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МУЌАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи тањќиќ. Бар асари робитањои сиёсиву иќтисодї ва 

фарњангї дар фонди луѓавї ва низоми дастурии њар забоне тањти таъсири 

забонњои ѓайр ќарор мегирад, ки натиљааш зуњури дигаргунињои чашмрас 

сохтори дастурии забони мавриди назар мегардад. Ба сифати намуна 

метавон аз таъсири низоми дастурии забони арабї ба низоми дастурии 

забони форсї ном бурд. 

Ќобили зикр аст, ки забони форсї дар муќоиса ба њама забонњои 

Ховари Миёнаву Наздик, ки тањти таъсири забони арабї ќарор 

гирифтаанд, аз нигоњи таъсирпазирї аз грамматикаи арабї љойи аввалро 

касб менамояд. 

Бо назардошти ин рисола ба тањлилу баррасии таъсири дастури 

забони арабї ба дастури забони форсї зимни тарљума, бахшида шудааст. 

Зикри ин нукта ба маврид аст, ки амри тарҷума унсури асосии 

фарњангии њар забон, омили муњимме дар рушди фарњангу тамаддуни 

љомеа ба шумор меравад. Бењуда нест, ки шоири бузурги рус А. С. Пушкин 

тарљумононро сафирони маърифату дониш хондааст" [  .[26 ,18

Академик В. В. Виноградов низ ба чунин таъсири назарраси забони 

арабї ишора намуда, таъкид кардааст: "Забони арабї аз замонњои ќадим 

байни мардумони эрониву турк ва афѓон рисолати бузурги интиќолу 

густариши фарњангро доштааст. Њамин аст, ки шумораи зиёди калимањои 

асили арабї барои забонњои туркиву форсї, афѓониву уйѓурї, тољикиву 

узбекї ва ќазоќї ва то дараљаи камтаре барои забонњои урдуву њиндї ва 

забонњои тоифањои африќої «умумї» ба њисоб мераванд" [  .[39 ,18

Мавзeи мазкур аз он љињат ќобили аҳаммият аст, ки дар марњилаи 

кунунии рушди ҷомеаи инсонї наќши тарљума ба њайси интиќолдињандаи 

иттилоот аз як забон ба забони дигар рў ба афзоиш аст. Гузашта аз ин, 

Эрон ва мутаносибан забони форсї дар сиёсати љањонї љойи намоёнеро 

ишѓол карда, бо рушду густариши иртиботу њамкорињои муштараки он 



5 

 

дар минтаќа, зарурати тарљумаи иттилооти мухталиф бештар эњсос 

мегардад. Вуљуди маводи фаровон бо забонњои арабї ва форсї коркарду 

тарљумаи њирфаии онњоро дар њар ду забон ба маќсади шинохти 

хусусиятњои забонї ва анљоми амри тарљума таќозо дорад. 

Ањаммияти омўзиши ин мавзуъ боз дар он зоњир мегардад, ки забони 

арабї ба гурўњи забонњои флективї ва забони форсї ба гурўњи забонњои 

аналитикї дохил шуда, аз нигоњи сохтор ва хусусияти синтаксисї аз 

якдигар тафовути куллї доранд ва мављудияти мавод дар забонњои форсї 

ва арабї зарурати тањлили амиќеро барои шинохти ќонунњои тарљума дар 

ин ду забон ба миён мегузорад. 

Тањќиќи мавзуи мазкур њамчунин аз он ҷиҳат қобили мулоњиза аст, ки 

тартиби калимањо дар љумлаи арабї аз тартиби онњо дар љумлаи форсї 

тафовути куллї дорад. Мушаххас намудани ин фарќият дар асоси 

муќоисаи рехту тартиби калимањо дар њар ду забон яке аз масъалањои 

муњимми забоншиносї ба шумор меравад. 

Зикр кардан муносиб аст, ки таъсири дастурии забони арабї ба забони 

форсї дар ќиёс ба таркиби луѓавии он дар эроншиносї њанўз ба таври 

бояду шояд омўхта нашудааст. Масоили камшинохташудаи таъсири 

дастурии забони арабї ба забони форсї, вижагињои хосси ошкорнашуда ва 

ќонунмандињои таъсири дастурии забони арабї ба форсї сабабу ангезае 

мебошад, ки моро ба интихоби мавзуи мазбур водор сохт. 

Бар асоси натиљањое, ки зимни ин тањќиќ ба даст меоянд метавон 

баъзе аз тамоюлњову ќонуниятњои таъсири дастурии забони арабиро ба 

забони форсї дар мисоли яке аз аљзои муњимму бунёдии љумла дар 

забони форсї, ки мутаммим (пуркунанда) аст, муайян намуд. 

Дараљаи омўзиши мавзуъ. Агар дар бораи таъсири забони арабї ва 

сохтори дастурии он ба забони форсї сухан дар миён бошад, зарур аст, 

зикр гардад, ки ин масоил дар заминаи воњидњои луѓавии арабї мавриди 

омўзиши назаррас ќарор гирифтааст. Вале дар забони муосири форсї 

омўзиши лингвистию њамаљонибаи таъсири дастури забони арабї ба 
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дастури  забони форсї дар мисоли мутаммим ба таври пурра омўхта 

нашудааст. То њол хусусиятњои фарќкунандаи таъсири дастури забони 

арабї ба забони форсї дар асоси ин воњиди муњимми забони форсї-

мутаммим мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Аз љумлаи корњои 

донишмандони эроние, ки ба гунае ба мавзуи тањќиќ бастагї доранд, 

метавон аз китоби «Тавсифи сохтмони дастури забони форсї»-и Муњаммад 

Ризо Ботинї [Тењрон, 1969], «Дастури забони форсї»-и Абдулазим Ќариб 

[Тењрон, 1995] ёд кард. Дар миёни асарњои мунташиршуда дар атрофи 

сохтори дастурии забони форсї, ки ба тањќиќи мо наздикї доранд, ду асар 

«Дастури забони форсии имрўз»-и Ѓуломризо Аржанг [2002] ва пажуњиши 

Умед Тайибзода дар мавриди хусусиятњои мутаммим дар забони форсї 

«Бандњои вобастаи исм дар забони форсї» [2014] ќобили мулоњизаанд. 

Зимни кор њамчунин таълифоти шарќшиносон Ю. А. Рубинчик,C. 

Пейсиков, Р. Фрай ва дигарон мавриди таваљљуњи мо ќарор гирифт. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. 

Масъалањои тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ба мавзуъњои тањќиќоти 

илмї робитаи зич дорад. Натиљањо ва хулосањои тањќиќоти илмї дар тањия 

ва такмили барномањои таълимї наќши муњим бозида метавонанд. Мавзуи 

тањќиќоти мазкур дар доираи яке аз самтњои корњои илмї-тањќиќотии 

кафедраи филологияи Эрони Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Маќсади тањќиќ. Њадафи аслии тањќиќ омўзишу баррасии густурдаи 

мавзуи мутаммими љумлаи форсї, анвои мутаммим, вижагињои дастуриву 

маъноии он зимни тарљума аз забони форсї ба арабї, таъйину шинохти 

мушкилоти он ва пешнињоди роњу воситањои рафъи ин мушкилот мебошад.  

Вазифањои тањќиќ. Вазифањое, ки пажуњанда дар ин замина пешорў 

дорад, ба шарњи зер аст: 

 Тањлили хусусиятњои мутаммими форсї дар заминаи корњои 

пажуњишии анљомшуда дар забоншиносии форсї; 
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 Табаќабандї ва таснифи мутаммим дар забони форсї, даќиќ  

намудани хусусиятњои асосии он њангоми тарљума аз забони форсї ба 

забони арабї; 

 Баррасии вижагињои маъноии мутаммим ва наќши он дар љумлаи 

форсї; 

 Омўзишу шинохти мутаммим дар матнњои адабї ва усулњои 

тарљумаи он ба забони арабї; 

 Баррасии ќонунияти тарљумаи мутаммими забони форсї ва тарљумаи 

он ба забони арабї бо шевањои муносибу озмудашудаи тарљума; 

 Тавсифи дастурии навъњои мутаммим, муќоисаи он дар матни арабї 

ва форсии романи «Чашмњояш»-и Бузурги Алавї. 

Объекти тањќиќ. Мавзуи тањќиќ пажуњиши њама пањлўњои мутаммим 

дар љумлаи форсї, навъњо ва хусусиятњои дастуриву маъноии он њангоми 

тарљума аз форсї ба арабї ва мушаххас намудани мушкилот ва бартараф 

намудани онњо мебошад. 

Предмети тањќиќ. Предмети тањќиќи кори илмии мушкилоти 

тарљумаи мутаммими љумлаи форсї ба забони арабї мебошад, ки бар 

асоси романи Бузург Алавї «Чашмњояш» сурат гирифтааст. 

Асосњои назарии тањќиќ. Асоси назарии диссертатсияи мазкурро осори 

тањќиќии забоншиносону донишмандони маъруф дар заминаи назарияи 

љумла, маъношиносї ва сарфу нањв ташкил медињанд. Зимни таълифу 

тадвини тањќиќи хеш мо ба таълифоти олимоне мисли Л. С. Пейсиков, Ю. 

А. Рубинчик М. Оранский, Найдо Юљин «Фанни тарљума. [ба забони 

арабї], 1926», Вафої Аббосалї «Дастури забони форсї. Тењрон, 1891 

(2012)», Хайёмпур Алї «Дастури забони форсї. Табрез, 1855 (1964)», 

Сафарзода «Усул ва мабонии тарљума. Тењрон, 1826 (1992)», П. Н. Хонларї 

«Дастури забони форсї. Тењрон, 1839(2010)» ва ѓ. такявар будем. 

Асосњои методологии тањќиќ. Бунёди методологии рисоларо осори 

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

Ҳамроқулов, З.Муллоҷонова, У. Сафаров, К. Исмонов, У. Сулаймонӣ, С. 
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Сулаймонов, Б. Камолиддинов, Њ. Маљидов, Герасименко, Ю.Н. 

Марчук, А.Т. Алтунян ва дигарон ташкил медињанд. 

Сарчашмаи тањќиќ. Барои диссертатсия ба сифати сарчашма романи 

нависандаи муосири Эрон Бузурги Алавї «Чашмҳояш» интихоб шуда, ки 

соли 1948 мунташир шудааст. Њаљми роман ба 242 сањифа мерасад ва яке аз 

машҳуртарин ва пурнашртарин романњои адабиёти муосири Эрон мањсуб 

мешавад. Манбаи дигари тањќиќї тарљумаи арабии романи мазкур аст, ки 

соли 2008 дар Миср тавассути Муно Њомид тарљума ва нашр гардидааст. 

Навгонии илмии тањќиќ. Навгонии илмии тањќиќ дар интихоби 

мавзуи он таљассум меёбад, ки бори нахуст мутаммим дар забонњои арабї 

ва форсї ба таври муќоисавї мавриди тањлилу арзёбї ќарор гирифтааст. 

Њамзамон бо ин, дар диссертатсия бори аввал: 

- омўзиши њамаљонибаву интиќодии навъњои мутаммим дар љумлаи 

форсї дар тарљумаи  матни адабї сурат гирифтааст; 

- хусусиятњои маъної ва дастурии тарљума ва мушкилоте, ки њангоми 

тарљумаи мутаммими форсї ба арабї ба миён меояд, тањлил гаштааст; 

- таъсири дастури забони арабї дар мисоли сарчашмањои адабии 

форсї ба таври даќиќ муайян карда шудааст; 

- хусусиятњои барљастаи таъсири дастурии забони арабї ба забони 

форсї дар асоси романи «Чашмњояш» тањлилу муайян шудааст; 

- дараљаи таъсири дастурии забони арабї дар амри истилоњофаринии 

дастурии забони форсї муайян карда шудааст. 

Диссертатсия нахустин пажуњиши монографие мебошад, ки объекташ 

масъалаи корбурдии унсурњои дастурии забони арабї дар забони форсї 

дар мисоли мутаммим ќарор гирифтааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

- забон њамчун падидаи љамъиятї ва абзори иртиботии байни мардум 

бар асари робитањои таърихию забонї маводи фаровони забониро касбу 

фароњам месозад; 
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-забони форсї дар тули таърихи такоммули худ борњо тањти таъсири 

забонњои бегона ќарор гирифта, аз як сў фонди луѓавии худро ѓанї 

гардонда, њамзамон сохтори дастурии худро такмил бахшидааст; 

-забони форсї аз њама зиёдтар зери таъсири забони арабї ќарор 

гирифтааст ва бештари истилоњоти забоншиносии форсї бархоста аз 

забони арабї мебошанд; 

-инкишофу камоли забони форсї мутобиќи ќонунмандињо ва 

меъёрњои мављуди он зимни иќтибосгузинї аз забони арабї зери таъсири 

нуфузи дастурии он ба амал омадааст; 

- дигаргунињои иљтимої-сиёсие, ки дар охирњои солњои 20-уми асри 

гузашта дар Эрон ба вуќуъ пайваст ва сабабгори таѓйири сиёсати забонии 

кишвар шуд дар маљмуъ, боиси афзоиши љойгоњи вожањои арабї ва 

таъсири дастури забони арабї ба забони форсї гардид. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањо ва ањкоми 

пешнињодии диссертатсия имконоти фаровонеро барои пажуњишњои баъдї 

дар робита ба забоншиносии форсї, сохтори дастурї, љойгоњи мутаммим 

дар тарљума, тарљума ва тарљумашиносї, аносири созандаи амри 

тарљумонї, хусусан тарљума аз забони форсї ба забони арабї мусоид 

месозад. Инчунин натиљањои онро метавон дар лексияву машѓулиятњои 

амалии мактабњои олї, оид ба таърихи суннатњои дастурии забони форсї, 

курси махсуси «Сохтори дастурии забони форсї», курси махсуси назарияи 

тарљума дар забонњои гуногун мавриди бањрабардорї ќарор дод. 

