815] меояд ва аз нигоњи истилоњ ифодагари нафарест, ки ба ин ё он 

њизбу гурўњ ва ё равияе њамроњ аст. Ба назар мерасад, ки корбурди вожаи 

 дар ин матн аз корбурди вожаи «афрод» дида балеѓтар аст, зеро, аз «أعضاء»

як тараф, ба њайси истилоњ баромад мекунад, аз тарафи дигар, ишора ба он 

месозад, ки ин нафарон то интихоб ба ин мансабњо дар дигар маносиби 

давлатї кор мекардаанд. 

Матни форсї:  
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 مجلس سیاسی و امنیتی کشور هم تغییر کند.شاه عربستان همچنین دستور داده است که ترکیب 

 [137]     محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رئیس این نهاد است.

Шоњи Арабистон њамчунин дастур додааст, ки таркиби маљлиси 

сиёсї ва амниятии кишвар њам таѓйир кунад. Муњаммад ибни Салмон, 

валиањди Арабистон раиси ин нињод аст. 

Матни арабї:  

كما أمر ملك السعودیه بتشكیل البرلمان السیاسي واألمني في البالد للتغییر. ولي عهد المملكه 

 .السعودیه هو رئیس هذه المؤسسه

Дар ин сархат тарљума бисёр дар сатњи паст сурат гирифтааст ва 

матни маќсад бинобар пойбандї ба маонии луѓавии матни асл нодуруст 

баён ёфтааст. Масалан, дар матни асл ибораи «шоњ ба таѓйири таркиби 

маљлиси сиёсї ва амниятї» омадааст, ки дар матни маќсад ба таври 

 тарљума шудааст ва ин, чи дар «بتشكیل البرلمان السیاسي واألمني في البالد للتغییر»

тарзи иборасозї ва чи дар сатњи муодилёбии луѓавї, аз матни асл ба 

куллї тафовут дорад, ба ин маъно, ки наметавонад тарљумаи матни асл 

бошад. 

 Гузашта аз ин, «маљлиси сиёсї ва амниятї»-и матни асл дар матни 

маќсад бо ибораи «البرلمان السیاسي واألمني» муодилёбї шудааст, ки тамоман 

нодуруст мебошад. Зеро дар Шоњигарии Арабистони Саудї нињоде ба 

чунин унвон вуљуд надорад, балки нињоди маќсуд « مجلس الشؤون السیاسیه

 .ном дорад, ки соли 2015 таъсис дода шудааст [141] «واألمنیه

Љумлаи «ولي عهد المملكه السعودیه هو رئیس هذه المؤسسه»-и матни маќсад 

њарчанд љумлаи том бошад њам, вале бењтар мебуд дар ин маврид 

тарљумон аз мавсулот ва феъли далолаткунандаи роњбарї истифода 

мекард, ки ин хеле балеѓтар ба назар мерасид. 

Матни форсї: 

الم شد؛ بندری در جنگ یمن باالخره آن لحظه دور از دسترس رسید. در بندر حدیده آتش بس اع

که در این جنگ داخلی به یک موضع حیاتی برای طرفین تبدیل شده و جنگ بر سر کنترل آن، سه سال 

 گیرد. است که کشته می
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المللی که نگران فاجعه انسانی در یمن بودند  همزمان سرنوشت بندر حدیده برای بازیگران بین

المللی و شخص دبیر کل سازمان ملل، به طور  بینترین سطوح میانجیگری  چنان اهمیت یافته بود که عالی

 [137] مستقیم درگیر مذاکرات شد.

Дар љанги Яман билохира он лањзаи дур аз дастрас расид. Дар 

бандари Њадида оташбас эълом шуд; бандаре, ки дар ин љанги дохилї ба 

як мавзеи њаётї барои тарафайн табдил шудаву љанг бар сари контроли 

он се сол аст, ки кушта мегирад. 

Њамзамон, сарнавишти бандари Њадида барои бозингарони 

байналмилалї, ки нигарони фољеаи инсонї дар Яман буданд, чунон 

ањамият ёфта буд, ки олитарин сутуњи миёнљигарии байналмилалї ва 

шахси Дабири кулли Созмони Милал ба таври мустаќим даргири 

музокирот шуд. 

Матни арабї: 

في الحرب الیمنیه، كانت تلك اللحظه في النهایه بعیده المنال. تم اإلعالن عن مخلفات في میناء  

هدى، وهو میناء أصبح موقعا حیویا لألطراف في هذه الحرب األهلیه، وقد قتلت الحرب على سیطرتها 

 ثالث سنوات.

نفس الوقت، كان مصیر میناء الحدیده للجهات الفاعله الدولیه المعنیه بالكارثه اإلنسانیه في الیمن في 

في غایه األهمیه حیث كان أعلى مستویات الوساطه العالمیه واألمین العام لألمم المتحده مشاركین مباشره 

 في المفاوضات.

Муќоисаи ин ду сархат њокї аз он аст, ки тарљумон аз тарљумаи 

озоди пурмазмун дида, бештар ба тарљумаи тањтуллафзї рў овардааст. 

Зеро бештари таъбироти дар матни асл оварда дар матни маќсад ба 

таври тарљумаи калкавї оварда шудааст, ки ин фањми онро дар матни 

маќсад бисёр душвор гардонидааст. Масалан, љумлаи аввал «Дар љанги 

Яман билохира он лањзаи дур аз дастрас расид»-и матни асл дар матни 

маќсад ба сурати «في الحرب الیمنیه، كانت تلك اللحظه في النهایه بعیده المنال» тарљума 

шудааст, ки аз нигоњи сохторї пурра ба назар мерасад, вале њангоми 

тадќиќу тањлил фањмида мешавад, ки он ё љумлаи оѓози хабар аст ва ё 

дар он кадом феъл ва ё таъбире намерасад. Дар матни асал ба њар тартиб 

феъли «расид» паёми љумларо расонидааст, дар њоле ки дар матни 
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маќсад ин нукта ба назар намерасад. Аз ин рў, агар љумлаи матни 

маќсадро ба забони форсї тарљума намоем, ба шакли «дар љанги Яман 

он лањза бисёр дастнорас буд» меояд. Ва ин, њатман, суолеро атрофи 

таъйини «он лањза» ба миён меоаварад, ки, мутаассифона, бо ќарина ба 

матн низ наметавон онро муайян намуд.  

Дар матни маќсад « عالن عن مخلفات في میناء هدىتم اإل » омадааст, ки дар 

баробари «Дар бандари Њадида оташбас эълом шуд»-и матни асал ќарор 

дода шудааст. Муќоисаи ин ду љумла нишон медињад, ки дар љумлаи 

арабї ба иштибоњоти зиёде роњ дода шудааст. Њарчанд љумлаи арабї 

бисёр хуб оѓоз шуда бошад њам, вале вожаи «مخلفات»-ро муодили 

«оташбас»-и форсї ќарор додан ва аз ин гузашта «бандари Њадида»-ро 

ба шакли «میناء هدى» овардан дар чорчўби њељ таъвиле намеѓунљад. Зеро 

дар забони арабї «оташбас» бо вожаи ُهْدنَه муодил мешавад, ки он, пеш аз 

њама ба маонии 1) оштишавї, сулњ, созиш; 2) оромї, оромиш, сукун; низ 

муњлат (давра)-и оташбас меояд [126, 1311]. Гузашта аз ин, дар забони 

арабї феълњои هادن ва تهادن корбурди густарда дорад, ки маонии 

асосиашон «оташбас намудан» ва «сулњ кардан» мебошад. 

Дар матни асл вожаи «тарафайн» дар шумораи дутогї оварда 

шуда, ишорае ба таъсирпазирии забони форсї аз забони арабї мебошад. 

Вале дар матни маќсад он на ба шакли дутогї, балки дар шумораи љамъ 

«атроф» истифода шудааст, ки ин ба матни асл мувофиќ нест.  

 аз љумлањои дигаре дар ин матн «وقد قتلت الحرب على سیطرتها ثالث سنوات»

аст, ки бисёр ноуњдабарона тарљума шудааст ва њарчанд он дар баробари 

«љанг бар сари контроли он се сол аст, ки кушта мегирад»-и матни асл 

ќарор дошта бошад њам, вале маънои онро ифода карда наметавонад. 

Хусусан, овардани таъбири феълии «وقد قتلت الحرب», ки тарљумон дар 

баробари «кушта мегирад» баробарсозї намудааст, он ќадар созгор нест. 

Дар матни асл таъбири «…сарнавишти бандари Њадида барои 

бозингарони байналмилалї, ки нигарони фољеаи инсонї дар Яман 

буданд…» омадааст, ки дар баробари он дар матни маќсад « مصیر میناء
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 овада шудааст. Тањлили «الحدیده للجهات الفاعله الدولیه المعنیه بالكارثه اإلنسانیه في الیمن

муќоисавии ин сархат нишон медињад, ки мањз дар њамин љо мутарљим аз 

пойбандї ба забони асл каме дур гашта, талош варзидааст, то аз 

таъбироти сирф арабї истифода намояд. Масалан, дар матни асл 

таъбири «бозингарони байналмилалї» омада, дар матни маќсад ба 

сурати «الجهات الفاعله الدولیه» (дар њоле ки муодили дурусти он « في الجهات الفاعله 

 муодилёбї шудааст. Чи тавре аз тањлили муќоисавї («العالقات الدولیه

бармеояд, корбурди «бозигарони байналмилалї» дар матни асл каме 

мафњуми манфї дорад, дар њоле ки дар матни маќсад он ба таъбири 

дигаре ёд шудааст.  

Бо такя ба тањлили муќоисавии ин сархат метавон онро дар байни 

дигар хабару сархатњо аз номуваффаќтарин кори тарљумон унвон кард. 

Зеро матни маќсад на фаќат тарљумаи тањтуллафзї, балки ба гунае 

тарљумаи калкавии матни асл буда, паёме, ки дар матни асл омадааст, 

дар матни маќсад инъикоси худро наёфтааст. 

Матни форсї:  

معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین ضمن این که از کشورهای اوروپای خواست در 

اجرا کردن اینستکس تعجیل کنند از امریکا هم خواست تحریم های ایران را لغو کند و به مسیر صحیح 

 [139]     .اجرای برجام برگدد

Муовини вазири умури хориљаи Љумњурии халќи Чин зимни ин ки 

аз кишварњои аврупої хост дар иљро кардани ИНСТЕКС таъљил кунанд, 

аз Амрико њам хост тањримњои Эронро лаѓв кунад ва ба масири сањењи 

иљрои БАРЉОМ бозгардад. 

Матни арабї:  

روبیه اإلسراع في تنفیذ طالب مساعد وزیر خارجیه جمهوریه الصین "ما جائو شي" الدول األو

اآللیه المالیه مع إیران )اینستكس( وكذلك طالب أمریكا إلغاء الحظر الذي فرضته على إیران وأن تعود إلى 

 اإلتفاق النووي.

Дар матни маќсад «مساعد وزیر خارجیه» оварда шудааст, ки муодил ба 

«муовини вазири хориља» мебошад, вале бењтар мебуд, мутарљим ба 

љойи вожаи «مساعد», ки дар забони форсї ифодагари «ёридињанда; ёвар, 



122 
 

ёрманд, дастёр» [126, 548] мебошад ва дар њама нињодњо мансабе низ ба 

ин унвон вуљуд дорад. Аммо истилоње, ки дар забони арабї баёнгари 

љонишин ва ё муовин бошад, ин вожаи « بنائ » мањсуб мешавад.  