Маводи диссертатсиярро њамзамон метавон зимни таълими дастури 

забони форсї, махсусан дастури назариву амалї, дарсњои назария ва 

амалияи тарљума, њамчунин омўзиши ќиёсии дастури забонњои мавриди 

ќиёс истифода намуд. Бо истифода аз маводи тањќиќ ва шевањои 

пешнињодї метавон барои донишљўёни шуъбањои тарљумонї фарњанг ва 

дастуру воситањои таълимї навишт. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Мутаммими љумлаи форсї ва мушкилоти 

тарљумаи онба забони арабї (бар асоси романи Бузурги Алавї 
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«Чашмњояш»)» 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 пажуњиш 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 дар сатҳи 

донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмиллалӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи 

муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ 

расидаанд, инъикос шудааст.  

Диссертатсия дар љаласаи муштараки кафедрањои филологияи Эрон, 

филологияи араби факултети забонњои Осиё ва Аврупо ва кафедраи 

таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ мавриди 

муњокимаву арзёбї ќарор гирифта, ба њимоя пешнињод шудааст 

(Суратмаљлиси №6 аз 19 феврали 2022). Бар асоси маводи диссертатсия 

баромаду суханронињои диссертант дар конференсияњои илмии 

профессорону муаллимони Донишгоњи миллии Тољикистон дар тули 

солњои 2014-2016 сурат гирифтааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 4 мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР 

ва КОА-и  назди Президенти ҶТ ба чоп расидаанд.  

Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, се боб ва хулосаву фењристи 

адабиёт иборат аст. 
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БОБИ АВВАЛ.  

ТАРҶУМАИ АДАБИИ МУТАММИМИ ЗАБОНИ ФОРСӢ ВА 

МУШКИЛОТИ ОН 

Фасли аввал: Тарҷумаи адабӣ ва мушкилоти он.  

Ин фасл моњияти тарҷумаи адабї (Literary translation) ва мафњуми 

онро дар назди аврупоињо, арабњо ва эронињо ба ихтисор баён мекунад 

ва хулосаи барљастатарин назарияҳои (translatin theories) тарҷума 

назири: Кет Фурд (Cеt Ford) ва Юҷин Нойдо (Eugene Nida) низ дар ин 

фасл матрањ шуда ва мавриди баррасӣ ќарор мегирад.  

Тарҷумаи адабї дар ибтидо ниёз ба вуљуди њиссии адабї ва 

халлоќияте фаротар аз халлоќият (creativity) дар тарҷумаи илмї 

мебошад. Чаро ки матни адабї ба њамроњи худ дарбардорандаи абъоди 

зебоишинохтї низ мебошад, ки дар канори мазмуни дарунии он ќарор 

мегирад. Аз сӯйи дигар, дар бархе маворид мумкин аст забони мабдаъ 

(source language) чунон душвору печида бошад, ки мутарљим дар 

тааммули худ бо он дучори мушкилоти бузург гардад, ва аз њамин рӯ, 

ҳамзистии мутарљим бо осори адабї яке аз роњњои пешравии вай дар 

љињати интиќоли даќиќ ва амонатдоронаи аносири зебоишинохтии 

мављуд дар матни мабдаъ ба шумор меравад [   .[6 ,18

Ёфтани як муодили лафзии муносиб (translation equivalents) ва 

созгор бо бофти матн љузви мушкилотҳои пешрави мутарљимон ба 

шумор меравад, ва њамин амр аз авомили душворсози фароянди амали 

мутарљим ба вижа дар тарҷумаи мутуни адабї ба шумор меравад. Чаро 

ки сохтори мизољию отифӣ ва аќлии инсон аз нуќтае ба нуќатаи дигар

дучори дигаргунї ва тањаввулоти мухталиф мегардад ва дар њамин 

чорчўб, мутарљими фаъол дар ҳавзаи адабиёт бо мушкилотњои 

мухталифе мувољењ мегардад, ки танњо афроди даргир дар тарҷумаи 

адабї ќодир ба дарки ин мушкилот мебошанд. Аз ҷумлаи душвортарини 

ин мушкилотњо, метавон ба далоили мухталифи матн ва вижагињои 

маъноию балоѓии пинњон дар матни нависандаи аслї ишора намуд. 
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Мушкилотњои тарљумаи адабї, тардиде вуљуд надорад, ки тарҷумаи 

имрӯза дигар навъи саргармии бештар ё амри нишондињандаи 

фарњехтагии фард ба шумор намеравад, балки имрӯза тарҷума бо гомњои 

рӯ ба ҷулу фосиллаи бисёре аз он наќши суннатии худ гирифта аст, ба 

вижа он ки мо дар асри љањонишудан ќарор дорем ва љањон ба лутфу 

васоили иртиботи љамъї табдил ба деҳкадаи кўчак гардидааст. Ба ин 

тартиб тарҷума дар рӯзгори кунунї аз чунин љойгоњ ва ањамияте 

бархӯрдор гаштааст, ки табдил ба зарурати њатмї барои њамаи 

кишварњо ва милал гардида аст. Бо таваљљуњ ба он чи аз ањаммияти 

мавзуи тарҷума гуфта шуд, равшан мегардад, ки бояд барои мушкилоти 

пеши рӯ дар заминаи ироаи маъноӣ амонатдорона ва комилу равшан аз 

матни мабдаъ чораандешї намоем. Ногуфта ошкор аст, ки тарҷумаи 

ѓайри пойбанд ба асли амонтдорї, мунљар ба эљоди суъибардошт ва 

ироаи маънои нодуруст ба хонанда мегардад, ки худ метавонад 

мушкилот ва њатто дар бархе маворид буҳронњои азимро дар пай дошта 

бошад. Аз љумлаи мушкилотҳои фароянди тарҷума метавон ба ин 

маворид ишора намуд: 

§ 1.1.1. Мушкилоти мутарљим ва хонанда  

а). Мушкилоти мутарљим. Бидуни дар назар гирифтани мутарљим 

наметавон њеҷ як аз мушкилњои фароянди тарҷума (problems of 

translation)-ро мавриди баррасӣ ќарор дод. Чаро ки мутарљим як унсури 

асосӣва бунёдӣ дар фароянди тарҷума ба шумор меояд ва аз њамин рӯ, 

фароянди тарҷума њаргиз наметавонад бо як диди мавзуии муљарад сирф 

тањаќќуќ ёбад. Бо таваљљуњ ба ин ки шахси мутарљим љузъе аз муњити 

фарњангии перомуни худ ба шумор меравад, аз њамин рӯ аз наќшаи 

мењварї дар иртибот бо усул ва рӯишњои мавриди корбурд дар тарҷума 

бархӯрдор аст. Чаро ки мутарљим як матнро аз нав бозтавлид 

(reproduction) ё бозофринї менамояд ва матнро дар муњиту фарњанги 

ѓайр аз муњиту фарњанги аввалияи он ворид месозад. Бар ин асос, 

мутарљим илова бар итќони забони бегона ва бакоргирии бењинаи 
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луғатномањо бояд аз вижагии дигаре низ бархӯрдор бошад. Албатта, ин 

мавзуъ ба нуќтаи хилофї миёни пажуњишгарон табдил шудааст ва дар 

њоле ки бархе аз онњо вазифаи мутарљимро он медонанд, ки "ба аносири 

аслї эњтиром бигзорад ва њаргиз вижагињои шахсии худро дар асари 

тарҷумашуда ворид насозад [   .[243 ,26

Гурўњи дигар бар ин боваранд, ки мутарљим бояд мавзеи комилан 

шахсї дар ќиболи матн дошта бошад, вижагињо ва мушаххасоти хосси 

худро бар матн биафзояд ва дар ин маврид мутарљим ва њунарманди 

халлоќ њеҷ тафовуте бо якдигар надоранд [   .[244 ,26

Ба ин тартиб мо дар баробари ду андешаи комилан мутафовит ва 

мутазод ќарор дорем, то он љо ки яке аз он ду бар зарурат худдорї аз 

афзуда шудани абъоди шахсї ва њувияти мутарљим бар матн таъкид 

дорад, дар њоле ки дигаре моро ба зарурати њузури абъоди шахсии 

мутарљим дар матни тарљумашуда фаро мехонад.  

Пажуҳишгар ќоил ба назарияи севумї мебошад, ки бар мабнои он 

наметавон интизор дошт, ки мутарљим дар тарҷума рӯйкарди (approach) 

комилан мавзўї ё зотї дошта бошад. Дар воќеъ мутарљим дар тарҷума 

рӯйкарди миёнаро дар пеш мегирад ва дар ин чорчўб дар бархе маворид 

метавонад дар чорчўби маљмуае аз шароит ҳолатҳоеро низ сурат дињад. 

Яке аз ин шурут огоњии вай ба решањо ва хостгоњҳои фарњангию 

тамаддунии ба кор рафта аз забони мабдаъ дар асари адабї аст. Чаро ки 

њаргиз наметавон мутарљимеро ёфт, ки битавонад аз дараљаи муайяне аз 

таъсири шахсї дар фароянди амали худ иљтиноб бипазирад. Мутарљим 

дар фароянди тафсири худ аз асари адабї ва дар фароянди гузиниши 

калимот ва сохторњои сабкии мавриди назар дар тарҷума, мутмаинан 

таҳти таъсири бозтобњои Пажуҳишгар ва асари ў дар шахсияти худ 

ќарор мегирад. Бе он ки бихоњем асли амонатдориро нодида бигирем, 

вале бояд пазируфт, ки мутарљим бояд, то њадди имкон аз дахолати 

шахсї дар фароянди интиќоли паём барканор бошад.  
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 Аз сӯйи дигар, мо њаргиз наметавоем мутарљимро навъи мошин ё 

робот фарз намоем ва дар њар њол ў дар фароянди тарҷумаи худ 

вижагињои шахсии худро дар асари тарҷумашуда бар љой хоњад гузошт. 

Бар њамин мабно, њар мутарљиме бояд равшан кунад, ки то чӣ мизоне 

дар осори адабї шахсияти худро бе он ки бо маќсуди Пажуҳишгари 

аслии асар таноќуз дошта бошад, дар раванди тарҷума дахолат хоњад 

дод ва ин амр њамон чизест, ки метавон аз он ба унвони "њисси тарҷума" 

(translation sense) ёд намуд. Ин њис робитаи матни мабдаъ бо матни 

маќсадро назм мебахшад ва равшан месозад дар куљо бояд ба матн ба 

шакли лафзӣ мутаањњид монад ва дар чӣ мавориде чӣ гуна ва чаро 

метавон аз он чорчўби лафзӣ хориљ гашт. Ин бахш њамон љанбаи фаннии 

тарҷума ба шумор меравад, ки ворид сохтани он дар фурмулњо ва 

ќолабњои љомиду хушк ба ѓоят душвор ва ѓайримумкин менамояд. Дар 

воќеъ ин њис як истеъдоди дарунї (aptitude internal) аст, ки таҳти таъсири 

таљриба сайқал ва ҷило меёбад ва ба абзори коромад дар дастони 

мутарљим табдил мегардад. Бар мабнои он чи гузашт равшан мешавад, 

ки мутарљим нависандаи халлоќ ва шунавандаи ҳушёр ва хонандаи огоњ 

низ ба шумор меояд, ки мекӯшад бо њифзи амонтдорї шикофти 

иртиботии мављуд миёни хонанда ва нависандаро пур намояд. Бар њамин 

мабно, мутарљим бояд дорои бархе мушаххасањо ва вижагињои асосӣ 

(basic features) бошад, аз љумлаи инњо: 

1-мутарљим бояд ба забони мабдаъ тасаллути комил дошта бошад. 

Ин тасаллут ба маънои дарки мафњуми куллии маъно ё тавоноии 

бањрагирӣ аз луѓатномањои мухталиф намебошад, балки маќсуд дарку 

фањми абъоди мухталифи пайдову пинњони маонӣ ва арзишҳои отифию 

рафторӣ (affective &behavioural values)-и мављуд дар њар калимаву иборот 

ва низ тавоноии шинохти вижагињои мухталифи сабкӣ аст, ки абъоди 

эњсосию отифии асари мабдаъро шакл медиҳад [   .[293 ,24

2-шинохти забон маќсад (target language) [   .[584 ,84
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Машњур аст, ки бештари хатоњое, ки мутарљимон муртакиби он 

мешаванд, дар ибтидо аз камбуди шинохти онон аз забони мухотаб 

сарчашма мегирад.  