Тафовути дигаре, ки дар тарљумаи сархат дида мешавад, ин дар 

забони маќсад «Љумњурии Халќии Чин» танњо ба шакли «جمهوریه الصین» 

оварда шудааст, дар њоле ки дар забони асл ба сурати «Љумњурии 

Халќии Чин» аст. Дар забони форсї вожаи дувуми ибораи «Љумњурии 

Халќии Чин» бењтар мебуд дар шакли сифати нисбї оварда мешуд, чун 

корбурди дигари ин таъбир дар форсї ба сурати «Љумњурии мардумии 

Чин» ба назар мерасад ва ин худ гувоњи он аст, ки вожаи дувум бояд ба 

сурати сифати нисбї оварда шавад. Ба њар тартиб, дар матни маќсад 

 бидуни корбурд аз сифати нисбї (Љумњурии Чин) оварда «جمهوریه الصین»

шудааст, дар њоле ки дар арабї шакли пурраи он «جمهوریه الصین الشعبیه» 

мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки имрўз дар забони арабї исмњои хоссе , ки 

њарфи «ч» доранд, ба сурати «тш» (تش) ё танњо «ш» (ش) таъриб карда 

мешаванд [38, 82]. 

 ва Ба ин маъно, вожаи Чин мебоист ба шакли «تشین» ё  «شین» оварда 

мешуд. Аммо вожаи Чин аз вожањоест, ки њазорсолањо пеш ба забони 

арабї ворид шудаву арабњоро онро ба шакли «الصین» (бо алиф лом ва 

сод) истифода мебурдаанд ва имрўз низ ба шакли мазкур ба корбурдаш 

идома дода истодаанд. 

Дар матни асл ва тарљума ихтисораи «ИНСТЕКС» корбурд 

шудааст, ки аслан, на аз забони форсї маншаъ мегираду на ба забони 

арабї рабте дорад. Ин ихтисора аз таъбири англисии «Instrument in 

Support of Trade Exchanges» мебошад, ки муодили он ба забони форсї 

«Абзори њимоят аз мубодилоти тиљорї ё Сомонаи њимоят аз мубодилоти 

тиљорї» ва ба арабї «آلیه دعم التبادل التجاري» буда метавонад.  Дар матни 

маќсад ибораи « ي تنفیذ اآللیه المالیه مع إیران )اینستكس(ف » оварда шудааст, ки 

муќоиса бо матни асл муодили «дар иљро кардани ИНСТЕКС» мањсуб 
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мегардад. Вале тафовут ин аст, ки дар матни маќсад дар баробари 

ихтисораи  )اینستكس( боз ибораи «اآللیه المالیه مع إیران» оварда шудааст, ки ин 

дар матни асл дида намешавад. Ба ибораи дигар, дар матни маќсад 

ихтисораи )اینستكس( ба гунае тарљума шуда, сипас асли ихтисора оварда 

шудааст, ки бе шак ин аз рамзи ихтисора розкушої мекунад ва барои 

дарки он аз љониби шунавандаву хонанда мусоидат менамояд.  

Ба назари инљониб байни ќавсайн ќарор додани ихтисора )اینستكس( 

ба хотири атфи баён ва ё бадал будани он аз ибораи «اآللیه المالیه مع إیران» 

мебошад. Зикри ин нукта муњим аст, ки дар имлои забони арабї њарчанд 

 ба кор равад њам, вале ба љойи он ќавсайн (нохунак) «عالمتا التنصیص»

корбурди бештар дорад.   

Матни форсї:  

به گزارش ارنا ما جا شی معاون وزیر خارجه چین روز یکشنبه در کانفرانس خبری مشترک با 

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجی ایران در پیکن  با بیان این که چین و ایران تمام تالش خود را 

فظ برجام به کار خواهند گیرفت علت اصلی بهران فعلی هسته ای ایران را مربوط به خروج برای ح

 [139]     امریکا از برجام و سیاست فشار حد اکثری علیه تهران عنوان کرد.

Ба гузориши «Ирно» «Мољоу Ши» муовини вазири хориљаи Чин 

рўзи якшанбе дар конфронси хабарии муштарак бо «Саид Аббос 

Ироќчї» муовини вазири хориљаи Эрон дар Пекин бо баёни ин ки Чин 

ва Эрон тамоми талоши худро барои њифзи БАРЉОМ ба кор хоњанд 

гирифт, иллати аслии буњрони феълии њастаии Эронро марбут ба хуруљи 

Амрико аз БАРЉОМ ва сиёсати фишори њадди аксаре алайњи Тењрон 

унвон кард.  

Матни арабї:  

وبین مساعد وزیر خارجیه جمهوریه الصین خالل مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزیر 

خارجیه الجمهوریه االسالمیه "سیدعباس عراقجي" ان الصین وایران تبذالن جهودهما لحفظ االتفاق 

وج امریكا منه وممارسه اقصى الضغوط النووي معتبرا السبب الرئیسي وراء ازمه االتفاق النووي هو خر

 . ضد طهران

Дар матни асл таъбири «ба гузориши «ИРНО» омадааст, ки дар 

матни маќсад он ифода нашудааст. Инчунин, дар матни асл номи 
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муовини вазири хориљаи Чин оварда шуда, дар матни маќсад аз 

овардани он худдорї шудааст ва ин љойи нуктагирї њам нест, чун дар 

сархати пешини матни маќсад нмои ин мансабдор оварда шуда буд, дар 

њоле ки дар матни асл танњо аз симмати он ёд шуда буду тамом.  

Дар матни асл ихтисораи БАРЉОМ оварда шудааст, ки 

баргирифта аз ибораи «Барномаи љомеи иќдоми муштарак» буда, дар 

арабї муодили он «خطه العمل الشامله المشتركه» шуда метавонад. Чи тавре дида 

мешавад, дар матни маќсад иборае, ки муодили ихтисораи БАРЉОМ 

бошад, зикр нашудааст, танњо ибораи сифатии «االتفاق النووي» оварда 

шудааст, ки дар забони форсї муодилаш «созишномаи њастаї» мегардад. 

Ибораи «ممارسه اقصى الضغوط» дар матни маќсад муодил ба «сиёсати 

фишори њадди аксаре»-и матни асл оварда шудааст ва чи тавре аз 

муќоисаи ин ду ибора бармеояд, дар матни маќсад барои вожаи 

«сиёсат», ки дар матни асл оварда шудааст, муодилёбї нашудааст, яъне 

 музофун «ممارسه» на ба вожаи «сиёсат», балки ба вожаи «اقصى الضغوط»

илайњ гаштааст, ки дар форсї ифодагари «ба коре пардохтан ва њамеша 

ба он машѓул шудан, машѓулияти њамешагї; машќ кардан; гузарондан, 

анљом додан, иљро кардани коре» [126, 1161] мебошад. Дар ин сархат 

ибораи «اقصى الضغوط» бењтарин муодиле дар муќобили ибораи «фишори 

њадди аксаре» мебошад, ки дар руњияи забони адабии арабї сурат 

гирифтааст, дар њоле ки дар матни асл аз ибораи «фишори њадди аксаре» 

дида таъбири «фишори сахттар ё фишори бештар» созгортар мебуд. 

«Унвон кард» дар матни асл феъли таркибии номие мебошад, ки 

муродиф ба «шуморидан ва номидан» мебошад. Ин феъли таркибї дар 

матни маќсад на бо феъл, балки бо муодили исмї « ًمعتبرا» тарљума 

шудааст. Вожаи « ًمعتبرا» дар матни маќсад ба вазифаи њол омадааст, ки 

дар њолати накира ва мансуб омадани он низ ба ин хотир мебошад. 

Матни форсї:  
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او با اشاره به دیدار و نشست امروز خود با عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه چین گفت: 

علی مسأله هسته ی ایران و اجرای ان دیدگاه های عمیقی رد و بدل در این نشست ما در مورد وضعیت ف

 [139]     کردیم و اجمای مناسبی هم حاصل شد.

 Ў бо ишора ба дидору нишасти имрўзи худ бо Аббос Ироќчї 

муовини вазири умури хориљаи Чин гуфт: Дар ин нишаст мо дар 

мавриди вазъияти феълї масъалаи њастаии Эрон ва иљрои он дидгоњњои 

амиќе раду бадал кардем ва иљмои муносибе њам њосил шуд. 

Матни арабї: 

واشار ماجائو شي الى اجتماعه مع نظیره االیراني وقال : تم تدوال القضایا المتعلقه باالتفاق  

 . النووي وتنفیذه وكان اجتماعا مثمرا

Матни асл бо замири шахси севуми танњо «ў» оѓоз шуда, пеш аз 

овардани феъли «гуфт» боз аз симати сухангў «муовини вазири умури 

хориљаи Чин» ёд шудааст, ки ин вазни љумларо коста намудааст. Зеро 

тибќи ќоида замир њамеша баъд аз марљаъ оварда мешавад, аз ин рў, дар 

тањлили нањвї ба он замири оид унвон намудаанд. Дар матни маќсад 

њарчанд феълњои «أشار» ва «قال» истифода шудаву дар муќоиса ба таъбири 

нољури матни асл хеле равону фасењтар ба назар расад њам, вале бењтар 

мебуд ба љойи феъли «قال» исми фоъил дар њолати мансубї « ًقائال», ки 

баёнгари њол аст, оварда мешуд. Ва ё ба љойи феъли «أشار» исми фоъили 

он дар њолати мансубї « ًمشیرا» оварда шуда, феъли «قال» дар мавќеи худ 

боќї гузошта мешуд. 

Дар матни асл таъбири «дар ин нишаст мо…» омадааст, ки дар 

матни маќсад муодилёбї нашудааст. Дар матни маќсад аз тарљумаи 

хабари љумлаи матни асл, ки «раду бадал кардем» мебошад, оѓоз шуда, 

мутарљим дар муќобили он феъли таркибии «تم تدوال»-ро истифода 

намудааст ва чи тавре пештар ишора намудем, корбурди чунин 

формулаи феълї имрўз дар забони арабї роиљ шуда бошад њам, вале он 

дахил ба шумор меравад.  

Матни форсї:  
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وی چین و ایران را  شرکای استراتیژیکی یکدیگر خواند و گفت: پیکن همیشه روابط چین و ایران 

 [139]     را از منظر استراتیژیک و بلندمدت دمبال میکند و به دمبال توسیعه این روابط است.

Вай Чину Эронро шуракои истротежикии якдигар хонд ва гуфт: 

Пекин њамеша равобити Чин ва Эронро аз манзари истротежик ва 

баландмуддат думбол мекунад ва ба думболи тавсеаи ин равобит аст. 

Матни арабї: 

یران واعتبر الصین وایران شریكتین استراتیجیین وقال ان الصین تنظر الى العالقات مع ا

 .استراتیجیا وعلى المدى البعید وهي تسعى لتنمیه العالقات معها في جمیع المجاالت

Дар матни маќсад феъли «اعتبر» оварда шудааст, ки дар баробари 

феъли «хонд»-и матни асл муодилёбї шудааст. Дар забони арабї 

шумораи дутогї ба кор меравад, аз ин рў, тарљумаи «шуракои 

истротежикї»-и матни асл дар забони арабї ба таври «شریكتین استراتیجیین» 

оварда шудааст, дар њоле ки мебоист ба гунаи « شركتين استراتيجيين»  оварда 

шавад, яъне калимаи «استراتيجيين» дар љинсияти занона ва мувофиќ ба 

мавсуф «شركتين» бошад. 

Дар матни асл љумлаи «Пекин њамеша равобити Чин ва Эронро аз 

манзари истротежик ва баландмуддат думбол мекунад» омадааст, ки дар 

забони маќсад ба тарзи «الصین تنظر الى العالقات مع ایران استراتیجیا وعلى المدى البعید» 

тарљума шудааст. Дар муќоисаи ин ду љумла дида мешавад, ки дар 

забони маќсад аз Пекин ёд нашуда, балки бевосита аз Чин сухан 

меравад. Њамин аст, ки дар матни асл дар баробари Пекин дар љумла боз 

Чин оварда шудааст, дар њоле ки дар матни маќсад танњо «الصین» 

омадааст. Инчунин, дар матни асл феъли таркибии номии «думбол 

кардан» омадааст, ки дар матни маќсад феъли содаи «تنظر» њамчун 

муодили он оварда шудааст ва маълум аст, ки мутарљим дар ин љо аз 

тарљумаи маънои кор гирифтааст, чаро ки таъбири «думболагирї 

кардан» дар арабї, аслан, ба феъли «اتبع» муодилёбї мешавад. Вале дар 

https://www.google.com.tj/search?dcr=0&q=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzzvmIhLrmAhUR5aQKHcmFDdYQBSgAegQICxAm
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ин матн, чи тавре дида мешавад, аз феъли «نظر» истифода шудан 

балеѓтар аст. 

Дар матни маќсад «على المدى البعید» омадааст, ки муодил ба таъбири 

«баландмуддат» аст ва воќеият ин аст, ки таъбири арабї дар муќоиса ба 

таъбири матни асл равонтар мебошад, чаро ки дар матни асл вожаи 

«баландмуддат» ба њайси сифати «равобит» баромад менамояд, дар њоле 

ки вожаи «равобит», аслан, бо вожаи «дарозмуддат» тавсиф мешавад ва 

вожаи «баландмуддат» ба њайси сифати он омадан аз балоѓат нест.   

«Ба думболи тавсеаи ин равобит аст» дар забони маќсад ба таври 

 тарљума гаштааст ва тањлили «هي تسعى لتنمیه العالقات معها في جمیع المجاالت»

муќоисавии он нишон медињад, ки дар баробари «ин равобит»-и матни 

асл дар матни маќсад «جمیع المجاالت» муодилёбї шудааст ва чи тавре дида 

мешавад, таъбири матни маќсад дар мувозана ба матни асл балеѓтар ва 

фарогиртар мебошад.  

Аз тањлили сархати матни асл ва маќсад бармеояд, ки таъбирот дар 

матни маќсад дар баробари фарогирии маонии пурраи матни асл боз бо 

салосату балеѓтар ба назар мерасад. 

Матни форсї:  

خارجه چین مسأله هسته ایران را بخشی جداناپزیر از همکاری های استراتیژیکی بین  معاون وزیر

دو کشور خواند و گفت: در نشست امروز توافق کردیم ارتباط و همکاری بیشتر را تقویت کنیم تا از 

 [139]     منافع مشترک دو کشور و جامعه ای جهانی حمایت کنیم.

Муовини вазири хориљаи Чин масъалаи њастаи Эронро бахше 

људоинопазир аз њамкорињои истротежики байни ду кишвар хонд ва 

гуфт: дар нишасти имрўз тавофуќ кардем, иртиботу њамкории бештарро 

таќвият кунем, то аз манофеи муштараки ду кишвар ва љомеаи љањонї 

њимоят кунем. 

Матни арабї: 

قضیه االتفاق النووي جزء الیتجزأ من التعاون االستراتیجي بین البلدین وقال انه اتفاق وبین ان  

 . دولي تم تأییده بقرار مجلس االمن ویجب صیانته وتنفیذه
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Дар муќоисаи ин сархат ба назар мерасад, ки дар матни маќсад 

бархе ќисматњо тарљума нашудааст. Масалан, дар матни асл мансаби 

«муовини вазири хориљаи Чин» омадааст, ки дар матни маќсад тарљума 

нагашта, танњо бо замири мустатири феъли «بین» иктифо варзида 

шудааст.  

Инчунин, дар матни маќсад ибораи «قضیه االتفاق النووي» оварда 

шудааст, ки муодили «масъалаи њастаи Эрон» ќарор дода шудааст, дар 

њоле ки муќоиса нишон медињад, ки тарљумаи матни асл ба шакли « قضیه

 ва тарљумаи матни маќсад ба гунаи «масъалаи созишномаи «إیران النوویه

њастаї» сурат мегирад. Вале дар умум муќоиса нишон медињад, ки њамин 

гунаи матни маќсад « ق النوويقضیه االتفا » баёнгари рўњияи забони арабї 

буда, аз гунаи «قضیه إیران النوویه» балеѓтар аст ва наовардани номи Эрон 

дар арабї тарљумаро коста наменамояд, зеро сиёќи матн худ баёнгари он 

аст, ки дар ин љо бањс дар бораи кадом масъала ва мушкилии кадом 

кишвар меравад. 

«Манофеи муштараки ду кишвар» аз таъбироти дигаре дар сархати 

матни асл мебошад, ки месазад муќоисаи он бо муодили он дар матни 

маќсад баён ёбад. Чи тавре дида мешавад, таъбири «манофеи муштараки 

ду кишвар» ибораест, ки байни исму сифат ва шумора тавассути изофат 

сохта шудааст, дар њоле ки дар матни маќсад дида мешавад, ки ќисмати 

аввали он ба шакли ибораи сифатї «التعاون االستراتیجي» ва ќисмати дувум ба 

шакли изофати зарф ба исм «بین البلدین» сурат гирифтааст. Аз ин рў, дар 

матни асл алоќаи изофї љойи асосиро ташкил намояд, пас, дар матни 

маќсад дар баробари алоќаи изофиву сифатї боз як навъ алоќаи 

вобастагї дида мешавад. 

Маќулаи ќавли муовини вазири хориљаи Чин, ки дар матни маќсад 

ба гунаи « یذهانه اتفاق دولي تم تأییده بقرار مجلس االمن ویجب صیانته وتنف » омадааст, ки 

муодили маъноии ќисмати «дар нишасти имрўз тавофуќ кардем, 

иртиботу њамкории бештарро таќвият кунем, то аз манофеи муштараки 

ду кишвар ва љомеаи љањонї њимоят кунем» аз матни асл мебошад.  
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Муќоисаи ин ду љумла нишон медињад, ки мутарљим пурра ба 

маъно такя намуда, аз пойбандї ба матни асл ба куллї дур шудааст ва ин 

муљиб гашта, ки, чи аз нигоњи баён ва чи аз нигоњи иљроиши кор, дар 

байни ин ду љумла тафовут ба назар расад. Масалан, дар матни асл 

феъли таркибии номии «тавофуќ кардем» омадааст, ки иљрокунандаи он 

гўянда (шахси якум, шумораи танњо) мебошад, дар њоле ки дар матни 

маќсад ин маъно бо љумлаи исмии «انه اتفاق دولي» ифода ёфтааст, яъне дар 

он амал ба гўянда (шахси якум, шумораи танњо) мањдуд нагашта, балки 

ифодагари майдони густардае мебошад.  

Зикри ин нукта муњим аст, ки дар матни асл сархати дигаре оварда 

шудааст, ки ба таври зайл аст: «ў њамчунин аз БАРЉОМ ба унвони як 

дастоварди бисёр муњимми дипламосї ва чанд љониба ёд кард, ки 

мавриди таъйиди Шўрои амнияти Созмони милал аст ва гуфт: БАРЉОМ 

ба як тавофуќи муњим назми байналмилалї бар асоси ќавонини 

байналмилалї табдил шудааст ва ба таври муассир њифз шавад». Ба 

назар мерасад, ки ин љумла « انه اتفاق دولي تم تأییده بقرار مجلس االمن ویجب صیانته

 ки болотар ба шарњи он падохтем, аслан тарљумаи њамин сархат ,«وتنفیذه

аст ва маълум мешавад, ки мутарљим ду сархати матни аслро, ки ба 

шарњи як нукта равона шудаанд, дар як сархат якљо намудааст. Њарчанд 

ин амали мутарљим тарљумаро балеѓ намудаву аз пойбанд набудани он 

ба матни асл шањодат дињад њам, вале аз тарафи дигар њангоми чунин 

муќоисањо мушкилї эљод менамояд. 

Бењтарин таъбире, ки дар ин ду сархат бо муодили баробари худ 

тарљума гаштааст, дар њоле ки ибораи рехтагуна ба назар мерасад, ин 

таъбири «љузъи људоинопазир» дар матни асл ва « ء الیتجزأجز » дар матни 

маќсад мебошад. Дар таъбири «جزء الیتجزأ» њарчанд феъл «یتجزأ» корбурд 

шуда бошад њам, вале истифодаи он дар ин љо ифодагари сифат 

мебошад, чаро ки дар нањви арабї ќоидаи машњуре вуљуд дорад, ки «њар 

феъле, ки пас аз исми накира меояд, сифати он исм мањсуб мешавад». Ба 
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ин тартиб, аз нигоњи нањви арабї феъли «یتجزأ» љумлаи феълие мебошад, 

ки дар мањалли рафъ ќарор дошта, сифати «جزء» ба шумор меравад. 

Бо муќоисаи ин хабари сиёсї маълум мегардад, ки мутарљими 

хабар, аз як тараф, пойбанд ба матни асл нест, аз тарафи дигар, дар 

бахши ахири ин хабар на ба тарљума, балки ба тањлили хабар аз 

пањлуњои дигари он ки дар матни асл ёд нашудааст, пардохтааст. 

Масалан, дар матни маќсад љумлањои зерин: 

اسیه ومن جمیع االطراف وخاصه الصین من جانبه رحب عراقجي بجمیع الجهود الدبلوماسیه والسی

للوصول الى حلول للخروج من االزمه الحالیه الن انقاذ االتفاق النووي هو بحد ذاته انتصار دبلوماسي متعدد 

. كما اعتبر الصین شریكه استراتیجیه الیران وقال ان الجانبین كما في السابق سیستمران بعالقات  االطراف

ي جمیع القضایا االقلیمیه والدولیه ومنها االتفاق النووي وایجاد حلول لالزمه الحالیهف تعاونهما االستراتیجیه   

оварда шудаанд, ки ба гунае ифодагари миннатдории тарафи Эрон ба 

љониби Чин аст, дар њоле ки њамин нукта дар матни асл оварда 

нашудааст, балки дар он сухан аз мавќеи муовини вазири хориљаи Чин 

сухан рафтааст. 

وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری ترامپ  در گفت  اردشیر سنایی

های آمریکا برای ایران بود  علیه ایران روزهای آخر خود را سپری می کند، گفت: حمله نظامی از گزینه

توجه به تحوالت اخیر در منطقه و جهان و به ویژه خود و بر روی این گزینه فکر کرده بودند اما با 

 [139]     .دانم در روزهای باقیمانده از عمر دولت ترامپ اتفاق خاصی بیفتد آمریکا بعید می

Ардашер Синої дар гуфтугў бо хабарнигори сиёсии Ирно бо баёни 

ин ки сиёсати фишори њадди аксари Трамп алайњи Эрон рўзњои охири 

худро сипарї мекунад, гуфт: њамлаи низомї аз гузинањои Амрико барои 

Эрон буд ва бар рўйи ин гузина фикр карда буданд. Аммо бо таваљљуњ ба 

тањаввулоти ахир дар минтаќа ва љањон, ба вижа худи Амрико баид 

медонам, дар рўзњои боќимонда аз умри давлати Трамп иттифоќи хосе 

биафтад.  