3-мутарљим бояд бо вижагињои фарњангӣ ва тамаддунии забони 

мабдаъ ошноӣ дошта бошад, то битавонад зерсохтҳои матн (sub 

structures text) ва меъёрњои мављуд дар онро фањм намояд. Ин мавзуи 

мушкил душвориедар пешравии мутарљим ба шумор меравад, то он љо 

ки мутарљим ночор мегардад, ки бахшҳои матни мабдаъро, ки 

дарбардорандаи бори фарњангӣ мебошанд тарҷума намояд бе он ки 

мухотаб бардоште аз ин мафоњим дошта бошад [   .[104 ,18

Дар ин њолат мутарљим бояд нињояти талоши худро барои ќобили 

фањм кардани матни мабдаъ ва мафоњими фарњангии он барои мухотаб 

сурат диҳад. Чаро ки дар ѓайри ин сурат тарљумае дар баробари мо 

ќарор хоњад дошт, ки комилан лафзӣ ва бемуњтаво хоњад буд ва хонанда 

аз дарки он нотавон хоњад гашт.  

4-мутарљими матни адабї бояд дар мутуни мухталифи адабї ва 

мафоњиму пажуњишњои наќдї ѓавр ё фуру равад ва бо абъоди фаннии 

асари адабї, ошноӣ дошта бошад [   .[25 ,54

Дар воќеъ бо вуљуди он ки забон зербинои аввалияе (underlyings) ба 

шумор меравад, ки мутарљим бо он дар тааммул ќарор мегирад, вале мо 

њаргиз наметавонем вижагињои забони адабиро мањдуд намоем. Чаро ки 

забони адабї як забони воњид намебошад ва аз навъи адабї ба навъи 

дигар ва аз унсуре ба дигаремутафовит аст. Ҳамчунин худи асари адабї 

мумкин аст, дорои сутуњи забонӣ (language levels) -и мухталиф бошад [  ,26

243].  

 Ин дар њоле аст, ки мутарљим бояд дорои тавоноии таќлид ва 

улгугирї аз сабку абзорњои шахсии нависанда низ бошад [   .[294 ,24

Ба ин тартиб мутарљим барои таъсиргузории комил дар хонандаи 

худ бояд аз њамон мизони истеъдоди шахсии нависанда бархӯрдор бошад 
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ё он ки њадди аќал њамон навъи истеъдоди шахси нависандаро дар худ 

дошта бошад.  

5-мутарљим бояд аз асари адабие, ки дар садади тарҷумаи он аст, дар 

мавориди куллии он шинохти кофї дошта ва ќабл аз оѓози тарҷума 

чандин бор онро мавриди мутолиа ќарор дињад, то мафњум, маъно, 

таобир ва тавзеҳоти ў бо нависанда дар њам омехта гардад ва маонии он 

дар зењнаш мустақар гардад ва худаш барои тарҷумаи асар омода гардад 

[   .[15 ,55

Ба ин тартиб метавон гуфт, ки тавоноии мутарљим дар пиёдасозии 

рӯњи нависандаи аслї дар матни тарҷумашуда имтиёзи бузург ба шумор 

меравад, ки танњо дар ихтиёри мутарљимони забардасте ќарор мегирад, 

ки ба њар ду забони мабдаъ ва маќсад тасаллути комил доранд.  

б). Мушкилоти хонанда. Бештари назарияпардозони ҳавзаи тарҷума 

(translation domain) омили муњимеро нодида гирифтаанд, ки наќши асосӣ 

дар тавлид ва офариниши маъно (meaning creation) дорад, ки њамон 

хонанда ба шакли ом ва хонандаи матни адабї ба шакл хос мебошад. 

Дар воќеъ бояд гуфт, ки хонанда дигар иртиботи масрафї бо матн 

надорад ва пазириши матн дар назди ў низ ба якбора ва танњо аз рӯї 

ирзои аташи адабї ва дарёфти шахсї сурат намегирад, балки хонанда 

худ дар офариниши ин матн мушорикат менамояд [   .[98 ,41

Ба ин тартиб асари адабї аз се унсур- муаллиф, асар ва хонанда 

падид меояд ва хонанда танњо ба унвони як унсури таъбиргар (interpreter 

element) ба шумор намеояд, балки омили ҳозире дар таљрибаи адабї 

мањсуб ва дар он мушорикат менамояд ва фаротар аз он марказе аз 

энерҗӣ ва муњтаво барои асари ироашуда ба шумор меравад, ки ба 

воситаи њузури он дидгоњи таљрубӣ ва навъи нигоњ ба асари муаллиф 

дигаргун мегардад [   .[33 ,41

 Аз њамин рӯст, ки мо метавонем иддао кунем осори халлоќона дар 

њангоми тааммул бо хонандагони худ, ки ба дур аз бофтњои хориљї 

(situational contexts) ва падидоварандагони ин осор падид меояд аз њаёти 
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дубора бархӯрдор мегарданд. Дар ин љо мо бо тааммули дусӯя миёни 

матн ва хонанда мувољењ мебошем, ки имрӯз аз он таҳти унвони 

назарияи пазиришӣ (acceptability theory) ёд мегардад. Бинобар ин матн 

комилан боз аст ва хонанда (ки дар ин љо маќсуд хонандаи матни 

тарҷумашуда ё худ шахси мутарљим дар њангоми мутолиаи матни аслї 

мебошад) дар фароянди мушорикати худ матнро тавлид менамояд. 

Албатта, маќсуд аз тавлид на масраф, балки омезиши ду фароянди 

хониш (reading process) ва таълиф дар як фароянди воњид аст ба гунае, ки 

мутолиаи асар табдил ба навъи мушорикат дар таълиф ва офариниши он 

мегардад. Метавон иллати ин амрро дар ин нукта донист, ки матн 

"абзори љомид ва хушк аст, ки танњо дар замоне њаёт меёбад, ки 

пешгӯиҳои хонанда дар он руњи њаёт ва зиндагӣ медамад [   .[71 ,83

Ва дар ин љаст, ки хонанда шикофти мављудро бо баҳрагирӣ аз 

тахайюл ва фарњанги зиндагии худ пур менамояд, вале дар сурате ки 

хонанда аз ин амри нотавон боќӣ намонад, дар ин сурат ин бахш аз 

асари адабї гунг ва мубњам боќӣ хоњад бимонад [   .[128 ,18

Бар мабнои он чи гузашт метавон гуфт хонандае, ки метавонад 

матнро ба шеваи самарабахшемавриди мутолиа ќарор дињад ва тамомии 

сутуњи онро дарк намояд, хонандаи дорои тавонмандиҳои мушаххас ба 

шумор меравад. Тавонмандии як хонандаи улгу дар мизони шинохти 

(scale of epistemology) ў аз он чи ки метавонем онро фарњанги луѓати 

асосӣ ва ќавоиди марљаъдору аснод биномем ва низ дар мизони 

тавоноии ў дар шинохти бофти маќтаъ мавриди мутолиа ва фањми 

таобири баёнї ва чорчӯбњои адабї таљассум меёбад. Бар њамин асос 

тавонмандии њадди аќали хонанда дар ба коргирии фарњанги луѓат амри 

зарурӣ аст, то битавонад мафњуми калимот ва маонии онњоро дарк 

намояд, њамчунон ки агар хонанда натавонад рамузи ибтидоии забони 

мабдаъро дарк намояд, њаргиз нахоњад тавонист дар бофти мубњами 

матн ѓавру тааммуќ намояд. Аз сӯидигар, ошноии хонанда бо шароит 

дар перомуни офариниши як қитъаи адабї (literary segment), ўро кумак 
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хоњад намуд, то таъвиле аз калимот ироа дињад, ки бо хонандаи матн 

татобуқу (correspondence) инсиљом дошта бошад, яъне бо маънои 

аввалия њамросто бошад, ки мавриди назари муаллиф будааст. Ба њамин 

тартиб дармеёбем, ки шинохти таобири баёнї ва душворињои онњо ва 

дарки ќолабњои мухталифи адабї хонандаро аз фањми наздиктар ба 

анвои адабї баҳраманд месозад [   .[74-75 ,83

Бар њамин мабно равшан мешавад, ки мутолиа дар маънои омми худ 

фароянди иртиботї (communicative proces) миёни хонанда ва матн ё 

байни зоту мавзуъ ва миёни фарњангњои мухталиф аст. Аз дигар сӯ, дар 

мутолиа тааммули дутарафа сурат мепазирад, ки њар як аз тарафҳо аз 

дигаре бањра мебарад, њамчунон ки дар ин фароянд сохтори (structure 

process) асари мутолиа шуда бозсозї мегардад. Равшан мешавад, ки 

фароянди мутолиаи асар фароянди печида ба шумор меравад, ки матнро 

аз маънои хосси худ баҳраманд месозад ва аз њамин рӯ, тамаркуз бар 

њузури хонанда ва баҳрамандии ў аз наќши фаъол ва пўё табдил ба 

унсури зарурӣ дар фароянди тарҷума мегардад, чи он ки бо ин таъриф 

хондани асар худ табдил ба фароянди ибдої ва илњомбахш мегардад ва 

хонанда дар раванди нигоришу ибдоъ бо муаллиф сањим мешавад. Бо 

таваљљуњ ба ин умур, дигар наметавон ба шакли ќатъї аз тарҷумае сухан 

гуфт, ки вуљуди маънои собит дар матнро ѓайри ќобили инкор медонад 

[   .[54 ,16

 Чаро ки бар мабнои таърифи љадид офариниши маъно вомдори

таоммули хонанда ва матн мебошад ва аз њамин рӯ, мабњаси маънои 

собит дар матни мавзуъ ва ба иборати даќиқтар мављудияте надорад ва 

маъно тавассути хонанда ва дар фароянди хониш шакл мегирад ва њамин 

амр худ мунљар ба эљоди мушкилоти бузург мегардад.  

 Дар ин хусус Боза Эзар, пажуњишгари адабиёти англис мегўяд: 

“Наќши хонанда (ки дар ин љо маќсудамон њамон мутарљим аст) дар 

бознависии матни (rewrite text) аслї мумкин аст мунљар ба тањрифи он 

матн ё афзоиши ѓайри муљоз дар маънои он гардад, вале бо ин вуљуд 
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маљмӯае аз завобиту меъёрњои фароянди тарљумаи матнро таҳти 

контроли худ ќарор медиҳад.” [   .[101 ,26

 «Матни адабї дидгоњҳое аз љањонро аз зовияи диди муаллиф ироа 

медиҳад. Аз дигар сӯ, матни адабї аз завоёи диди мухталифе шакл 

мегирад, ки чорчўби куллии дидгоњи муаллифро тарсим менамоянд. Ин 

завоё њамчунин барои тасаввуроти мавриди ниёз дар зењни хонанда 

заминачинӣ менамоянд. Барои тавзењи бештар дар ин бора, ба роман 

ишора менамоем, ки бењтарин мисол дар ин робита ба шумор меравад. 

Чаро ки роман низоми муташаккил аз чандин низоми дигар аст ва дар 

он талош мешавад, то љанбаи фардии дидгоњи муаллиф мунтаќил шавад. 

Дар ин низоми адабї чаҳор зовияи диди аслї дар баробари мо худнамоӣ 

мекунад: зовияи диди ровї, зовияи диди шахсиятњо, зовияи диди гирењ 

достон ва зовияи диди хонандаи дорои тахайюл. Бо вуљуди он ки ин 

завоёи дид њар як аз ањаммияти мутафовите нисбат ба дигарӣ бархӯрдор 

мебошанд бо ин вуљуд њеҷ як аз онњо ба танњої бо маънои матн 

мутобиќат надоранд. Дастоварди ин завоёи дид офариниши хутути 

љињатдињандааст, њар як аз сарчашмањои мухталифе монанди қиссагӯву 

шахсиёт ва љуз он шакл меёбанд [   .[55 ,16

Бар њамин асос тарҷума ва пазириш дар пайи эљоди пули устуворе

миёни умури собит ва умури мутаѓайир ё миёни матни аслї ва хонишҳои 

мутафовити он аст. Дар ќолаби ин таъриф, тарҷума фароянди динамикӣ 

хоњад буд, ки мутаносиб бо дигаргунии забон дучори дигаргунї ва 

таѓйир мегардад ва ин гуна аст, ки тарҷума дар чорчўби назарияи хониш 

ва нигориш (reading & writing theory) ворид мегардад.  