Матни арабї:  

واشار سنائي الیوم االثنین الرنا، إلى مساعي ترامب لممارسة أقصى الضغوط على إیران في 

أیامها األخیرة مبینا ان الضربة العسكریة كانت أحد الخیارات األمریكیة ضد إیران ، وكانت تفكر في هذا 



131 
 

خیرة في المنطقة والعالم ، وخاصة في الوالیات المتحدة نفسها ، ال الخیار، لكن بالنظر إلى التطورات األ

 .أعتقد أن شیئًا خاًصا سیحدث في األیام المتبقیة من إدارة ترامب

Бо муќоисаи ин ду сархат маълум мешавад, ки дар забони арабї он 

тафсилоте, ки дар забони форсї оварда шудааст, ишора нагаштааст. 

Чунончи дар матни форсї таъбири «дар гуфтугў бо хабарнигори сиёсии 

Ирно» омадааст, дар њоле ки дар забони арабї ба он танњо ба гунаи 

 муодиловарї шудааст. Дар тарљумаи арабї ду нукта: «дар «واشار... الرنا»

гуфтугў бо»  )في المحادثة مع(ва «хабарнигори сиёсї» )المراسل السیاسي( тарљума 

нагаштааст, балки мутарљим танњо бо овардани феъли «اشار» (ишора 

кард) ва пайвастани номи ожонсии хабаргузорї «ارنا» бо пешоянди «لـ» 

кифоят варзидааст.  

Тафовути дигар дар тарљумаи таъбири «бо баёни ин ки сиёсати 

фишори њадди аксари Трамп алайњи Эрон рўзњои охири худро сипарї 

мекунад» аст, ки дар забони арабї ба шакли « إلى مساعي ترامب لممارسة  واشار

 оварда шудааст. Чи тавре маълум аст, аз «أقصى الضغوط على إیران في أیامها األخیرة

мутолиаи таъбири форсї ин нукта ба зењн мерасад, ки фишори Трамп 

анљом ёфта истодааст, чун «рўзњои охири худро сипарї мекунад», вале 

бо мутолиаи матни арабї, аллакай, ин нукта ба хотир мерасад, ки 

талошњои фишоровари Трамп бар Эрон рўзњои ахир бештар гаштааст.  

Бе тардид, тарљумаи таъбири мазкур аз форсї ба арабї аз 

тарљумањои номуваффаќ ба шумор меравад, зеро дар забони асл як 

маъно ва дар забони тарљума чизи дигар фањмида мешавад. 

Номуваффаќии тарљума шояд боз дар он инъикос ёбад, ки мутарљим бо 

тарљумаи њама калимањои форсї ба арабї ва пайдарпайгузории онњо, 

дар њоле ки ба сохтори љумлаи арабї мувофиќ аст, гумон кардааст, ки 

дар арабї низ айни њамон маънои форсї дода медињад. 

  Муќоисаи дигари љолиби ин ду сархат дар тарљумаи таъбири 

«њамлаи низомї аз гузинањои Амрико барои Эрон буд ва бар рўйи ин 

гузина фикр карда буданд» аст, ки ба гунаи  الضربة العسكریة كانت أحد الخیارات

 тарљума шудааст. Нахуст ибораи األمریكیة ضد إیران ، وكانت تفكر في هذا الخیار
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«њамлаи низомї» ба ибораи сифатии арабї «الضربة العسكریة» тарљума 

шудааст, на ба гунаи «الهجوم العسكري». Њарчанд њар ду таъбири арабї 

метавонанд муодили форси «њамлаи низомї» шуда тавонанд њам, вале аз 

рўйи тобиш ва аз нигоњи таваќќуъ корбурди таъбири «الضربة العسكریة» 

балеѓтар аст. 

Муодили таъбири форсии «бар рўйи ин гузина фикр карда буданд» 

дар забони арабї « نت تفكر في هذا الخیاروكا » оварда шудааст, ки њарчанд 

ифодагари пурраи маънои форсї бошад њам, вале аз нигоњи тобиш, то 

љойе тафовут дорад.  Чунончи аз таъбири форсї дарк карда мешавад, ки 

њамла ба Эрон аз љониби Трамп ва муваззафони Амрико андешида 

шудааст, чаро ки таркиби «фикр карда буданд» ишора ба љамъи оќил 

менамояд. Вале дар муодили таркиби «фикр карда буданд» дида 

мешавад, ки на замон ва на шахс риоя нашудааст. Масалан, дар 

баробари таркиби «фикр карда буданд», ки ба замони гузаштаи 

анљомёфта ишора мекунад, аз «كانت تفكر» истифода шудааст ва, маъмулан, 

ин сохт «كان یفعل», ки аз феъли ёридињандаи «كان» ва шакли њозира-ояндаи 

феъли асосї «یفعل» ташкил ёфтааст, аслан, ифодагари замони гузаштаи 

давомдор ба шумор меравад. Ба таъбири дигар, аз таъбири форсї ин 

нукта ба зењн мерасад, ки андешаи њамлаи низомї на њамеша дар фикру 

зикри зимомдорони Амрико будааст, чун онњо ин нуктаро «фикр карда 

буданд», вале аз таъбири арабї «كانت تفكر» бармеояд, ки ин андеша на як 

бору дубор, балки ба таври давомдор сурат гирифтааст. 

Нуктаи дигари мутафовит дар ин ду таъбир он аст, ки дар забони 

форсї иљрокунандагони тарњ зимомдорони Амрико нишон дода 

шудаанд, чун «фикр карда буданд» ифодагари љамъи оќил аст, дар њоле 

ки «كانت تفكر»-и арабї на ба зимомдорон, балки бевосита ба худи Амрико 

ишора мекунад, чаро ки таркиби мазкури феълї дар љинси занонаи 

танњо оварда шудааст ва фоъил дар он замири «هي» мебошад, ки ба 

Амрико ишора менамояд.  
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Дар тарљумаи љумлаи «Аммо бо таваљљуњ ба тањаввулоти ахир дар 

минтаќа ва љањон, ба вижа худи Амрико баид медонам, дар рўзњои 

боќимонда аз умри давлати Трамп иттифоќи хосе биафтад» ба забони 

арабї ба шакли  لكن بالنظر إلى التطورات األخیرة في المنطقة والعالم ، وخاصة في الوالیات

مبالمتحدة نفسها ، ال أعتقد أن شیئًا خاًصا سیحدث في األیام المتبقیة من إدارة ترا  оварда шудааст, 

метавон тафовутњои назаррасеро мушоњида кард. Чунончи   таъбири 

форси «Аммо бо таваљљуњ ба тањаввулоти ахир дар минтаќа ва љањон, ба 

вижа худи Амрико» ба забони арабї ба гунаи  لكن بالنظر إلى التطورات األخیرة في

الوالیات المتحدة نفسها المنطقة والعالم ، وخاصة في  тарљума шудааст, ки бе тардид аз 

бахшњои асосии бомуваффаќи ин матн аст, чаро ки дар ин љо мутарљим 

тавонистааст, ки дар баробари њар вожаи форсї вожаи арабиро 

истифода барад, њамзамон бо ин, дар маъно халале ворид нанамояд. 

Тарљумаи таркиби феълии «баид донистан» ба арабї бо феъли инкории 

 ,муодилёбї шудааст, ки воќеан, бисёр равону хуб омадааст «ال أعتقد»

њарчанд дар тобиши маъної ва ифодаи тахмину гумон байни ин ду 

таъбир то љойе тафовуте вуљуд дошта бошад њам.  

Аммо дар баробари љумлаи «дар рўзњои боќимонда аз умри 

давлати Трамп иттифоќи хосе биафтад»-и форсї мутарљим љумлаи « ال

 оварда шудааст, ки њарчанд «أعتقد أن شیئًا خاًصا سیحدث في األیام المتبقیة من إدارة ترامب

маънои љумлаи форсиро ба таври хубе баён намуда бошад њам, вале 

балоѓати форсиро нигоњ дошта натавонистааст. Чунончи дар таъбири 

форси «рўзњои боќимонда аз умри давлати Трамп» истифода шуда, 

«давлати Трамп» аз рўйи маљоз ба калимаи «умр» изофа гардонида 

шуда, гунае аз таъбири фразеологиро ба бор овардааст. Дар њоле ки дар 

забони арабї «األیام المتبقیة من إدارة ترامب» бидуни корбурд аз таъбири «умри 

давлат» мутарљим тавонистааст, ки маъноро ба забони арабї расонад. 

3.2. Муќоисаи унвони хабарњои тарљумашуда аз форсї ба арабї. 

Шояд аз мушкилтарин бахш дар тарљумаи хабарњо ин унвонњои он 

бошад. Зеро ба фарќ аз матн унвон бояд, аз як тараф мушаххас ва, аз 

тарафи дигар, љолиб бошад. Њамин аст, ки дар тарљумаи унвони хабар аз 
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пойбандї ба матн дида, бештар эљодкории тарљумон мушоњида мешавад. 

Дар зер унвонњои хабарие муќоиса карда мешаванд, ки дар асл ба забони 

форсї китобат шудаву сипас ба арабї тарљума гардидаанд. 

Матни форсї: ترامپ از تهدید به بستن مرز مکزیک عقب نشست 

 Трамп аз тањдид ба бастани марзи Мекзик аќиб нишаст 

Матни арабї: تراجع ترامب من خطر إغالق الحدود المكسیكیه 

Њарчанд асли матн форсист ва яќин аст, ки аз љониби форсзабон 

навишта шудааст, вале бархе шуруте, ки назарияпардозони тарљума дар 

мавриди унвони хабар ва мушкилоти он таъкид намудаанд, дар ин 

унвони хабар риоя нашудааст. Ба ин маъно, ки дар забони форсї 

унвонњои хабар, аслан, ба шакли муфрад оварда мешаванд, дар њоле ки 

дар забони арабї роиљ он аст, ки унвонњои хабарї ба таври љумлаи том 

оварда шавад [38, 90]. 

  Агар дар форсї унвони ин хабар ба сурати «Иќдоми тозаи Трамп 

дар бастани марзи Мекзик» оварда мешуд, њам ба унвоннигории хабар 

дар забони форсї созгортар ва њам аз љињати услуб равонтар мегашт.  

Тарљумаи унвони хабар ба арабї низ аз камбудњои назаррасе орї 

нест. Чунончи корбурди феъли арабї љињати ифодаи аќиб нишастан ва 

даст кашидан бо пешоянди عن сурат мегирад, на бо пешоянди من. 

Инчунин, корбурди вожаи хатар низ дар ин љо созгор нест. Зеро ин вожа 

ба маонии «1) дар остонаи маргбуда; бими марг; 2) шарт, гарав (дар бозї, 

ќимор); 3) баландпоягї, воломаќомї, љоњ, шараф меояд, дар њоле ки дар 

унвон сухан аз тањдид меравад. Дар матни хабар, аллакай, дида мешавад, 

ки тарљумон дигар барои ифодаи ин маъно на аз вожаи хатар, балки аз 

вожаи тањдид истифода кардааст. Айни њамин хабар аз љониби дигар 

сомонањои арабї нашр гаштааст ва дида мешавад, ки дар онњо дар 

муќоиса ба унвони матрањ, чи интихоби вожањо ва чи ихтиёри замони 

феъл, тафовут дорад ва ба гунае дар шакли балеѓтар зоњир шудаанд. 

Масалан, дар сомонаи «aawsat.com» ба шакли ترمب یتراجع عن تهدیده بإغالق  

-оварда шудааст. Корбурди феъл дар замони њозира [136]...الحدود مع المكسیك

оянда (یتراجع) низ ин увонро аз унвони пешї балеѓтар нишон медињад. 
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Зеро хабар ифодагари он аст, ки даст кашидани Д. Трамп аз тањдиди 

марзбандї, пеш аз њама, бо шуруте бастагї дорад, ки мавсуф ба 

зимомдорони Мексика намудааст ва дар сурати пазиро ва амалї 

нашудани шартњо ў марзро хоњад баст. Бо ин далел, овардани феъл дар 

замони гузашта (تراجع), ки аз анљомпазирии амал дарак медињад, дар ин 

љо он ќадар созгор нест. 

Матни форсї:  

 [139]     .جهرمی: امریکا نمیتواند توسیعه ایران را متوقف کند 

Љањармї: Амрико наметавонад тавсеаи Эронро мутаваќќиф кунад 

Матни арабї: وزیر االتصاالت االیراني: لن نسمح المیركا بوقف مسیره التنمیه في بالدنا 

Муќоисаи тарљумаи унвони хабар нишон медињад, ки аз забони 

форсї дида ин унвон дар забони арабї ба сурати балеѓтар тарљума 

шудааст. Чунончи дар арабї сухан аз номи вазири иртиботот ва 

фановарии иртиботот оварда шудааст ва дилхоњ хонанда, сарфи назар аз 

огоњї доштан ё надоштан дар мавриди мансабдорони баландпояи Эрон, 

дарк месозад, ки ин мавќеи вазир ва намояндаи баланпояи њукумат аст, 

дар њоле ки дар форсї танњо номи вазир оварда шудааст, ки метавонад 

барои бисёр нафарон ноошно бошад. Дар матни форсї сухан аз 

нотавонии Амрико дар рўёрўи Эрон ба љилва дода шудааст, дар њоле ки 

дар тарљумаи он вазир аз номи халќ мурољиат карда, ба шакли љамъ 

мегўяд: Мо Амрикоро њаргиз намегузорем, ки монеи пешрафти 

кишварамон шавад. Дар ин унвон ишора ба њамбастагии миллат 

шудааст, ки њамчун бузургтарин неруи пуштибону сипари кишвар 

баромад мекунад. Илова бар ин, дар ин љо њиссачаи لن истифода шудааст, 

ки бештари балоѓати ин унвон мадюни он мебошад. Њиссачаи мазкур 

танњо пеш аз феъли замони њозира-оянда омада, аз нигоњи эъробї онро 

мансуб мегардонад ва иљроиши амалро дар оянда ба таври њатмї рад 

мекунад. Аз ин рў, لن نسمح (њаргиз иљозат намедињем) њамчун изњороти 

ќатъие дар вокуниш ба тањримњои Амрико садо медињад. 

Дар тарљумаи арабї ибораи مسیره التنمیه муодил ба калимаи тавсеа 

бисёр љої истифода шудааст. Агар маънои тавсеа дар ин унвон 

https://ar.irna.ir/news/83564901/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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ифодагари рушду пешрафт бошад њам, вале то љойе хонандаро 

сардаргум месозад, чаро ки тавсеа ниёз ба тамйиз дорад, то возењ созад, 

ки маќсуд аз тавсеа моддист ва ё маъної. Яъне, Эрон аз нигоњи арзї 

тавсеа ёфта истодааст ва ё аз диди пешрафти техникиву фановарї? Дар 

њоле ки مسیره التنمیه ифодагари рушду инкишоф ва пешрафт буда, дар худ 

ихтирооту кашфиёт ва њама гуна дастовардњои моддиву маънавиро фаро 

мегирад.  

Гузашта аз ин, дар унвони хабар бо забони форсї аз Эрон ёд 

шудааст, дар њоле ки дар арабї ибораи بالدنا корбурд шудааст, ки ба 

маънои кишварамон, сарзаминамон меояд. Чунин муносибати тарљумон 

ба матн муљиби он гаштааст, ки унвони хабар њамчун шиори 

ватандўстонае аз љониби гўянда садо дињад, дар њоле ки дар унвони 

форсї ин нукта дида намешавад ва, њамин аст, ки дар унвони форсї аз як 

сухани ватандўсти баландпоя дида бештар ба таъбири коршиноси 

масоили сиёсї монандї дорад. 

Дар забони форсї матни хабар ба гунаи  صبر راهبردی ایران جلوی

 Сабри роњбурдии Эрон љилави мољарољўии – ماجراجویی ترامپ را گرفت

Трампро гирифт, оварда шуда, ба забони арабї ба гунаи  :خبیر الشؤون الدولیة

  .муодилёбї шудааст صبر إیران االستراتیجي أحبط مغامرات ترامب

Тафовути нахуст дар тарљумаи ин унвон ин аст, ки дар забони 

форсї љумлаи «Сабри роњбурдии Эрон љилави мољарољўии Трампро 

гирифт» аз забони нигорандаи хабар оварда шудааст, дар њоле ки дар 

забони арабї ин љумла аз забони коршиноси масоили байналмилалї 

садо медињад.    

Нуктаи љолиб ин аст, ки дар унвони форсї калимањои сабр, љилав 

ва мољаро истифода шудааст, ки њамагї аз забони арабї иќтибос 

шудаанд, вале ба истиснои калимаи сабр калимањои дигар ба 

тањаввулоти маъної рўбарў шудаанд ва имрўз корбурдашон дар забони 

форсї аз корбурди онњо дар забони арабї ба куллї тафовут доранд.  

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар забони форсї таркиби номии 

«љилави чизеро гирифтан» ба маънои «пеши чизеро гирифтан» омадааст, 

https://www.irna.ir/news/84179826/%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84179826/%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://ar.irna.ir/news/84181382/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://ar.irna.ir/news/84181382/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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ки дар забони арабї дар баробари он феъли «أحبط» муодил гаштааст, ки 

ба маънои «барњам задан», «нест кардан», «ботил сохтан» меояд. 

Матни форсї: 

 [139]    . است ۰۰۱۱های دولت در سال  ربیعی: رفع تحریم و مقابله با کرونا اولویت 

Рабеї: Рафъи тањрим ва муќобала бо Куруно авлавиятњои давлат 

дар соли 1400 аст. 

Матни арабї: 

 ربیعي: رفع الحظر ومواجهة كورونا أولویات الحكومة للعام القادم 

Шояд дар байни унвонњои хабарии аз форсї ба арабї тарљумашуда 

ин унвон аз камшумортарин унвонњое бошад, ки бисёр бомуваффаќона 

тарљума шудааст ва бо сарфи назар кардан аз калимањои арабии 

иќтибосии дар матни форсї буда тарљумон тавонистааст, ки ба як 

тарљумаи хубу хонданї даст ёбад. Азбаски зиёда аз 50 дар сади 

калимањои унвони форсиро калимањои иќтибосии арабї ташкил 

медињанд, ин барои тарљумон мушкилї пеш меорад. Зеро дар зењни 

тарљумон калимањои тањрим, муќобала, давлат ва ѓ., ки дар матни асл 

истифода шудаанд, чун «дўстони дурўѓини тарљумон» баромад мекунанд 

ва боис мегарданд, ки тарљумон арабї будани онњоро ба инобат 

гирифта, ба хато равад, ки дар забони арабї низ дорои чунин маонианд.  

Дар њоле ки ин калимањои иќтибосии арабї дар забони форсї ба 

таѓйироти маъної дучор шудаанд. Масалан, калимаи тањрим, ки дар 

забони форсии тољикї ба маънои мањрум кардан ва тањрим намудан-

монеъ шудан аз чизе мебошад, њамчун истилоњи сиёсї ифодагари ќатъ ё 

мањдуд кардани муносибатњои тиљоратї ё сиёсї ба унвони иќдоми 

танбењї тавассути як ё чанд давлат алайњи кишваре, ки ќавонини 

байналмилалиро наќд кардааст, корбурди густарда дорад ва вобаста аз 

чигунагии тањрим таъбирњои тањрими иќтисодї, тањрими сиёсї, тањрими 

таслињатї ва ѓ истифода мешавад, дар њоле ки дар забони арабї, аслан, 

ба маънои њаром кардану нораво шуморидан корбурд гашта, баёнгари 

истилоњи шаръї аст. 

https://www.irna.ir/news/84269171/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84269171/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://ar.irna.ir/news/84269400/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.irna.ir/news/84269400/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
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Бо муќоисаи ин унвон ба хубї дарк мешавад, ки дар забони арабї 

аз эъроб то љойе кор гирифта шудааст, чаро ки дар матни асл 

пешояндњои «бо» ва «аз» истифода шуда бошанд њам, вале дар матни 

тарљума бо изофаи калимаи «مواجهة» бо «كورونا» ниёзе ба овардани 

пешоянди «بـ» намондааст, чаро ки калимаи «مواجهة» маънои худро бе 

пешоянд пурра менамояд. 

Баррасї ва муќоисаи тарљумаи унвонњои хабар нишон медињад, ки 

инъикоси он дар забони арабї аз чигунагии интихоби равиши тарљума 

аз љониби тарљумон бастагї дорад. Ба ин маъно, ки агар тарљумон дар 

тарљумаи унвон равиши тањтуллафзиро бартарї дињад, пас, хоњ-нохоњ 

дар тарљумаи он балоѓат гум мешавад. Зеро пойбандї ба забони асл дар 

тарљума боиси он мегардад, ки руњияи забони маќсад аз байн равад. 

Аммо дар сурати эљодкорї намудани тарљумон ва интихоби равиши 

озоди тарљума њам тарљума љолиб мегардаду њам вижагињои забони 

маќсад нишон дода мешавад. Дар унвони хабари аввал равиши 

тањтуллафзї истифода шудааст, ба гунае ки ба љуз тартиби воњидњои 

синтаксисї дар унвони арабї дигар дар он нуктае дида намешавад, ки аз 

унвони форсї тафовут дошта бошад.  