Аз он љо ки назаряи пазириш бар таваљљуњ ба аносири созандаи 

матн ва њамроњи хонанда дар офариниши маъно таъкид дорад, тарҷума 

низ ниёзманди диќќати дучандон дар љињати барќарории тавозун 

(rhythem) миёни матни аслї ва матни тарҷумашуда аст, бидуни он ки 

табдил ба тасвири беруњ ва ё бозтоби мушавваш аз асл бошад. Бо 

таваљљуњ ба ин амр, метавон гуфт вазифаи аввалия ва асосии мутарљим 
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вафодорї ба матн аст. Ин навъи вафодорї (loyalty text) ба матни мабдаъ 

намебошад, балки мутарљим бояд дар иртибот бо матни маќсад низ 

вафодорї пеша намояд ва талош кунад, то монеъ аз гудохтани шахсияти 

худ дар матни мабдаъ шавад, њамчунон ки бояд ба асолати матни мабдаъ 

пойбанд боќӣ бимонад, то аз ин раҳгузар хонанда ќодир гардад ба 

воситаи мутарљим, маќсуди муаллифи аслиро дарк намояд. Бояд дар 

назар дошт, њангоме ки мутарљим ба унвони мисол иќдом ба интиќоли 

бархе асомии муртабит бо воќеиятњои зиндагии рўзмарра ё муњит ё 

таърих менамояд ин амрро нодида мегирад, ки хонанда наметавонад, 

дарки равшане аз ин калимот дошта бошд. Чаро ки фарњанги ў бо 

фарњанги матни аслї комилан мутафовит мебошад. Дар чунин мавориде 

мутарљим вазифа дорад, то дар ќолаби як порогроф тавзењоти лозимро 

дар ихтиёри хонанда ќарор дињад. Дар ин љо бояд ба ин нукта низ ишора 

намоем, ки мутарљиме, ки ба истилоҳ бо худ содиќ бошад, мутаваҷҷеҳи 

ин нукта хоњад буд, ки хонандагони ў наметавонанд ба манбаи аслї 

мурољиа намоянд, чи он ки агар онон тавоноии интихоби матни аслї ва ё 

матни тарҷумашударо доштанд, бетардид матни аслиро бар матн 

тарҷумашуда тарљеҳ медоданд. Ин дар њоле аст, танњо касоне ба матни 

тарҷумашуда паноњ меоваранд, ки миён ин ду матн, њаќқи интихобе 

надоранд. Аз њамин рӯ, мутарљим бояд њоли хонандаи худро муроот 

намояд, то тарљумаи ў бо сутуњи мухталифи хонандагон њамсонї дошта 

бошад. Чаро ки мутарљим навъи мухотаби тарљумаи худро мушаххас 

наменамояд ва ин навъи хонанда аз фањми тарҷума ољиз намемонад.  

§ 1.1.2. Мушкилоти навъи матн. Баъд аз он ки тарҷума бо убур аз 

тањаввулоти муњим табдил ба абзори коромад ва зарурӣ дар арсаи 

фаъолиятҳои инсонї гардид. Анвои љадиде аз тарҷумаи матн монанди 

тарҷумаи ахбори кӯтоҳи матбуотї ва мутуни адабию илмї ва мутуни 

шунидорию дидорї дар ашколи мухталифи он ба мухотабин арза 

гардид. Аз сӯи дигар, тарҷума ба унсури фарозамонї ва фаромаконї 

(spatial & extraposition) мубаддал гардида, ба гунае ки њам инак 
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мутарљимин иќдом ба бозгардони мутуне менамоянд, ки таърихӣ буда ва 

марбут ба рӯзгори кунунии мо нест, ё он ки бисёре аз мутуни 

тарҷумашуда бо убур аз мавонеи љуѓрофиёӣ ва фарњангӣ, аз забону 

фарҳанги милали мухталиф дар сартосари љањон сарчашма мегиранд, ки 

лузуман бо фарњанг ва забони фардии хонанда дорои њамбастагї 

намебошанд. Бо таваљљуњ ба тањаввулоти камӣ ва кайфии суратгирифта 

дар заминаи тарҷума ин ниёз зарурӣ менамуд, ки бояд иќдоме дар љињати 

таќсимбандии мутун ва тадвини мабонии корбурдӣ ва сабки мутарљим 

ба унвони наќшаи роњи вай дар фароянди тарҷума сурат пазирад, то аз 

ин раҳгузар меъёрњои стандарт љињати доварӣ ва арзишёбии тарҷума аз 

назари мизони татобуқ (correspondence) миёни матни аслї ва матни 

тарҷумашуда фароњам ояд.  

“Ҳар навъи матн дорои вижагињои хоссе мебошад, ки њамин амр 

мутарљимро бо мушкилоти вижае мувољењ месозад. Ба унвони мисол 

тарҷумаи мутуни матбуотї ва расонаӣ аз назари сабки баён ва шеваи 

тарҷума бо бозгардонии мутуни илмї мутафовит мебошад, њамчунон ки 

дидгоњи пажуњишгарон дар бораи навъи мутуни мутаносиб бо ихтилофи 

рӯйкардњои пажӯњишї ва назарии онон мутафовит аз ҳам мегардад.” [  ,45

147].  

 Бар ин бовар аст, ки њар матне ќатъи назар аз навъи он 

дарбардорандаи аносири таьсиргузор аст. Ин аносир њангоме намуд 

меёбанд, ки нависанда иќдом ба баёни ниёзњову ањдоф ва маќосиди 

иљтимоию фардї менамояд ва бар њамин асос матн вориди робитаи 

таьсиргузор бо мухотаб мегардад ва равобити таъсирии матни 

мутаносиб бо танаввўи мутун мешавад. Ин робита реша дар ин амр 

дорад, ки фарди фиристанда (дар ин љо нависанда) иќдом ба гузиниши 

маљмуае аз чорчӯбҳои лафзӣ ва сабкӣ намуда ва аз онњо дар масири 

ањдофи муайяни худ суд мељўяд.  

Бар њамин асос равшан мешавад, ки таъини навъи матн, мавзуи 

бисёр њаётї дар раванди тарҷума мебошад, њамчунон ки мутарљим дар 
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аснои марҳалаи тањлили матн ба дарки равшане аз навъи матни пеши 

рӯї худ даст меёбад [   .[151 ,45

Навъи матнро ба манзалаи даричаи итминоне медонад, ки раванди 

тарҷумаро таҳти тасаллути худ ќарор медињад. Дар ин љо зикри ин нукта 

зарурӣ менамояд, ки Котрино Ройс иќдом ба тавсифи анвои мухталифи 

мутун намуд. Чаро ки ў асосан бар забони матн тамаркуз дошт. Нуктаи 

ќобили зикри дигар дар бораи дидгоњи Котрино Ройс таќсимбандии 

мутун аст. Ройс мутунро ба 5 даста: мутуни муњтавомеҳвар (Content-

based instruction), мутуни фурммеҳвар (Form-based input modification), 

мутун хитобї ва мутуни шунидорї таќсим менамояд.  

Дар ин таќсим маќсуди Котрино Ройс аз мутуни фурммеҳвар њамон 

мутуни адабї мебошад, чи он ки маќсуди Котрино Ройс аз фурм "шеваи 

баёни нависанда аз мазмуни мушаххас ё кайфияти ироаи муњтаво аз сўи 

муаллиф аст". Аносири фурм дар мутуне, ки дар пайи ироаи шаклї 

саршор аз таъсироти зебоишиносона хос мебошанд, намуд меёбанд. 

Албатта, аносири мазкур илова бар он ки дар ин навъи мутун њузури 

чашмгир ва ѓолибе доранд, абзоре дар љињати таљассум, баёни фаннї ва 

њунарї низ ба шумор мераванд, ки њар матнро аз шакли мутамоизи худ 

баҳраманд месозад. Бадењист, ки љобаљоии шакл ё фурм дар забони 

тарҷума, танњо дар сурате муяссар хоњад гашт, ки матни аслї дар сабке

њамоњанг бо сабки муаллифи аслї аз нав дар забони тарҷума бозсозї 

гардад.  

Бар њамин асос бояд гуфт, ки тарҷумаи чунин мутуне асосан дар 

пайи эљод таъсири баробар барои матни тарҷума дар назди мухотаб аст 

ва аз њамин рӯ, мутарљим мекӯшад фурми шабењ ба фурми нависандаи 

аслї ироа намояд. Танњо дар ин њолат аст, ки тарҷума комилан мутобиќи 

матни аслї мањсуб мешавад. Албатта, ин бад-он маъно нест, ки 

мутарљим таќлиди кӯркӯрона аз шакл ва фурми матни аслї сурат дињад, 

балки маќсуд он аст, ки мутарљим бояд то он љо ки метавонад бо 

илњомгирӣ аз нависандаи аслї шакл ва фурми њамоњанг бо ўро дар 
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забони тарҷума баргузинад, то аз ин раҳгузар тарҷума таъсири аслї дар 

хонанда бар љой гузорад.  

Нуктаи дигаре, ки набояд аз назар дур дошт, ин мавзуъ аст, ки 

мутуни адабї ба коркарди таъбирї ва баёни забон, ки бо бофти забонӣ 

ва усули фаннї ва ибдої њамоњангӣ дорад, вобаста аст. Ин мутун беш аз 

он ки љанбаи ахборї дошта бошанд, ба абъоди таъбирї ва баёнї 

таваљљуњ доранд, ки ин амр зояндаи њамростои чорчўбњои забонӣ ва 

сабкӣбо ниёзњои баромада аз таъсири зебоишносона мебошад.  

Бедалел нест, ки мебинем, абзорњои мавриди ниёзи мутарљим дар 

бархӯрд бо чунин мутуне бо абзорњои мавриди ниёзи мутарљими як 

матни муњтавомеҳвар тафовути ошкор дорад. Дар воќеъ мутарљиме, ки 

дар њоли тарҷумаи як матни фурммеҳвар аст, дар гузиниши сохтори 

забони матни тарҷума аз забони мабдаъ (parent language) улгугирї 

менамояд ва абзорњои забони матни мабдаъ наќши асосӣ дар гузиниши 

шакл ва фурми тарҷумаи мутун ифо менамояд. Ҳамчунон ки таќрибан 

њамаи нависандагон дар бархе маворид аз урфи забонӣ хориљ мешаванд. 

Аз назари Котрино Ройс [   .[155 ,45

Мутарљим низ метавонад дар фароянди тарҷумаи матн аз урфи 

забонӣ (language habit) хориљ гардад ва заминаро барои ибдоъ ва 

халлоќияти њунарї ва фаннии худ боз бигзорад ба вижа он ки агар ин 

дахл ва тасарруф дар пайи эҷоди таъсири зебоишиносона њамоњанг бо 

матни мабдаъ бошад.  

Аз он чи гузашт натиља мегирем, ки навъи матн таъсири ќатъї дар 

интихоби абзорњои тарҷумаи матни мабдаъ дорад, њамчунон ки навъи 

матн мушкилоти мутафовите барои мутарљим дар заминаи чӣ гунагии 

татобуқ ва њамоњангии матни тарҷума бо матни мабдаъ эҷод менамояд 

ва ин амр дар шевањову абзорњо ва натоиљи нињоӣ, ҳосилла аз тарҷумаи 

асаре, ѓайри ќобили инкор бар љой хоњад гузошт. Ба ин тартиб бояд 

гуфт, ки таъини навъи матн дар ибтидо ба дарки вазифаи коркарди 

забон дар як матн бастагӣ дорад, зимни он ки коркарди аслии забон 

http://www.arabdict.com/ar/english-arabic/language+habits
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коркарди иртиботї ё њамон интиќоли иттилоот аст ва њеҷ матне аз 

абзорњои баёнї ва таъбирии ин коркард тињї наметавонад бошад.  

§ 1.1.3. Мушкилоти алфоз. Калима ё лафз кучактарин воњиди маъноӣ 

(semantic unit) дар калом ва забон ба шумор меравад [   .[55 ,10

Албатта, ин тавзењ танњо таърифи калима ба шумор намеравад ва 

бархе дигар дар таърифи худ аз калима онро "кучактарин воњиди каломи 

ќодир ба нутќи том" донистаанд. Нависандаи ин сутур бар ин бовар аст, 

ки бофт бояд њамаи шароит ва пасомадњои дар перомуни калимаро дар 

бар бигирад.  

Чаро ки калима хориљ аз сохтори назм (љумла) њеҷ маъное нахоњад 

дошт ва ин љост, ки нахустин мушкилот дар баробари мутарљим ќарор 

мегирад. Ин мушкилот њамон ихтилофи фарњангӣ ё тамаддунии калима ё 

ихтилофи далолати калимот дар забони арабї (маќсад) бо далолати 

њамон калимот дар соир забонҳост.  

Мутарљим њамвора ниёз дорад, то маонии калимот дар забони 

мабдаъ ва маќсадро ба якдигар наздик кунад. Чаро ки њар забоне дорои 

муфрадоти муташобҳе мебошад, ки маонии онњо дорои ихтилофоти 

љузъӣ бо якдигар мебошанд ва ин нукта барои мо фурсати муносибе ба 

шумор меравад, то ба баррасии бархе мавзўоти муртабит бо равобити 

даллолӣ (semantic relations) бипардозем: 

.1 Муштараки лафзӣ: ду забон- арабї ва форсӣ таърифи таќрибан

яксоне аз муштараки лафзӣ ироа менамоянд ва муштараки лафзӣ 

(homonym) дар ин таъриф "лафзи воњиде аст, ки дар назди корбарони як 

забон бар ду ё чанд маънои мухталиф далолат дорад [   .[186 ,25

Ё он ки онро " лафзи дол" бар беш аз як маъно медонанд [  .[381 ,49

Пажӯҳишгар бар ин бовар аст, ки тааддуди маъноии як вожа мушкилеба 

шумор меравад, ки мумкин аст, мутарљим дар њангоми тарҷумаи чунин 

алфозе бо он даст ба гиребон гардад. Ин амр худ мунљар ба эҷоди ғамуз 

ва ибҳом (equivocation & ambiguity) дар маъно аз тариќи дугонагии 

маънои як вожаи воњид хоњад шуд ва дар нињоят, яке аз ду маъно ба 
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далели бархӯрд бо дигаре ба канор меравад. Аз њамин рӯ, бояд бофте 

мавриди такяи мутарљим ќарор гирад, ки маънои мавриди назарро таъин 

ва мушаххас менамояд. Ба дигар сухан, ҳалли ин мушкил дар руљўъ ба 

бофт (context) нуњуфта аст ва ҳамон тавр ки пештар низ мутазаккир 

гаштем маќсуди мо аз бофт на љумла, балки кулли асари адабї аст.  

2. Тародуф: вуљуди тародуф (synonymity) дар як забон чи дар 

тарҷума аз он ва чи дар тарҷума ба он забон мавзўи мушкилбарангез ба 

шумор меравад, ки мунљар ба душвор гаштани беш аз пеши тарҷума 

мегардад ва ба њамин далел низ бояд ташобеҳи даллолии алфоз дар њар 

ду забони мабдаъ ва маќсад мавриди баррасӣ ќарор гирад, то 

тафовутњои бисёр љолиб миёни алфоз ва нањваи корбурди онњо ошкор 

гардад.  

3. Таззод: маќсуд аз таззод (oppositeness) "калимоте аст, ки дар он

воњид дорои ду маънои комилан мутазод бо якдигар мебошанд [  .[192 ,25

пайдоиши ин падидаи забонӣ реша дар чанд омили муњим дорад, ки аз 

муњимтарини онњо метавон ба ин маворид ишора намуд: 

- далолати омми лафз: яъне маънои фарҳангии вожа ом буда бошад, 

сипас ин маъно тахсис ёбад ва хостар шавад. Барои намуна, дар забони 

арабї калимаи المأتم [?alma?tam] дар чорчўби фарњанги вожагон ба маънои 

иљтимои занон дар шодӣ ва андӯњ аст. Сипас дар идома далолати вожа 

ба иљтимоъ дар андӯњ тахсис ёфтааст ва ба ин тартиб дар маънои ин 

калима тазод эҷод шудааст.  

- хушбинӣ ва бадбинӣ: яъне инсон аз зикри калимае эњсоси шуме 

намояд ва акси онро зикр кунад.  

Ба ин тартиб, мизони мушкилотбарангезии падидаи аздод дар 

раванди тарҷума, ошкор мегарад. Чаро ки мутарљим худро дар баробари 

вожа меёбад, ки дорои ду маънои мутаноќиз мебошад ва намедонад 

кадом як аз он дуро бояд интихоб намояд. Дар ин љост, ки мутарљим 

барои ҳалли мушкил чорае љуз паноњ бурдан ба бофт пеши рӯї худ 

намебинад.  
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Пажуҳишгар барои њалли ин мушкилот роњҳои зерро ироа медињад:  

1. гирдоварии њамаи ин маонӣ дар чорчўбӣ бофтњои мутааддид.  

2. тањлили сабкӣ, ки бофтњо дар чорчўби он шакл мегиранд.  

Пажӯҳишгар аз бароиин таќсимот дар пайи исботи ин нукта аст, ки 

мо ибтидо аносири асосии маъноро тањлил ва сипас онњоро ба воситаи 

бофт гирди њам меоварем, то меъёрњои як тарҷумаи даќиќ ва лафзиро 

ироа дода бошем. Дар ин миён метавон нукоти асосии фароянди тањлили 

(analysis process) аносири аслии маъноро ба ин шакл, таќсимбандӣ намуд: 

1. далолати муъљамии вожа;  

2. таворуди зењнии вожа: маќсуд далолатњои маъноӣ аст, ки як 

калима касб менамояд. Ин амр вобаста ба эњсосот ё усули рафтори 

муайяне аст, ки як калима эҷод менамояд; 

3. корбурди забонӣ ва талозуми лафзӣ: маќсуд ошноӣ бо чи гунагии 

корбурди забонӣ аст, чаро ки ин корбурд далолати асосии калимаро 

таъин мекунад; 

4. мизони шуюъи бакоргирии вожа: бархе алфоз нисбат ба алфози 

дигаре, ки аз њамон далолати онњо бањраманд мебошанд, аз корбурди 

бештаре бархӯрдор мебошанд. Дар ин миён мутарљим бояд мутаваљљењи 

ин мавзуъ бошад, то дар тарҷумаи худ гирифтори бакоргирии алфози 

ношинохта ва ѓарибе нагардад, ки мунљар ба тазъифи сатњи тарҷума ва 

мизони таъсиргузории он мешавад; 

5. таносуби лафз бо навъу моњият ва заминаи матн дар забони 

маќсад: маќсуд сабки муайян бо њамаи калимоту таркибот ва бофтњои 

мављуд дар он аст, ки маъмулан дар мавќеяти хосси бакоргирии 

шоеътаре нисбат ба соир асолиби баёнї дорад. Ин меъёр дар чорчўби 

нукоти зайл, мавриди санљиш ќарор мегирад: 

а) муносибати лафз бо заминаи маъноӣ ва даллолї.  

б) муносибати вожгон аз назари ќадимат ё муосир будан: ба ин 

маъно, ки алфози куњан барои тарҷума муносиб мебошнд: 

в) омиёна ё расмї будани вожгон.  
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г) њамоњангии вожа бо забоне, ки як маљмӯаи нажодї аз он дар 

бофти муайян бањра мегиранд.  

6. ғамузми лафзӣ ва эњтимоли тааддуди маъноӣ (polysemy); 

7. шикофти муъљамӣ: ин нукта бад-он маъност, ки вожа дорои 

муодил ва њамтое дар доираи вожагони забони маќсад набошад ва дар 

ин њолат мутарљим бояд бо ироаи тарҷумае мубтанӣ бар нависагардонї 

(transliteration) хонандаро дар дарки сањењи маъно ёрӣ намояд, то дар 

сурате ки вожа ба шакли ѓайри даќиќ тарҷума гашт, маънои он дигаргун 

ё бетаносубу таноќуздор нагардад [   .[226-227 ,24

Албатта,мутарљим бояд тарҷумаи нависагардониро бо повараќињои 

тавзењї њамроњ созад ва дар ѓайри ин сурат нависагардонї худ ба омиле 

барои гунгии њар чи бештари матни тарҷумашуда ва адами фањми матн 

аз сўи хонандае мегардад, ки худро аз назари фарњангӣ бо фазои матн 

бегона меёбад.  

§ 1.1.4. Мушкилоти истилоҳ, таъбири истилоњї ва таркиби сохтори 

ҷумла  

а). Мушкилоти истилоҳ ва таъбири истилоњї. Истилоҳ ва таъбири 

истилоҳӣ (idiom) наќши асосӣ ҳам монанди наќши вожа дар забон 

доранд, њамчунон ки он ду дар бисёре аз маворид беш аз лафз маъноро 

барои мухотаб равшан месозанд ва бар мизони таъкиди он меафзоянд. 

Ин амр реша дар ин воќеият дорад, ки истилоњот ва таобир 

дарбардорандаи мадлулоти амиќ ё маъноии истилоњї (idiomatic meaning) 

њастанд, ки бо матн њамросто мебошад. Дар бархе маворид низ 

истилоњот нишонгари мадлулоти тамаддунї мебошад, ки аз пешрафтњои 

илмии љањонӣ сарчашма гирифтаанд. Нуктаи ќобили таваљљуњ дар ин 

миён он аст, ки интиќоли як истилоҳи тамаддунї аз забоне ба забони 

дигар дар ќолаби тарҷума баѓоят душвор мебошад ва мутарљимони 

милали мухталиф талошњои фаровоне барои тарҷумаи истилоҳоти 

тамаддунї сурат додаанд, вале бештари ин талошњо ба шикаст мунтањо 

шудааст. Чаро ки ин навъ алфоз бо ихтироот ва иктишофоти илмї дар 
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пайванд ќарор дорад, зимни он ки матни адабї низ дар бархе маворид аз 

ин даста истилоҳот тињї намебошад.  

Бештари забонњо дар баробари ин мушкилот иќдом ба наќли 

истилоҳи тамаддунї ба њамон шакли аввалияи худ менамоянд ё он ки 

онро дар ќолаби забони маќсад ворид месозанд, вале сохтори он дар 

забони аслиро њифз менамоянд [   .[617 ,69

Барои намуна калимаи “television” аз забонњои аврупоӣ мунтаќил ва 

дар ќолиби арабӣ ќарор дода шуда ва табдил ба “telifezyun” تلیفزیون 

гардида ва њатто дар бархе кишварњои арабї аз он афъол ва асмое 

монанди: تلفَز یُتلفز و التلفزة و التلفاز [talfaza yotalfezo ?attalfazato ?attelfãzo] низ 

муштаќ шуда аст.  

Истилоҳ ба ин маъност, ки љамоати башаре бар амри муайян бо 

якдигар муттафиќ гарданд ва ин иттифоќи назар дар иртибот бо се 

мавзуъ тањаќќуќ меёбад, ки ба тартиб иборатанд аз: 

а) истилоҳ дорои фурм ё шакл мебошад: маќсуди он тасвири забоне 

аст, ки маънои истилоҳро баён мекунад ва њамагї бар он иттифоќи назар 

меёбанд.  

б) ин фурм мафњум ё далолати собитро дар бар мегирад, ки њеҷ гоњ 

дигаргун намешавад.  

в) ин мафњум чи бар як маъно далолат дошта бошад ё он ки 

далолати он маътуф ба як шайъи моддии муайян бошад, дар њар ду сурат 

бо як шинохти мушаххас дар иртибот хоњад буд.  

Таъбири истилоњӣ ба маънои «мафњуми калишаӣ ё қолабӣ аст, ки 

дарбардорандаи мафњуми мутафовит аз маънои лафзи ом мебошад. 

Бархе таъбирот бо мавќеиятњо ва ҳаводису њикоёти мушаххасе муртабит 

мегарданд ва дар бархе маворид низ ин таобир дорои амсолу њиками 

фолклор ё каломи манќул аз бузургон ё ибороти роиљ дар миёни 

мардумон аст» [   .[619 ,69

Аз он чи гузашт, равшан мешавад таъбири истилоҳӣ ба маънои 

њукме аз ањком ё тарҷумае аз њис ё фикри хос ё таљрибае дар зиндагӣ 
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мебошад. Муњимтарин унсуре, ки таъбири истилоҳиро барљаста ва 

мутамоиз месозад ба тасвир кашидани ашё ва ҳаводис мебошад. 

Албатта, дар бакоргирии таъбири истилоҳӣ бояд диќќати фаровон 

намуд. Чаро ки таобири истилоҳӣ танњо дар њамон ќолибе ба кор 

меравад, ки аз рӯзи нахуст бо он ќавом ёфта буд ва набояд њеҷ гуна 

таѓйире дар он сурат пазирад ва њар таѓйире мумкин аст, мунљар ба 

таѓйири ќолаби истилоҳ ё дигаргунии маъноии он гардад. Зимни он ки 

сохтори вожгони (lexical structure) он низ набояд мавриди дахлу 

тасарруф ќарор гирад. Таъбири истилоҳї маъмулан бар ду манбаи 

муњим такя дорад, ки яке аз онњо масалњои фолклор ва дигаре њикоёту 

ҳаводис ва вақоеъ мебошанд.  

Аз назари мо таъбири истилоњї дорои вижагињои мунҳасир ба фард 

аст, ки метавон ба ин шакл онњоро мавриди ишора ќарор дод: 

1) таъбири истилоҳї дар воќеъ аз калимоти калишаӣ ё қолабӣ шакл 

меёбад, ки њеҷ гоњ тағйир намеёбанд ва аммо андак маъно ва сохтори 

онро дигаргун менамояд; 

2) таъбири истилоњї бисёр кӯтоҳ ва мухтасар буда ва дар он асли 

эљози лафз риоя мешавад; 

3) кӯчактарин таъбири истилоњї дар бардорандаи як вожаи сода ё 

мураккаб (simple & compound word) аст; 

4) таъбири истилоҳї маъмулан дар бардорандаи масдар буда ва 

метавон онро сарф намуд; 

5) таъбири истилоҳї аз чорчўби калимоти калишаӣ хориљ мешавад 

ва мадлули он аз маънои њаќиќї ё лафзии калимот тафовут меёбад; 

6) маънои даллолї ва маънои њаќиќї ё лафзӣ дар порае аз таобири 

истилоњї бо якдигар таносуб меёбанд.  

Монанди: «ҷаҳондида», «дамбурида», «ангӯштнамо» ва ғ.  