Бо баррасї ва тањлили муќоисавии матнњову унвонњои хабарии 

тарљумашуда аз форсї ба арабї ба ин хулоса метавон омад, ки: 

1). Сохтори дастурии забони арабї аз забони форсї тафовути 

куллї дорад, аз ин рў, њангоми тарљумаи матнњо аз забони форсї ба 

арабї на фаќат таѓйироти љузъии грамматикї, ки њамон дигаргунии 

аъзоњои пайрави љумла дар рафти тарљума мебошад, балки таѓйироти 

куллии грамматикї, ки ифодагари дигаргунии сараъзоњои љумла зимни 

тарљума фањмида мешавад, ба назар мерасад; 

2). На њама љузъњои љумлаи матни забони асл ба забони маќсад 

интиќол ёфтааст, ки ин дар бархе маврид муљиби бењтар гаштани 

тарљума ва бархе маврид боиси мавњум ироа шудани он шудааст; 

3). Муодилњои воњидњои фразеологї на њамсанг ба онњо, балки аз 

њисоби муодилњои луѓавиашон оварда шудааст, ки ин барои дуруст 
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расонидани маънои матни асл ба маќсад муњим аст, вале мушкил он аст, 

ки дар ин маврид балоѓату салосати тарзи баёне, ки дар матни асл 

рафтааст, дар матни тарљума аз байн меравад; 

4). Дар тарљумаи замонњои феълї низ мушкилї дида мешавад, ба 

гунае ки замонњои феълие, ки дар матни маќсад оварда шудааст, 

мувофиќати сад дар садї ба замонњои феълии матни асл наменамояд; 

5). Истифода набурдан аз имкониятњои эъробї. Тањлилњои 

љумлањои тарљумашудаи арабї нишон медињанд, ки дар онњо аз 

имкониятњои густардаи эъробї бисёр кам истифода шудааст. Чунончи 

мафъулњои панљгона мањз бо аломати эъробї зоњир мешаванд ва 

корбурди пешояндњо барои ифодаи маънои ин гуна мафъулњо, аллакай, 

хусусиятњои эъробро бекор менамояд; 

6). Азбаски дар забони форсї вожањои зиёди иќтибосии арабї 

корбурд мешавад, ин мутарљимро ба хато мувољењ месозад. Зеро 

калимањои њамгун дар ду забон, ки дар тарљумашиносї њамчун «дўстони 

дурўѓини тарљумон» ёд мешаванд, яке аз мавридњои мушкилзо барои 

мутарљим мебошад. 
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ХУЛОСА 

Тањќиќ ва арзёбии матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї 

ба арабї дурустии нукоти асосиеро, ки барои њимоя пешнињод шудаанд, 

собит намуд. Дар шароити имрўз бархӯрду таќобули забонњо беш аз 

њама дар риштаи сиёсат ва матнњои сиёсї сурат мегирад. Масъалаи 

тарљумаи матнњои сиёсї ва дигар анвои матнњо дар забонњои форсиву 

арабї бояд мавриди таваљљуњи мухаќќиќону мутахассисони соња ќарор 

гирад. Бар асари густаришу вусъати њамкорињои сиёсиву фарњангї, 

илмї, иќтисодиву бозаргонї њаљму андозаи маводи мавриди тарљума 

афзоиш меёбад. Њарчанд миёни забони форсї ва арабї њамсонињову 

муштаракоти зиёде њаст, вале аз нигоњи манзари забонии љањон 

мутобиќати комил надоранд. Бо ин сабаб, тарљумаи расову дурусти 

муодилњо, махсусан матнњое мисли матнњои сиёсї бисёр муњим ба назар 

мерасад. Омилњои мазкур зимни кор бо матнњои тарљумашуда ва бо 

таври умум дар љараёни тарљума тањќиќи густурдаву њамаљониба ва 

амиќи масъалањои тарљумаро дар забонњои мавриди назар талаб 

мекунад. Зимни таҳқиқ ба баррасии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз 

забони форсӣ ба арабӣ мо ба чунин хулосаҳо омадем: 

1. Вусъату доманаи  иртиботи сиёсї, миёни кишварњои љањон, 

нашру корбурди адабиёти пуршумор дар сатњи сиёсату умури сиёсї 

боиси он шуда, ки дар забоншиносии љањон соњаи хоссе зери унвони 

забоншиносии сиёсї ба вуљуд омадааст. Ин ришта забони хосси худро 

дорад, ки аз забони роиљу маъмул бо доштани вожагони хос, истилоњоти 

вижа фарќ мекунад. Гузашта аз он ин забон дар сатњи гуфтмони махсус 

амалї мегардад, ки сурати хоссу овозї ва хаттї дорад.  

2. Аз сўйи дигар, набояд фаромӯш кард, ки вижагї ва махсусияти 

матнњои сиёсї вобастаи он аст, ки маъмулан онњо фарогири мавзуоти 

муайяни марбут ба масоили сиёсї мебошанд, аксар аз љониби ашхосе 

тањияву омода мегарданд, ки шуѓлашон умури сиёсї аст. Ин навъи 

матнњо мухотаби зиёд доранд. Њадафи аслї аз њар матни сиёсї таъсири 
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корсоз ба огоњиву зењнияти мухотабон ва дастёбї ба натиљаи мушаххас 

аст. 

3. Њамон гуна ки аз омўзишу баррасии назаргоњњои мухаќќиќон 

бармеояд таъсири матнњои сиёсї ба шуури љамъиятї нињоят муассир аст. 

Нињодњои сиёсии њар њукумате ба воситаи матнњои сиёсї дарку фањми 

вазъияту њолати љомеаро ба мардум тањмил месозанд ва дар шаклгирии 

љањонбинї ва љањоншинохтии љомеа таъсир мегузоранд. Вобаста ба ин 

матни сиёсї вазифањои хоссе ро ба дўш дорад. Вазифаи асосии матни 

сиёсї пешнињоду ироаи иттилооти комил дар атрофи мавзўи мавриди 

назар аст. Иттилоот ё маълумот дар навбати худ бояд ќобили дарку 

фањм, воќеї бошад. 

4. Њар як муаллифе ба маќсади амалисозии ањдофи иртиботи худ 

дар љараёни тањия ва тадвини матнњои сиёсї аз тарзу шевањои хоссе 

истифода мекунад, ки дастёбиро бо натиљаи нињої сабабгор мешаванд.  

Тавре ки дар боло ишора шуд, дар матнњои сиёсї манобеъ ва имконоти 

гуногуни забонї ва ѓайризабонї истифода мешаванд. Аз љумла зимни 

тарљумаи маљоз, киноя, ибороти фразеологї, таркибњои фразеологї 

вожагоне, ки ба сабку услуби мухталиф тааллуќ доранд, мавриди 

корбурд, ќарор мегиранд. Матнњое инчунинї бо ин сохтор эљоди 

мушкил мекунанд.  

5.Барои мисол воњидњои фразеологї аз нигоњи тарљума 

мушкилоти зиёдеро ба вуљуд меоваранд, зеро аз як тараф на њамаваќт 

маънии онњо равшан мегардад, чун аксар тобишњои хосси миллї доранд, 

ки бо мазњари љањон печидаанд. Тарљумоне, ки ќаблан ба оламу љузъиёти 

онњо ошно набошад, аз уњдаи баргардони онњо намебарояд.  

6. Дар тарљумаи тањтулафзї унсурњои созандаи љумла дар забони 

мабдаъ бо муодилњои маъноии худ дар забони маќсад љойгузин 

мешаванд. Дар ин њолат сохтори нањвии љумлаи мабдаъ дар ќолаби 

љумлаи забони маќсад намуд меёбад. Шеваи мазкур дар мавриди 

забонњои хешованд дар сурате ки забони маќсад аз муодилњои маъноии 
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муносиб барои забони мабдаъ бархӯрдор бошад, роњкори муносибе ба 

назар мерасад. 

7. Дар радифи воњидњову иборањои фразеологї маљоз низ тавре ки 

дар боло хотирнишон сохтем, наќши корсоз доранд. Аксар муаллифони 

мутуни сиёсї аз маљозу иборањои маљозї њамчун воситаи муассири 

таъсиргузорї ба мухотабон ва водорсозии онњо ба кору амалиёти 

мушаххас истифода менамоянд. Яке аз вижагињои муњимми маљозњо 

имконоту зарфияти онњо дар такмилу доманабахшї ба матни мавриди 

назар аст. Муаллиф чи дар матнњои сиёсї ва чи дар анвои дигари матнњо 

бо истифода аз маљоз ба матн вусъату камоли матлубро мебахшад. 

8. Тарљумаи дурусту ќобили мулоњизаи матнњои сиёсї пеш аз њама 

вобаста ба омодагии касбии тарљумон аст. Ба андешаи мо мутарљим дар 

радифи ошної бо асосњои тарљумашиносї бояд донишњои васеи 

забоншиносї дошта бошад. Аз љумла ќодир бошад тахлили 

забоншиносонаи матнро анљом дињад ба сохтори нањвии замони мабдаъ 

ва забони маќсад ошно бошад. Дар љараёни тарљума бахшњои муњимму 

мушкилзои матнро бишносад. 

9. Дар чањорчўби диссертатсияи њозир тањлили бархе аз матнњои 

тарљумашуда аз форсї ба арабї сурат гирифт, ки дар натиља вуљуди 

масоилу мушкилоти зиёде, ки хосси њар ду забонанд ошкор гардид. 

Зимни тарљума мутарљимро ќабл аз њама лозим аст, ки дарку тасаввури 

ќобили мулоњизае аз матн дошта бошад.  

10. Мутарљим бояд дар таъйини  муодил бисёр даќиќкор бошад ва 

муодил бояд њосили тааммулу таъсири  мутаќобили  мустамари ин иљрои 

маъної ва шароити таодули тарљумаї бошад. Бояд таъкид шавад, ки 

мутарљим набояд арзишњои забониву шароити њоким бар офариниши 

паёму маъно дар забони мабдаъро бо риояти аљзои маъної ва шароити 

таодули тарљума ва арзишњои забони максад таъйин намояд.  

11.Вазифаи мутарљим аст, ки бо бањрагирї аз маълумоти мављуд 

дар матн ва сохтори  он дарку тасаввур  ва ибниши умумии хешро аз 

мавзўи тарњшуда дар матн комил созад, пухтаву пурра намояд ва замони 



143 
 

рўёрўйї бо мушкилоти эњтимолї бо истифода аз шеваву тарзњои 

роњбурдї дар рафъи онњо бикушад. Ба андешаи мо, ќадами баъдї дар 

љараёни тарљумаи матн танзиму низомбахшии матн дар чањорчўби 

забони  маќсад  ба  шумор меравад. 

12. Ќобили зикр аст, ки яке аз масъалањои умда дар тарљума ба 

унвони омили барќарории иртиботи байнифарњангї тафовут байни 

маќулоти фарњангии љомеаи мабдаъ бо маќулоти фарњанги љомеаи 

маќсад аст. Мутарљим њамчун воситаи байни ду фарњанги мухталиф бояд 

ба гунае амал кунад, ки аз як сў муњтаво ва паёми матни мабдаъро 

мунтаќил кунад ва аз сўйи дигар тарљума матну маќулоти фарњангии 

мављуд дар он дар тазоду таќобул бо дидгоњи фарњангии љомеаи 

мухталиф ќарор нагирад.  

13. Мушкилоти марбут ба тарљумаи маќулоти фарњангї умдатан ба 

тафовутњое бармегардад, ки байни шароити тавлид ва идроки матн дар 

ду фарњанг, мабдаъ ва маќсад вуљуд дорад. Аз сўйи дигар, тарљума ба 

унвони омили барќарории иртиботи байни фарњангї, худ заминаи 

барќарории иртиботи фарофарњангиро ба вуљуд меоварад.  

14.Агар мањварияти иртиботи байнифарњанги бар ошноии 

њамзамон мутарљим бо ду фарњанг маќсад фарњанги мабдаъ ва нањваи  

инъикоси онњо дар фарњанги маќсад мавриди таваљљуњ ќарор мегирад. 

Дар ин њолат дарку тафсири мутарљим аз фарњанги мабдаъ муќаддимаи 

эљоди фарофарњангї мањсуб мешавад. Аз манзари тарљума ба унвони 

иртиботи фарофарњангї бистари фарњангу мавќеияти тавлид ва идроки 

як матн дар дарку тафсири паёму муњтавои он наќш доранд.  