Аз он чи гузашт, дармеёбем, ки таъбири истилоњї тафовути бисёре 

бо истилоҳ дорад ба ин маъно, ки дар бештари маворид таъбири 

истилоҳї метавонад љумла ё маљмуае аз калимот ё дар бархе мавориди 
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ноёб як вожа бошад. Нуќтаи муштараки таъбири истилоњї ва истилоҳро 

метавон дар пӯшидагии маъноӣ ва ибҳом ва дар бархе маворид 

душвории беш аз андозаи он донист. Чаро ки мумкин аст, маъно дар 

бархе маворид ба шакли ѓайримустаќим баён гардад ва дар натиља 

фањми маќсуд душвору мадлул мубњам шавад. Тафовути дигари он ду 

дар ин нукта нуњуфта аст, ки истилоҳ бар хилофи таъбири истилоњї 

њамвора дар њоли дигаргунї ва офариниш мебошад. Чаро ки истилоҳ бо 

дигаргунињо ва тањаввулоти замона ва шароит иртиботи мустаќим дорад 

ва ҳар гуна таѓйиру тањаввуле дар шароит ва рӯйкардњои љомеа забонро 

низ таҳти таъсири худ ќарор медињад, аммо таъбири истилоњї бештар бо 

мерос ва суннати забонӣ ва таърихии милал ва ањволи гузаштаи онњо дар 

иртибот аст.  

Аз он чи гузашт равшан мешавад, фањми таъбири истилоҳї амри 

бисёр душвор аст, магар он ки он истилоҳ дар дили як љумла ё матни 

комил мавриди баррасӣ ќарор гирад. Чаро ки таъбири истилоҳї мумкин 

аст дарбардорандаи тасовири балоѓї (rhetorical figures) бошад ё он ки ба 

далели иртибот бо њодиса ё муносибати муайян барои мо мубњам ва гунг 

љилва намояд ва аз њамин рӯ, дар тарҷумаи он бо мушкилоти азим 

мувољењ шавем. Албатта, њамон гуна ки пештар низ гуфтем, ин 

мушкилро метавон дар дили бофти љумла ё бофти куллии мавзуъ 

чораандешї намуд. Ин дар њоле аст, ки барои фањми истилоҳ наметавон 

ба дохили љумла ё бофт руљуъ намуд. Чаро ки истилоҳ илова бар он ки 

дучори дигаргунї ва тањаввул мегардад, то њадди зиёде низ мустаќил ба 

зот мебошад ва аз њамин рӯ, тарҷумаи он амри бисёр душвор ба шумор 

меравад ва мутарљим бояд њамвора ба пажуҳишњои љадиде, ки дар ҳавзаи 

истилоҳоти љадид сурат мепазирад мурољиа намояд ва дар сурате ки 

натавонад муодили муносиб барои истилоҳ биёбад, метавонад аз шеваи 

нависагардонӣ ё он чи таҳти унвони иќтибос шинохта мешавад бањра 

гирад [   .[190 ,45
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Дар ин њолат нависагардонӣ (transliteration) ќоидае аст, ки дар 

хидмати интиќоли маъно аз забоне ба забон дигар ќарор мегирад, вале 

ин амр њаргиз ба ин маъно намебошад, ки мутарљим њамаи мафоњими 

љадидро ба шеваи нависагардонӣ ба мухотаб интиќол дињад, балки 

мутарљим бояд дорои илм ва огоњии бисёр буда ва дар љараёни 

љадидтарин дастовардњои таъриб “arabicization” ё муодилгузорї ва 

истилоҳоту асомии љадиди ибдої ќарор дошта бошад.  

б). Мушкилоти таркиби сохтори ҷумла. Бузургтарин мушкилоти 

пеши рӯ дар њавзаи таркиб, мавзўи сохтор ё низоми љумла аст. Чаро ки 

забон танњо маљмуае аз алфоз ва истилоњот намебошад ва дар он њузури 

таркибот низ мебошад. Навъи таркиббандии њар забон бо забони дигар 

мутафовит мебошад ва аз њамин рӯ, мутарљим бояд бо вижагињои 

таркиби њар ду забони мабдаъ ва маќсад комилан ошноӣ дошта бошад. 

Дар њамин росто ва ба унвони намуна дар забони арабї феъл бар фоил 

муқаддам мегардад ва њол он ки дар забони форсӣ феъл баъд аз фоил 

меояд, њамчунон ки дар забони арабӣ имкони афзоиш ё ҳазфи бархе 

адотњо ё нишонањо бидуни эҷоди тағйир дар маъно фароњам аст. Барои 

намуна ҷумлаи کتبت ما کتبت ба њамон маънои [ezã mã katabta?] إذا  ezã] إذا

katabta] мебошад. Ҳамчунин метавон бархе алфозро низ аз љумла ҳазф 

намуд, ба унвон мисол љумлаи علیکأنتذهب [?alyka ?an tazhab ] ба њамон 

маъно یجبعلیکأنتذهب [yadjeb?alyka ?an tazhab] мебошад [   .[37 ,21

Аз сӯйи дигар, љумла дар забони арабї аз ду унсур ё созанда, 

муснадунилайњ (subject) ва муснад (predicate) шакл меёбад монанди ин 

сухан: مزهر  муснадунилайњ ва الروض ки дар он [araudo mozher?] الروض

«музҳар» муснад аст, зеро мо ба воситаи музҳар њукмеро ба الروض аснод 

додаем. Муснадунилайњ њамчунин метавонад фоил бошад монанди ин 

љумла:  جاءأبوه [djã ?abuho] ё он ки метавонад ноиби фоил бошад монанди: 

 Ин дар њоле аст, ки муснад метавонад феъле .[qotefat ?alwardat] قُطفتالوردة

монанди: أبوک دراهم :ё исми феъл монанди [djã ?abuka] جاء  hayhãta] هیهات

darãhem] бошад [   .[81-82 ,24
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Дар забони форсӣ муснадунилайњ таҳти унвони «нињод» шинохта 

мешавад. Нињод яке аз аљзои аслии љумлаи форсӣ ба шумор меравад ва 

сифат ё њолат бад-он нисбат дода мешавад, монанди ҷумлаи: «Ҳасан 

рафт» ё «Варзиш баданро ќавї мекунад» ё «Шаб торик аст» [   .[79 ,24

 Дар ҷумла нахуст калимаи «Ҳасан» муснадунилайњ аст ва њукми 

«рафтан» ба он нисбат дода шудааст ва «рафт» низ муснад аст, зеро 

њукме аст, ки бар «Ҳасан» итлоќ шудааст. Дар љумлаи дувум «варзиш» 

муснадунилайњ аст, зеро мо ќавитар шуданро ба он нисбат додаем 

њамчунон ки «ќавї мекунад» муснад аст, зеро як рўйдод ба шумор 

меравад. Дар ҷумлаи севум калимаи «шаб» муснадунилайњ аст, зеро мо 

њукми торикиро бар он њамл намудаем ва сифати «торик» низ муснади 

љумла аст, зеро ба унвони як њукм ба муснади худ яъне «шаб» нисбат 

дода шудааст [   .[11 ,85

Муснадунилайњ дар ҷумлаи форсӣ метавонад фоил ё мубтадо бошад 

ва муснад низ ба шакли исм ё сифат ё масдар (infinitive) ё замир (pronoun) 

ё мутаммим (complement) ё ќайд (adverb) ё иборати ќайдї (adverbal 

phrase) зоњир мегардад, монанди ин љумла: «Муњаммад дар донишкада 

аст» [  ки иборати «дар донишкада» иборати ќайдї аз навъи ;[150 ,13

ќайди макон ва муснади љумлаи мо мебошад.  

Ба ин тартиб, равшан мешавад, ки дар забони форсӣ мумкин аст, 

муснадунилайњ ба шакли иборати исмї ва муснад ба шакли як иборати 

феълии (verbal phrase) тулонї биёяд монанди: «Дирўз бародари бузургам 

Фарҳодро бо њавопаймо ба Машњад бурд». Дар ин љумла «бародари 

бузурги ман» муснадунилайњ ибора аст, дар њоле ки муснад дар ибораи 

тулонии «Дирўз бародари бузургам Фарҳодро бо њавопаймо ба Машњад 

бурд» феъли «бурд» мебошад. Ба ин тартиб мушоњида мекунем, ки 

муснад дар забони форсӣ чизе аст, ки ба воситаи он њукме бар 

муснадунилайњ итлоқ менамоем ва муснад наметавонад танњо феъл 

бошад ва мутаммим низ метавонад муснад мањсуб шавад.  
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Бо таваљљуњ ба он чи гузашт равшан мешавад, ки муснадунилайњ 

дар забони форсӣ ҳамонанди бештари забонњои дигар дар ибтидои 

љумла ќарор мегирад, вале душвории кор дар тартиби аљзои созандаи 

иборату навъи иборат ва шеваву иртиботдиҳии аљзои мухталиф бо 

якдигар нуњуфта аст [   .[400 ,24

 Аз њамин рӯ, њеҷ мутарљиме наметавонад тарљумаи ќобили ќабул аз 

як ќитъаи адабї ироа намояд, магар он ки навъи иборотеро, ки дар 

забони мухотаб ворид мегардад ба таври даќиќ бишносад ва бо кайфият 

ва чи гунагии вуруди мукаррари ин ишкол ошноии том дошта бошад. 

Чаро ки њар гуна тафовуту дугонагӣ масири иртиботии матн ва 

мухотабро мунњариф хоњанд сохт ва аз њамин рӯ, мебинем, ки 

душвортарин мушкилот дар татобуқи иборатњо замоне рух менамояд, ки 

фурми иборат, ки дар забони мухотаб муњим шумурда мешавад дар ин 

забон вуљуд надошта бошад. Фароянди таркиби фурмӣ дар забон, танњо 

ба фароянди таркиби љумалот мунтањо намегардад. Чаро ки гўяндаи њар 

забоне бидуни таваљљуњ ба равобити мутадохил (symmetrical relations) ва 

дар байни ҷумалот иќдом ба таркиби онњо наменамояд ва дар бисёре аз 

њолот њар сухане сухани дигарро дар сатњи олӣ барои таркиб омода 

месозад. Ҳар забоне чандин навъ аз сухан, монанди роману шеъру 

хитоба ва љуз онро дар бар мегирад ва маъруф аст, ки он вижагињои 

шаклӣ, ки ин ашколи мутанаввеъро барљаста месозанд аз забоне ба 

забони дигар мутафовит мебошад. Аз њамин рӯ, мутарљим ба абзоре бо 

номи «муњандисии љумла» мутавассил мегардад, яъне мутарљим иќдом ба 

«таќдим ва таъхир» (hysteron proteron) менамояд, ки таҳти унвони 

«муњандисии танзимї»-и љумла шинохта мешавад [   .[331 ,4

 Ҳадаф аз он ироаи мафњум ба шакли истондорт дар забони маќсад 

мебошад.  

Маќсуд аз таќдим, интиќоли унсур ба садри калом ё љобаљоии он ба 

нуќтаи дигар дар дохили љумла аст ва дар њар ду њолат унсури 

муќаддамшуда таъсири худро дар љумла бар љой мегузорад. Муњимтарин 
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љанбаи мусбати ин таъсир ишора ба наќши даллолї ва асосии унсури 

муқаддамшуда мебошад [   .[439 ,28

 Аз њамин рӯ, мутарљим бояд бикўшад, то эњтимому таваљљуњи 

муаллифи аслї ба унсури муќаддамшударо дар тарљумаи худ лињоз 

намояд, то аз ин раҳгузар бењтарин маъно дар ихтиёри хонанда ќарор 

гирад. Албатта, ин сухан њаргиз ба ин маъно нест, ки мутарљим худро 

муќайяд ба интиќоли тартиби љумла ба њамон шакли зикршуда дар 

матни аслї намояд, балки мутарљим бояд талоши худро ба кор бандад, 

то эњсоси мавриди назари муаллифи аслї дар ќолаби сохторе, ки аз 

назари мутарљим муносиб ба назар мерасад ба мухотаб интиќол ёбад. Ва 

дар ин миён бадењї менамояд, ки таќлид аз сохтори иборот дар матни 

мабдаъ бадтарин рӯйкарди мумкине аст, ки ба мутарљим метавонад дар 

фароянди тарҷума иттихоз намояд [   .[244 ,26

Чаро ки њадаф аз тарҷума њаргиз ин нест, ки хонанда эњсос намояд, 

ки дар њоли мутолиаи як матни бегона аст. Як тарҷумаи ростини ормонї 

мекӯшад, то дар ќолаби он чи тарљумаи услуб шинохта мешавад бо 

таваљљуњ ба забони њадаф, руњи матни аслиро њифз намояд. Аз њамин рӯ, 

мутарљим метавонад ба шарти њифзи маънои аслӣ ин фароянди 

танзимиро дар љумла пиёда намояд. Ҳамчунин бояд миёни мафњуми 

услуб, аз назари забонии сирф ва мафњуми он аз назари зебоишинохтии 

ом тафовут ќоил шавем. Дар воќеъ услуб танњо мањдуд ба сохтори 

ҷумалот ва иборот намебошад ва фаротар аз он шомили урф ва меъёрњои 

адабии роиље, ки дар сохторњои забонӣ њузури таьсиргузор доранд низ 

мешавад ва ин њамон нуктае аст, ки мутарљим бояд дар тарҷумаи худ 

онро риоя намояд.  

Ба ин тартиб мебинем, ки мутарљим дар бархе маворид мумкин аст, 

иќдом ба ҳазф ё изофа дар тарҷума намояд. Нуктаи ќобили таваљљуњ дар 

забон низ дар ин нуњуфта аст, ки љаззобияти маъноии забон њангоме 

ошкор мешавад, ки яке аз ду унсур ё яке аз мутааллиќоти он ҳазф шавад 

ва њатто мумкин аст бо зикри он вожа ё иборати маҳзуф калом суст ва 
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ракик гардад. Албатта, мутарљим танњо дар сурате њаќ хоњад дошт, ки 

иќдом ба ин ҳазф ё изофа намояд, ки тављењ ё ѓарази ќобили тављење 

дошта бошад. Бо ин вуљуд, пажуҳишгар бар ин бовар аст, ки мутарљим 

метавонад он чи ки дар хидмати муњтавои куллии асар ќарор надорадро 

ҳазф намояд. Ба унвони намуна дар тамоми забонњо шеваҳое ва сабкњое 

барои нидо пешбинӣ шудааст ва бархе забонњо низ ба љои ном мустаќим 

аз алќоб (appellations) бањра мебаранд, то нидои худро ба шеваи 

таҳзибёфтатар баён намоянд ва аз њамин рӯ, дар чунин њолот ҳазфи 

чунин сохтҳои нидоӣ (appellative structures) комилан љоиз мебошад. 

Албатта, ба шарте ки ин ҳазф мунљар ба тањриф ё нуќсони маъноии 

иборат нагардад. Аз сӯйи дигар, мутарљим метавонад бархе адоти 

рабтиро, ки дар сохтори ҷумалоти дорои љузъи дувум корбурд доранд, 

ҳазф намояд [   .[446 ,24

 Бо таваљљуњ ба ин ки мо дар баробари тарҷумаи адабї ќарор дорем 

аз њамин рӯ, мутарљими матни аслї метавонад аз сабкњои балоѓии 

мавриди истифода дар ин навъ мутун ќарор гиранд. Тардиде вуљуд 

надорад, ки сабки эљоз, яъне ҳазф ва изофа яке аз анвои сабки балоѓї ба 

шумор меравад. Барои намуна метавон дар забони тарҷума мубтадоро 

њар чанд дар забони мабдаъ зикр шуда бошад, ҳазф намуд ва ин амр дар 

њолатњое аз забони арабї сурат мепазирад, ки дар онњо ҳазфи мубтадо 

вољиб мебошад, монанди ин сухан: 

  أشارالرجلإلیمقبرةخشبیةوقالمقبرتنا 

[?ašãra ?aradjolo ?ela maqbaraten xašabyyaten wa qãla maqbaratonã]  

Дар љузъи дувум маќсуд њамон:  مقبرتنا  аст [hazehe maqbaratonã] هذه

[   .[75 ,29

Аз намунњои дигари ин њолот метавон ба ҳазфи мубтадо дар љавоби 

истифњом нишон бидињад. Њамон тавр ки мушоњида мекунем, дар чунин 

њолоте зикри мубтадо мунљар ба ракик шудани забони тарҷума 

мегардад.  



36 

 

Бо таваљљуњ ба он чи гузашт равшан мешавад, ин навъ маҳзуфот аз 

ин рӯ, ќобили тављењ мебошанд, ки ҳазфи онњо аз сўи мутарљим маънои 

наздиктаре ба маќсуди муаллифи аслї дар ихтиёри хонанда ќарор 

медињад, яъне мутарљим мухтор аст, ки бархе аносири фурмиро барои 

њифзи татобуќи маъноӣ ҳазф намояд. Акси ин њолат низ сидќ меёбад ва 

мутарљим метавонад бархе изофотро дар сохтори ҷумлаи худ ворид 

намояд, ки дар раванди бозсозии нањвї гурезе аз он вуљуд надоштааст, 

ки аз љумлаи онњо метавон ба густариши мафњуми зимнӣ (expansion 

mental concept) ва ироаи он ба шакли мафњуми возењу равшан ишора 

намуд [   .[90 ,18

Ҳамчунин аз дигар мушкилоти пешорӯи мутарљим метавон ба 

падидаи илтифот (apostrophe) ишора намуд. Албатта, илтифот танњо ба 

маънои бозгашт аз як замир ба дигаренест, балки шомили њаракат аз як 

ҳавзаи замонӣ ба дигаре ё аз сўи сохти муфрад ба љамъ ё аз сохти љамъ ба 

муфрад низ мегардад. Метавон гуфт, осори адабї саршор аз чунин 

сабкҳое мебошад. Чаро ки калом дар њангоми интиќол аз як сабк ба 

дигар, мухотабро таҳти таъсир ќарор медињад ва ўро ба шунидани 

бештар тарѓиб менамояд [   .[276 ,14

 Бо ин вуљуд мутарљим наметавонад маъно ва маќсуди чунин 

сабкҳородарк намояд, магар он ки бо ин сабкњо ва ҳадафҳоионњо дар 

њар ду забон- мабдаъ ва маќсад ошноии комил дошта бошад. Аз он љо ки 

илтифоти дорои ҳадафҳои мутафовите монанди: бузургдошту таъзими 

мухотаб ё муболиѓа ё эњтимом ё ихтисос мебошад. Аз њамин рӯ, 

мутарљим бояд онро бо њамаи далолате, ки дар матни аслї омадааст, 

вориди матни тарҷума созад.  

Навъи дигари илтифот он аст, ки нависанда як маъноро ба таври 

комил зикр намояд ва сипас дубора ба ин маъно руљўъ кунад ва бахше аз 

онро ба киноя ё ба сароњат мавриди ишора ќарор дињад, ки аз намунњои 

боризи ин навъи илтифот метавон ба ин ояи ќуръонї ишора кард, ки 

Худованди таборак ва таоло дар он мефармояд:  
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 Бигу њаќ омад ва ботил нобуд) " قلجاءالحقوزهقالباطلإنالباطلکانزهوقا

шуд. Оре ботил њамвора нобудшуданӣ аст), илтифот Албатта, дар 

навиштањои форсӣ низ фаровон ба чашм мехӯрад. Барои намуна як 

шоири порсигўй чунин месарояд:  

Моро љигар ба тири фироќи ту хаста шуд,  

Эй сабр, бар фироқи бутон нек ҷавшанӣ. [   .[135 ,22

Бар њамин асос илтифот ба як ќолаби муайян мањдуд нест ва ин 

маъност, ки таъин мекунад њар ќолабе дар бофтњои мухталиф ба чи шакл 

ворид шавад, њамчунон ки мумкин аст, ки яке аз ин ќолабњо дар як бофт 

ворид шавад, то маънои маќсудро мавриди ишора ќарор дињад ва сипас 

њамон ќолаб дар бархебофт ба маънои дигаре ишора дошта бошад, ки 

њатто бо маънои аввал низ дар таноќуз ќарор дошта бошад [   .[279 ,14

 Аз њамин рӯст, ки мутарљим бояд маънои пинњон дар варои ин 

ќолабњоро, ки тобеи ќавоид ва ќавонини муайяне низ нест, ба равшанӣ 

дарк намояд ва мутаваљљењ бошад, ки маънои ин қолабҳо ё ҷумалот 

вобаста ба бофти њоли сухан ё бофти ҷумалот мебошад. Ба дигар сухан, 

мутарљим бояд бофти мавќеяти забонӣ ва иљтимоии забони мабдаъро ба 

некї фањм намояд, то ќодир гардад маънои пинњони каломи 

нависандаро ба хонанда интиќол дињад.  

Аз мушкилоти дигари тарҷумаи адабї, метавон ба ќолаби феъл ва 

љумлаи мабноулмаљҳул (passive sentence) ишора намуд. Ин ќолаб дар 

бархе аз забонњо вуљуд надорад ва аз њамин рӯ, бояд њамаи ќолабњои 

маљњул дар забони мабдаъро ба сохторњои маълум дар забони маќсад 

тағйир дод, то љумла бо забони мухотаб таносуб ёбад. Ин дахл ва 

тасарруф љузъи изофоте ба шумор меравад, ки бозсозии нањвии љумла 

онњоро иќтизо мекунад [   .[437 ,24

Албатта, хонандаи арабзабон низ наметавонад мунтазири зикри 

феъл ё хабар бимонад ва њангоме ки љумлаи мо исмия мебошад, бояд 

хабар сареъ зикр гардад, то хонанда аз идоамаи мутолиа мунсариф 

нагардад [   .[70 ,46
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Бо ин вуљуд дар бархе маворид феъли маљњул баъд аз феъли маълум 

зикр мешавад ва аз њамин рӯ, табдили он ба як феъли маълум барои 

мутарљим баѓоят душвор мегардад ва ў чорае љуз нодидагирии фоил дар 

пеши рӯи худ намеёбад [   .[71 ,46

Дар натиља мутарљим бо мушкилоти бузург мувољењ мешавад. Дар 

чунин маворид, мутарљим бояд навиштори љумалро дар ростои 

сохторњои забони њадаф бозсозї намояд. Албатта, дар ин фароянд ҳеҷ 

гуна халале дар маънои куллї ё эњсосии матни аслї набояд эҷод гардад. 

Чаро ки њар забоне дорои маљмуаи вижагињои зебоишиносонаи хосси 

худ мебошад. Нуктаи дигар, ки набояд аз он ѓофил гардид ин воќеият 

аст, ки љумла дар забони форсӣ мумкин аст, бидуни он ки сохтори 

маљњул дошта бошад, дарбардорандаи маънои маљњул бошад ва ба 

њамин далел мутарљим чорае љуз ворид сохтани бархе истилоҳоти 

решагии муайян дар таркиби дастурии љумла нахоњад дошт.  

§ 1.1.5. Истиора. Абдулќоњири Ҷурљонї дар китоби худ таҳти 

унвони: «Асрор-ул-балоға» ду навъи истиораи муфид ва ѓайримуфидро 

аз якдигар тамиз додааст. Ба бовари ӯ, истиораи муфид љумлае монанди 

ин сухани мост, ки мегўем: «Шереро дидам». Дар ин љумла ѓояти мо 

тавсифи мард ба шуљоат ва ташбењи ў ба шер ба шеваи муболиѓа будааст 

ва ин нуктае аст, ки арабу аљам дар он баробар буда ва онро дар њар 

насле мебинем [   .[199 ,59

 Аммо истиораи ѓайримуфид аз назар А.Ҷурҷонӣ истиорае аст, ки 

дар он тафовутњои мављуд дар маонии мавриди далолат ба диќќат риоя 

намешавад, монанди ин ки арабҳо барои як узви воњид аз бадан 

мутаносиб бо љондорони мухталиф номњои мутафовите низ 

баргузидаанд ва дар њамин росто лаби инсонро الشفة  [?ašafato] ва лаби 

шутурро الشفر ] номидаанд [adjahfalto?] الجحفلة ва лаби асбро [ aššafro?]  ,94

200].  

А. Ҷурҷонӣ бар ин бовар аст, ки истиораи муфидро метавон аз 

забоне ба забони дигар интиќол дод ва тарҷума кард, ин дар њоле аст, ки 
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интиќоли истиораи ѓайримуфид амалан мањоли мумкин аст ва њар 

талоше дар ин замина мунљар ба ангуштнамои халқ ва мавриди тамасхур 

воќеъ гаштани шахс мегардад [   .[200 ,59

Тарҷумаи истиора дорои зебоӣ ва ќудрате дар адои маъност ё бино 

ба ќавли А. Ҷурҷонӣ зиёдатї дар маъно ва зиёдатї дар исботи маъно 

вуљуд дорад, ки мунљар ба ќувват ёфтани бештари маъно мегардад ва аз 

њамин рӯ, Петр Нюморк истиораро ба панҷ навъи зер таќсимбандӣ 

намудааст: 

1. Истиораи мурда (dead metaphor);  

2. Истиораи мубтазил (stereotyped metaphor);  

3. Калиша (steryotype);  

4. Истиораи нав (modern metaphor);  

5. Истиораи асил (original metaphor) [   .[201 ,59

Петр Нюморк њамчунин муътаќид аст, барои тарҷумаи истиора 7 

роҳкор дар баробари мутарљим ќарор дорад: 

1. Тарсими муљаддади тасвир дар забони маќсад ба ин шарт, ки 

тасвир дорои ривољу корбурди густарда дар лањни хос ва муносиби 

њамон забони аслї бошад; 

2. Мутарљим метавонад тасвири забони аслиро бо тасвири ќиёсї дар 

забони маќсад љойгузин намояд, ки бо фарњанги он иљтимоъ ва 

корбарони он замон дар таоруз набошад; 

3. Метавон зимни њифзи тасвир, истиораро бо ташбењ тарҷума 

намуд; 

4. Метавон истиораро бо ташбење тарҷума намуд, ки маъное бар он 

биафзояд; 

5. Мутарљим метавонад истиораро табдил ба як маъно намояд; 

6. Метавон истиораро ҳазф намуд. Дар чунин њолат ин тављењот 

љињати ҳазф, мантиќї ва ќобили дифоъ ба назар мерасад: 

а) њангоме ки истиора такрорї ё бефоида бошад.  
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б) ҳангоме ки далолати истиора ва корбурди он дар љойи дигаре аз 

матн мушоњида нашудааст; 

7. Мутарљим метавонад худиистиораро зикр намояд, вале маъное 

бар он биафзояд. Ба дигар сухан мутарљим истиораро ба њамон шакли 

тарҷума ва дар канори он тафсире низ изофа мекунад, то итминон ёбад, 

ки тасвири интиќолии ў барои мухотаб комилан мафњум хоњад буд [  ,42

100-104].  