15.Нависанда матнро мутаносиб бо шароити фарњангиву иљтимоии 

љомеаи худ дар замону макони мушаххас ва барои мухотабони мушаххас 

тавлид мекунад. Дар ин њолат матн њосили фаъолияте њадафманд аст, ки 

дар бистари худ аз коркард ва паёме мушаххас бархӯрдор аст. Чунончи 

матн ба забони дигар тарљума шавад мавќеият ва шароити фарњангиву 

иљтимої, ки бар идроки он таъсир мегузаранд бо мавќеият ва шароити 

тавлид мутафовит хоњад буд. 
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         16. Мафоњиму таркиботи матнњо имкон дорад, аз назари фарњангї 

ноњамгунии васеъе бо фарњанги забони маќсад дошта бошад. Рўйи ин 

асл мутарљим дар ёфтани муодил дар забони максад барои ин гуна 

мафоњим мумкин аст, дучори мушкилоти азиме гардад. Дар ин њолат 

коре, ки мутарљим метавонад барои рафъи мушкилоти ноњамгунињои 

забони мабдаъ ва маќсад анљом дињад, изофа кардани тавзењот дар 

зернавис аст. 

17. Нуктаи дигари ќобили таъкид ин аст, ки дар тарљумаи матнњои 

расонаї мутарљим бояд таваљљуњи махсусе ба ановини маќолот ва 

муодили тарљумаи истилоњоти расонаї ва сабки хосси расонаї мабзул 

дорад. Унвонњои расонаї аз низоми бофториву ќоидањои забонии вижае 

бархўрдоранд ва ба унвони чакидаии кулли матолиби матни марбута 

амал мекунанд. Аз назари нањвї гоње унвон дар ќолаби як гурўњи исмї ва 

назари он ироа мешавад. Аз назари вожагонї калимоти истифодашуда 

дар унвонњои расонаї бо диќќати махсусе интихоб мешаванд ва аѓлаб 

калимоти вижае њастанд, ки дар айни њоле аз назари њавзаи маъноии 

бисёр васеъу мунъакискунандаи мояњои мутааддаде њастанд, љозибаи 

вижае доранд.  

18. Тањќиќќу тањлили ќиёсии матнњову унвонњои хабарии 

тарљумашуда аз форсї ба арабї пажўњандаро ба ин натиља мерасонад, 

ки: 

-Миёни сохтори грамматикии забони арабї ва форсї фарќиятњои 

зиёде мављуд аст. Аз ин сабаб, њангоми тарљумаи матнњо аз забони форсї 

ба арабї на фаќат дигаргунињои љузъии грамматикї, ки њамон 

дигаргунии аъзоњои пайрави љумла дар рафти тарљума мебошад, балки 

дигаргунињои куллии грамматикї, ки ифодагари таѓйири сараъзоњои 

љумла зимни тарљума фањмида мешавад, ба назар мерасад; 

-На њама ќисматњои љумлаи матни забони асл ба забони маќсад 

интиќол ёфтааст, ки ин дар баъзе мавридњо сабабгори  бењтар шудани 

тарљума ва гоње боиси нофањмо гаштани он мешавад;  
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-Муодилњои воњидњои фразеологї на њамсанг ба онњо, балки аз 

њисоби муодилњои луѓавиашон оварда шудааст, ки ин барои дуруст 

расонидани маънои матни асл ба маќсад муњим аст, вале мушкил он аст, 

ки дар ин маврид балоѓату салосати тарзи баёне, ки дар матни асл 

рафтааст, дар матни тарљума аз байн меравад; 

- Зимни баргардони замонњои феълї низ мушкилот эљод  мешавад, 

зеро ки замонњои феълие, ки дар матни маќсад оварда шудаанд, ба 

замонњои феълии матни асл њамсониву њамхонї надоранд; 

- Сарфи назар намудан аз имкониятњои эъробї. Баррасии љумлањои 

тарљумашудаи арабї нишон медињанд, ки дар онњо аз имкониятњои 

васеъи эъробї ба нудрат истифода шудааст. Масалан мафъулњои 

панљгона мањз бо аломати эъробї зоњир мешаванд ва корбурди 

пешояндњо барои ифодаи маънои ин гуна мафъулњо, аллакай, хусусият- 

њои эъробро бекор менамояд. 

          19. Натиљаи дигаре, ки аз тахлилу арзёбии мутуни сиёсии мундариљ 

дар расонањои гурўњї бармеояд, истилоњоти хосси ин ришта аст, ки бояд 

мавриди диќкати мутарљим ќарор гирад. Равшан аст, ки маќолоту 

мутуни сиёсї, њамагї мавзуъњои якхела надоранд. Масалан дар як 

расонаи гурўњї маќолоте дар бораи сиёсат ва равобити байналмиллалї, 

љанг, варзиш, иќтисод, њунару адабиёт ёфт мешавад, ки њар кадом дорои 

ибороту истилоњоти шинохташудаи махсус ба худ аст. Мутарљим бояд ба 

ин ибороту истилоњот дар забони мабдаъ ошноии ќаблї дошта бошад ва 

саъй кунад муодилњои шинохташуда ва љоафтодаи њар як аз ин 

истилоњотро дар забони маќсад дар зењн дошта бошад, то ба ин тартиб 

ба мањзи рў ба рў шудан бо таркиботу ибороти марбута муодили онњоро 

дар забони халлоќу фаъол мавриди истифода ќарор дињад. 

20. Тањлилу муќоисаи маводи тарљумашуда аз форсї ба арабї 

нишон медињад, ки дар амри тарљума ошкорсозї ва баёни маънои 

муодил ва хусусиятњои таъсиргузори матн дар мадди аввал ќарор дорад. 

Садоќат ба матни асл ба дараљаи дастёбии муаллиф ба самару таъсири 

дарунмояњои нуњуфта дар матн аст. Дар раванди тарљума њадафи асли 
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интиќоли маъно ба шумор меравад. Имрўз назарияи тарљума њамчун 

риштаи вижаи илмї дар љомеаи илмии љањон решадор шудааст.  

21. Сабаби шинохти он њамчун илми алоњида ниёзу эњтиёљи 

назарияи иртибот ва дигар риштахое мебошад, барои омўзиши тарљума 

бунёду асоси илмиро ба фароњам овардаанд. Тарљумаи маводи сиёсї-

иљтимої вижагињои хос дорад. Яке аз шохисњои он дар он зоњир 

мегардад, ки матнњои иљтимої-сиёсї дорои вожагони бемуодиланд. 

22. Бархе аз воњидњои бемуодили форсї дар забони арабї 

тавассути овонависї ироа мешавад. Ќисмати дигари калимоту иборот 

тарљумаи лафз ба лафз мешаванд. Дар чунин мавридњое аљзо алоњида 

тарљума шуда, ба шакли калимоти хориљї ё иборањо бо њам илњоќ 

мегарданд. 

23. Зимни тарљума мутарљимон метавонанд аз тарљумаи тавсифї ё 

ташрењї истифода кунанд. Манзур аз ин навъи тарљума шарњи васеи 

калима ва иборањои алоњида мебошад. Омўзиши матнњои мавриди 

тањќиќ нишон дод, ки бархе аз калимоту мусталењот   аз вожагоне, ки дар 

матни огоњињо омадаанд, ба матни сиёсї ворид мегарданд. 

24. Дар матнњои сиёсї барои барљастасозї ва љалбкунанда сохтани 

матн аз воситањои зиёд истифода мекунанд. Масалан барои неруманд 

сохтани рухдодњо ва чашмгир намудани онњо аз санъати муболиѓа 

бањрагирї мешавад. Љанбаи дигари љолиби диќќат дар тадвину тахияи 

мутуни сиёсї мармузу пўшида нигоњ доштани масъалаи асосї дар матн 

аст. Ин шева замоне корбурд дорад, ки муаллиф мехоњад сарчашмаи 

аслии иттилоотро махфї нигох дорад. 

25. Њангоми тарљумаи матнњои сиёсї мутарљим ба гурўњи зиёди 

истилоњот дучор мешавад. Дар чунин маврид мутарљим наметавонад 

истилоњро ба ѓайри истилоњ тарљума кунад. Ба ибороти дигар танњо 

ироаи тањтулафзии паём ва арзиши маъноии истилоњ ва зарбуламасали 

забони маќсад кофї нест, зеро бо ин кор ќисмате аз паём ва маънои 

гўяндаи аслї аз байн меравад. Мутарљим метавонад истилоњи забони 
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мабдаъро ба таври тањтуллафзї тарљума ва дар повараќии тавзењї маонї 

бар арзиши паёмии он истилоњ дар забони мабдаъ изофа   кунад. 

26. Дар маљмуъ тарљумаи истилоњоту зарбуламасалњо диќкату 

таваљљуњи хос мехоњад, то муодили тарљумаи ин унсурњо аз назари сабк 

яъне мизони расмї ва ѓайри расмї ё муњовараї будан низ муодили 

забони мабдаъ бошад.   

27.Дар тарљумаи тањтуллафзї унусурњои созандаи љумла дар 

забони мабдаъ бо муодилњои маъноии худ дар забони маќсад љойгузин 

мешаванд. Дар ин њолат сохтори нањвии љумлаи мабдаъ дар ќолаби 

љумлаи забони маќсад намуд меёбад. Шеваи мазкур дар мавриди 

забонњои хешованд дар сурате ки забони маќсад аз муодилмаъноии 

муносиб барои забони мабдаъ бархӯрдор бошад, роњкори муносибе ба 

назар мерасад. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ 

Пажӯҳиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии рисола моро водор намуд, 

ки барои омӯзиши амалии натиҷаи кори диссертатсионӣ чунин 

тавсияҳоро пешниҳод намоем: 

1. Бо назардошти ҷанба, замина ва аҳаммияти таърихӣ доштани 

матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї ба арабї ҳамчун воҳиди 

луғавии забони тарҷума аз нигоҳи забонӣ ва таърихӣ пураҳаммият буда, 

ҳангоми таҳқиқ ва тадриси назарияи тарҷума ҳамаҷониба омӯхта 

шаванд.  

2. Ба туфайли таҳқиқи омӯзиши матнњои сиёсии тарљумашуда аз 

забони форсї ба арабї падидаҳои таърихии ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти 

халқу миллатҳо алоқаманд муайян карда шаванд.  

3. Бо мақсади дақиқтару амиқтар омӯхтани матнњои сиёсии 

тарљумашуда аз забони форсї ба арабї пешниҳод карда мешавад, ки ин 
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матнҳои тарҷума ҳамчун гурӯҳи махсуси воҳидҳои вожагонӣ дар 

иртибот ба фанҳои назарияи тарҷума ба таври васеътар омӯхта шаванд. 

4. Барои муайян кардани дараҷаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо 

пешниҳод карда мешавад, ки матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони 

форсї ба арабї ҳамчун воҳидҳои луғавӣ дар мавридҳои муайян кардани 

дараҷаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо ҳамчун меъёр ва ченаки 

асосӣ ба назар гирифта шаванд.  

5. Зимни омӯзиши масъалаи калимасозӣ ва аз лиҳози таърихӣ 

баррасӣ намудани он матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї ба 

арабї ҳамчун маводи муътамад истифода шаванд. 

6. Дар таҳияи «Фарҳанги истилоҳоти тарҷума», ки ба таври расмӣ 

дар Кумитаи забон ва истилоҳот таҳия, баррасӣ ва тасдиқ мегардад, 

таҳқиқи донишмандони мутарҷим доир ба ин мавзуъ ба назар гирифта 

ва истилоҳоти соҳаи тарҷумонӣ ба феҳристи фарҳанги истилоҳот- 

шиносии бахши назарияи тарҷума ворид карда шаванд.  
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، 6فصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی. شماره  –داستان از عربی به فارسی. 

 .30-29. ص.1392سال سوم، بهار 

 241 ص.م.  2004القاهرة: دار ابن خلدون للنشر، "فصول في علم اللغة"،  .محمد یمجدحسین  [24]

 ص. 113. 1389حسین مالنظر. اصول و روش ترجمه. تهران: "سمت"  [25]

   .784ص. 1372تهران: " دونور".حسین هژبرنژاد. آیین ترجمه.  [26]

 276  ص. م. 1994"علم الترجمة التطبیقي"، دمشق: الطبعة األولى،  .أسعد مظفر الدینالحكیم  [27]

لترجمة األدبیة بین قیود النص وحریة اإلبداع، الكویت: مجلة عالم الفكر، العدد ا .حماد أحمد [28]

   .286-259ص. م 2002الرابع. 

نظام االرتباط والربط في تركیب اللغة العربیة ، القاهرة: الشركة العربیة العالمیة  .حمیدة مصطفى [29]

   .127ص. م 1977للنشر، الطبعة األولى. 

 .70ص.  .ه.ش 1386، 21ور زبان فارسي"، تهران: چاپ "دست .خانلرى پرویز ناتل [31]

ظاهرة الحذف في روایات نجیب محفوظ، القاهرة: مجلة الدراسات الشرقیة،  .حمد أحمدخضیر  [31]

 . 1993. 11العدد 

   .191ص .ه.ش1344اپ پنجم. چدستور زبان فارسى، تبریز:  .خیامپور على [32]

    227ص.. ه.ش 1370بهشتی، چاپ هفتم.  راد علی مرزبان. دستور سودمند، تهران: انتشارات [33]

      .392ص. م 1996دور الحرف في أداء معنى الجملة، بنغازي، لیبیا.  .الصادق خلیفةراشد  [34]

گزارشى از دومین همایش ترجمه ادبى در ایران، تهران: نامه فرهنگستان،  .رسولى آرزو [35]

   235-223. ص.ه.ش1384. 27شماره  

   .286ص. 1380تهران: "مرکز نشر دانشگاهی". –ربنسان دوگلس. مترجم شدن.  [36]

   .178ص. 1378رشیدی غالمرضا. ترجمه و مترجم. مشهد: "شرکت به نشر". [37]

  156 .ص .1386 :تهران –فارسی(.  - نظامیان. فن ترجمه )عربیرضا  [38]
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 .ه.ش 1378، ی"روش نوین: فن ترجمه"، تهران: چاپ سوم، انتشارات مان .زركوب منصور [39]

  224ص.

"القرآن الكریم والترجمة الفارسیة، المؤتمر الدولي : الترجمة ودورها  في تفاعل  .ن عفافزیدا  [41]

  1181ص.م.  1998الحضارات،  القاهرة، 

القاهرة، -"اللغة الفارسیة:نحوها وآدابها وبالغتها"، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة. زیدان، عفاف [41]

 606ص. بدون تاریخ.

ملة العربیة تألیفها و أقسامها، األردن: الطبعة الثانیة، دار الفكر. الج .فاضل صالح یالسامرائ [42]

    .224ص .م 2007

    ص.193. م 2001نظریات القراءة والتأویل األدبي وقضایاها، دمشق.  .سحلول حسن مصطفى [43]

 ص. ه.ش. 1385تهران:  -نظران و استادان ترجمه.  . فّن ترجمه از دیدگاه صاحب  جانزاده علی [44]

448   

    .256ص ه.ش. 1386 قانی نادر. نظرها و نظریه های ترجمه. تهران : "امیر کبیر".ح [45]

  156 ص. .1386تهران:  –فارسی(.  -نظامیان. فن ترجمه  )عربی رضا  [46]

معناشناختی نظام جمله در زبان عربی  –ای سعدهللا همایونی، هدی یزدان. تجزیه و تحلیل مقابله [47]

 .91. ص83-73. صص. 1396، 2ه ، شمار9و فارسی. ادب عربی، سال 

 واژه نامه ى زبانشناسى، تهران: مؤسسه ى انتشارات نگاه، چاپ اول.  .شریعت زاده ناهید [48]

    .432ص. ه.ش 1372

. ه.ش 1377، 3صاحب جمعى حمید، "درباره نقطه گذارى"، تهران: ایرانشناسى، شماره ى  [49]

 .577-571   ص.

آثار  یاز فن ترجمه ضمن نقد عمل یجزیه وتحلیلترجمه: ت ی"اصول ومبان .طاهره صفار زاده [51]

 154   ص.. ه.ش 1376مترجمان" 

كرمان: دانشگاه  .الیه از مسند در جمله هاى مسندىگونگى تشخیص مسندچ .صفرى جهانگیر [51]

   .120-97ص ه.ش. 1387. 24ى كرمان، شماره

ها: در درون آنی اسم در زبان فارسی و روابط  وابستگی بندهای وابسته .طیب زاده امید [52]

   .146-117ص. ه.ش 1394 .دانشگاه ابوعلی سینا

 .م 1983  .الجملة العربیة دراسة لغویة نحویة، اإلسكندریة: منشأة المعارف .عبادة محمد إبراهیم [53]

  222 ص.

إشكالیة التطابق في ترجمة النثر األدبي من العربیة إلى العبریة خالل  .شحاتة مجدي عبد الحمید [54]

   .230ص. م 2000ین، القاهرة: جامعة عین شمس. القرن العشر
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النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، القاهرة: دار  .عبد اللطیف محمد حماسة [55]

   .196ص. م 2000. الشروق، الطبعة األولى

   ص.177. م 1999عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، القاهرة.  [56]

"موضوع اصولى ونگرش مترجمدر قبال مسائلى چند در متون ادبى"،  .ى، بهروزعزبدفتر [57]

   .89-74ص. ه.ش 1378، سال 172 تبریز: مجله دانشكده ادبیات وعلوم انسانى تبریز، شماره

ى پژوهى ادبى، شماره "آیا ترجمه ادبى نوع  خاصى از ترجمه است؟"، مجله .عشقى فاطمه [58]

    132-124 ص.. ه.ش 1377 شش، دانشگاه عالمه طباطبائى،

    ص.218 .م 1986علم الترجمة: مدخل لغوي، القاهرة: دار الثقافة الجدیدة.  .عطیة فوزي [59]

 199ص.  .1992القاهرة: الطبعة األولى،  .فن الترجمة .محمدعنانى  [61]

"نگاهى بر چهار چوب تحلیلى بازتاب جهان بینى در ترجمه ومصداقهاى آن  .غضنفرى محمد [61]

 -185. ه.ش 1384، 41ى دانشكده ادبیات وعلوم انسانى، شماره اصفهان: مجله .دبى"در ترجمه ا

.203 

    .304ص .ه.ش 1373 تهران: "نگاه".غالم حسین صدر، نیلوفر افشار. فرهنگ مترجم.  [62]

حذف واژگانى به لحاظ معنایى در زبان فارسى، تهران: مجله ى رشد آموزش  .غفارى مهبد [63]

 .40-36. صه.ش 1382 .47 زبان وادب فارسى، شماره

   .704ص. ه.ش 1348" وحیدیه" :تهران .دستور امروز. فرشیدورد خسرو [64]

   96ص.. ه.ش 1370 تهران: "نشر دانشگاهی".نخستین درسهای ترجمه. . فرزانه فرخزاد  [65]

   .146ص. ه.ش 1374تهران: "رهنما". قاسم کبیری. اصول و روش نرجمه.  [66]

   .422ص. ه.ش .م 1996 ت، دمشق: دار الفكر، الطبعة األولىمبادئ اللسانیا .قدور أحمد محمد [67]

  

. ه.ش 1363اپ پارس، جلد اول. چدستور زبان فارسى پنج استاد، تهران:  .قریب عبدالعظیم [68]

   .274ص

 .م 2003 .تونس: دار محمد على .و تفكیر النحاة العرب یالمصطلح النحو .قریرة توفیق [69]

   .312ص

 136. ص.ه.ش.  "سمت"زبان فارسی، تهران:  دستور. کامیار تقی وحیدیان [71]

  80. ص. ه.ش 1371هفت گفتار در باره ترجمه. تهران: "نشر مرکز". . کروش صفوی [71]

دستور زبان فارسى معاصر، ترجمه ى بحرینى، مهستى، تهران: انتشارات  .الزار ژیلبر [72]

 356. ص.ه.ش 1384. هرمس، چاپ اول

   .ه.ش 1385 تهران: "سمت". -ش ترجمه. لطف علی پور ساعدی. درآمدی به اصول و رو [73]

 186ص. 
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اتجاهات في الترجمة: جوانب من نظریة الترجمة، ترجمة: محمود إسماعیل  .بیتر نیومارك  [74]

 226ص.. م 1986صیني، الریاض. 

 1387  .تهران: نشر مركز، چاپ اول. ى سمائىدستور زبان فارسى، ترجمه .ماهوتیان شهرزاد [75]

 366ص.. ه.ش

 .523ص. ه.ش 1358تهران: "مؤسسه انتشارات".  نژاد. اصول ترجمه.یمندیمحمد جواد م [76]

 .168ص. ه.ش 1372 .محمود حدادی. مبانی ترجمه. تهران: "جمال الحق" [77]

  330  ص. ه.ش .1378 . گفتمان و تحلیل گفتمانی. تهران: "فرهنگ گفتمان"محمدرضا تاجیک [78]

 .214ص. ه.ش 1375 :محمد علی مختاری. هفت گفتار در اصول، روش و نقد ترجمه. تهران [79]

فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالم و ادبیات عربی.  .محمد محمدی مالیری [81]

 384. ص. 1394تهران: "انتشارات توس" 

  171.ص .1381 "آدنا" تهران: .1محمد معین. فرهنگ معین. ج. [81]

مشكالت ترجمة التعبیرات واالصطالحات: التعبیرات التركیة ومسألة  .محمد فهمى هویدي [82]

 .م 1989ترجمتها إلى العربیة، القاهرة: المؤتمر الدولي: الترجمة ودورها في تفاعل الحضارات. 

 .1181ص

ى سیر متمم در زبان فارسى، اصفهان: رشد آموزش زبان فارسى، شماره .مددى غالمحسین [83]

 .45-41ص. ه.ش 1389چهار. 

لمجلس األعلى للثقافة، الهیئة "المترجم وإسهامه في التنمیة الثقافیة، القاهرة: ا .ماريمسعود  [84]

 28 ص.م.  1992المصریة العامة للكتاب، 

 ص. .ه.ش1366دستور زبان فارسى، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.  .مشكوة الدینى مهدى [85]

24 . 

انواع جمله از نظر اجزا، رشد آموزش زبان وادب فارسى، تهران: شماره  .مقدم سید بهنام علوى [86]

 45-41 ص. .ه.ش 1386. 2

. 1380الدین کزازی. ترجمانی و ترزبانی. / کندوکاوی در هنر ترجمه. تهران: میر جالل [87]

   184ص.

 211.ص .1386 "امیر کبیر" تهران:های ترجمه. نادر حقانی. کتاب نظرها نظریه [88]

 507 ص.م.  1976 :العراق .النجار"نحو علم الترجمة"، ترجمة ماجد .نایدا یوجین [89]

 :الطبعة األولى، سوریة .الجلیل جوادستقبال، ترجمة: رعد عبدنظریة اال .هولب روبرت سي [91]

 .196ص. م 1992

    .126ص ه.ش. .1391 "سمت"دستور زبان فارسی، تهران:  .وفای عباسعلی [91]

https://www.gisoom.com/search/book/author-272421/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9/
https://www.gisoom.com/search/book/author-272421/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9/
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بیروت: دار الكتب العلمیه،  –یعقوب إمیل بدیع. موسوعه علوم اللغه العربیه. الجزء السابع.  [92]

 . 640. ص. 2006
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