Бо таваљљуњ ба ин маворид дармеёбем, ки истиора аз назари 

имконпазирии тарҷума мављудияти мураккаб аст, ки аз абъоди сегона 

шакл меёбад ва дар зоти худ душворњои бисёре дар фароянди тарҷума 

эҷод менамояд. Ин абъоди сегона ба тартиб иборатанд аз: 

1) ихтилофи фарњангӣ дар дараҷаи аввал ва дар дараҷаи дувум 

ихтилофи забонӣ.  

2) тафовути мафоњими вижаи њар фарњанг.  

3) тафовути намодњои забонӣ ё шеваҳои баёни таъбирӣ;бар њамин 

асос истиора њамвора ба маънои вижагии хосси фарњанг мебошад ва аз 

њамин рӯ, мутарљим бояд ин нуктаро дарк кунад, забоне, ки дар тааммул 

бо он ќарор дорад ба њамроњи вижагињои худ ба унвони як низоми комил 

дар хидмати баёни фикр ва хаёли фарди адиб, дар чорчўби њудуди 

шинохташудаи он забон – ќарор дорад ва аз њамин рӯ, мо бар ин амр 

таъкиди фаровон дорем, ки мутарљим бояд ҳоизи унсури илњом бошад, 

то битавонад руњи матни аслиро ба хонанда мунтаќил созад.  

Ба ин тартиб, равшан мегардад, ки тафовут миёни тарҷумаи илњомї 

ва тарҷумаи одӣ монанди тафовути шеър ва назм мебошад ва мутарљими 

дорои ќудрати илњом бояд дорои њамон вижагињое бошад, ки Ақод 

барои Иброњими Мознї ќоил гашта ва дар бораи ў гуфта буд: «Мознї 

бо тарҷумаи худ моро дар баробари чунон каломи асиле ќарор дод, ки 

гӯӣ ќаблан ба њеҷ забони дигаре нанавишта ва аз њеҷ завќи дигаре содир 

нагашта буд. Ӯ беш аз он ки тарҷумаи лафзӣ ва маъноӣ ироа дињад дар 

пайи бозгардонии калом бар мабнои салиќаи худ буд ва дар ин арса 
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чунон њунарнамоӣ мекард, ки гӯӣ дар њоли баёни њис ва хаёли шахсии 

худ аст [   .[247 ,26

 Ин нукта дар бораи тарҷумаи Фитз Ҷеролд (Fitz Gerald) аз рубоиёти 

Хайём низ сидќ дорад. Қолаби љадиде, ки Фитз Ҷеролд дар тарҷумаи худ 

дар пеш гирифт, тавонист аз чунон маќбулияте дар назди мухотаб 

баҳраманд шавад, ки ин рубоиётро табдил ба бахши гурезнопзире аз 

зербинои адабии хонанда намояд. Аз дигар намунањои ин даст 

тарҷумањои халлоќона ва ибтикорї метавон ба тарҷумаи форсӣ ба 

арабии њамин рубоиёт тавассути Ањмад Ромї ишора намуд.  

Амсол ва суханони фолклору њикамњо ва суханони манќул аз 

бузургон, ин падидаи забонии дар тасвири фанни балеѓ худ баёнгари 

њаёт сухангӯёни он забон ва навъи дидгоњи онон ба љавониби мухталифи 

зиндагӣ ва тасаввуроти ахлоќї ва рафторї ва зебоишиносонаи онон аст. 

Амсол ва суханони фолклору њикамњо ва суханони наќлшуда аз бузургон 

баёнгари чакидаи фикр ва таҷрибаи сухангӯёни як забон дар тули асрҳои 

мухталиф аст ва шиносномае аз навъи арзишёбї ва салбии онон аз 

ҳаводиси мухталиф дар ќолаби маљмуае аз ибороти муљазу кӯтоњ ва гўё 

ба шумор меравад. Дар ин миён нуктаи ќобили таваљљуњ он аст, ки 

вижагињо ва мушаххасоти вижаи ин падидањои забонӣ бояд мавриди 

мутолиа ќарор гирад, чаро ки шеваи тааммул бо ин падидањо дар 

тарҷума бо шеваи тарҷумаи ҷумалоти одӣ тафовути бисёр дорад.  

Диќќати интиќоли тарҷумаи асоси санљиши татобуќи матни аслї ва 

матни тарҷума ба шумор меравад. Дар ин миён интиќоли амсолу ақволи 

фолклор, њикам ва суханони наќлшуда аз бузургон танњо дар сурате ба 

шакли даќиќ сурат хоњад пазируфт, ки ин қолабҳои забонӣ ба диќќат 

мавриди тањлил ќарор гирад ва вижагињои мазмунию муњтавоии он бар 

мутарљим равшан гардад. Чаро ки ба унвони намуна, интиќоли амсол ба 

шакли лафзӣ зимни табоњ сохтани матни тарҷума арзиши таъбирии 

мавриди назари муаллифро аз байн мебарад ва аз њамин рӯ, ташхиси 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_FitzGerald_(poet)
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даќиќи ин падидњои забонӣ аз якдигар аз љумла заруриёти тањлили матн 

дар раванди тарҷума ба шумор меояд.  

Бояд таваљљуњ дошт, ки навъи тадохул миёни мафоњими њар як аз 

амсол ва ақволи фолклор, њикам ва суханони манќул аз бузургон бо 

таобири киноӣ ва маљозӣ вуљуд дорад. Далели ин тадохулро метавон 

нуќатаи иштироки њамаи ин анвои адабї дар суботи ќолаби лафзӣ ва 

суботи робита миёни ин ќолаб ва мазмуни он ва низ интиќоли забонии 

онњо аз насле ба насли дигар донист. Аз дигар сӯ, тасовири фаннии баёнӣ 

бахши азиме аз сохтори ин падидањои забониро ба худ ихтисос додааст.  

Бо вуљуди он чи гуфта шуд, ин падидњо аз назари фурми забонӣ ва 

мазмуни даллолї дорои бархе тафовуњо ва ихтилофот низ мебошанд. 

Дар њамин росто, таобири киноӣ ва маљозӣ маљмӯае аз таркиботи лафзӣ 

мебошанд, ки асноди худро дар чорчўби сохтори љумла ба даст 

меоваранд ва навъи намод аз мафоњиме мањсуб мешаванд, ки баёнгари 

аносири воќеии шаклдињандаи ашё, ҳаводис, ањвол, сифот ва љуз он 

њастанд. Барои намуна таъбири وشرب الدهر علیه  akala ?alyhe ?addahro?] أکل

wa šareba] таркиб лафзӣ аст, ки маънои он танњо дар сурате тањаќќуќ 

хоњад ёфт, ки дар сохтори љумла ба амре иснод дода шавад, ки умри 

дароз пушти сар гузашта ва дучори куҳнагиву фарсудагї шуда бошад. Ба 

ин тартиб ин таркиб намоде аз мафњуми طالاألمد [tãla ?al?amado]  мањсуб 

мегардад.  

 Аз сӯи дигар, амсолу ақвол, фолклору њикам ва ақволи манќул аз 

бузургон низ дар воќеъ иборат аз ҷумалоти ќоим ба зот ва мустаќил 

мебошад, ки ифодаи маќсуд менамоянд ва навъи намод аз мавќеъњои 

мухталиф ба шумор мераванд ва бар равобити мављуд дар воќеият 

далолат менамоянд. Бар њамин асос агар ба масали арабї: 

أخرق  الغزو  бингарем дармеёбем, ки ин [awwalo ?alazu ?axraq?] أول

љумла муфид ва дорои асноди комил мебошад ва гўянда дар мавќеияте аз 

он бањра мебарад, ки дар садади баёни таъсири камтаљрибагї дар шурӯи 

коре аз корњо бошад [   .[130-131 ,45
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Бо шинохти тафовутњои мављуд миёни ин падидњо дармеёбем, ки 

мутарљим дар аснои фароянди тарҷума бояд ба тањлили ин падидањо 

пардохта ва вижагињои хосси онњоро дарк намояд, то аз ин раҳгузар 

ќодир гардад таркиби сањење аз онњо дар забони њадаф ироа диҳад. 

Њамчунон ки ироаи мо ба муодили муносиб ниёзманди бањрагирии сањењ 

аз зарфияти бофти матн ва аносири он мебошад.  

Ироаи як муодили муносиб иќтизо менамояд, ки мафњуми куллии 

«таъбир» дар назар гирифта шавад. Ба унвони намуна њангоме ки 

маънои ом таъбири «Розашро фош насохт» бошад, дар ин њолат 

мутарљим мекӯшад, то муодили арабї барои ин таъбир биёбад ва дар 

натиља иќдом ба баррасии гузинањои мухталифи худ менамояд ва бо 

ибороте монанди: 

الکتمان  طي في بئر ё [obqeya fi taye ?alketmãne?] أبقی في سره  wada?a] وضع

serraho fi be?ren] ва соир мутародифоти њамсӯ бо ин маъно мувољењ 

мегардад. Албатта, дар иртибот бо мавзўи мутобиќат дар амсол бояд дар 

назар дошт, ки ин амр вобаста ба вањдати мавќеият аст. Ба дигар сухан 

дар бархе маворид шароити хориљї њукм мекунанд, ки дар бофт, вањдати 

таъбирї вуљуд дошта бошад [   .[185 ,45

Ба раѓми он чи гуфта шуд, вале њаргиз мутобиќат бар асоси 

иштирок дар мафњум миён ду таъбир ё бар асоси њамсонї дар мавќеяти 

мавриди истифода миёни ду масал дар ду забони мухталиф, ба танњої 

барои ироаи тарҷумаи даќиќ аз ин падидњои забонӣ кифоят намекунад. 

Чаро ки бештари ин падидањои забонӣ ба далели навъи аносири фаннї 

ва балоѓї ва низ навъи коркарди баёнї ва зебоишиносонаи мављуд дар 

онњо, мутарљимро дар раванди тарҷума ногузир аз таваљљуњ ва эњтимом 

ба ин аносир ва коркардњо месозад. Дар чорчўби мутобиќат миён ин 

воњидњо ё аносир дар ду забон- мабдаъ ва маќсад, тарҷума роњкорњои 

зайлро барои интиќол ва тарҷумаи таобир киноӣ ва маљозӣ ва амсолу 

ақвол ва фолклор аз забоне ба забони дигар ироа медињад [   .[185-187 ,45



44 

 

1. Ироаи муодили муносиб: ироаи муодили муносиб вобаста ба 

татобуқи комили ду таъбир ё ду масал ё ду сухан дар њар ду забони 

мабдаъ ва маќсад мебошад. Маќсуд аз ин татобуқ танњо татобуқи 

муњтавоӣ нест ва шомили татобуқ дар тасовири фаннї ва балоѓї низ 

мегардад.  

2. Ироаи муодили мутобиќ: маќсуд аз ин роҳкор он аст, ки таъбир ё 

масал ё сухан бо њамтои худ дар забони дигар аз назари мазмун ё 

мавќеият татобуқ дошта бошад, вале аз назари навъи тасвири фаннї ва 

балоѓї, он ду метавонанд бо якдигар тафовутњои љузъӣ ё куллї дошта 

бошанд. Дар ин љо бояд ин нуктаро мутазаккир шуд, ки тарҷума бар 

асоси муодили мутобиќ шомили бештари таобири киноиву маљозӣ ва 

амсолу ақвол ва фолклор мегардад. Чаро ки тасовири фаннии балоѓї 

илова бар ташкили аносири созандаи он дар як муњити хосси муртабит 

бо як миллат, асосан бо вижагињои забонии он миллат низ иртибот 

меёбад.  

3. Мушобењатгузинї: мутарљим маъмулан дар сурате ки муодили 

њамсон ё мутобиќ дар дастрас надошта бошад аз шеваи 

мушобењатгузинї бањра мегирад. Вижагии боризи унсури мушобењ он 

аст, ки миёни он ва воњиди мављуд дар матне, ки мутарљим дар пайи 

тарҷумаи он аст, бархе тафовутњои мафњумї ё мавќеиятї вуљуд дорад. 

Ин тафовут дар бархе маворид низ ба ин шакле љилва меёбад, ки 

аносири мушобењи ироашуда дарбардорандаи њеҷ тасвири фаннии 

балоѓї намебошад, ки ин ба маънои адами вуљуди татобуқи том миёни 

воњиди зикршуда дар матни аслї ва муодили ироашудаи он низ 

мебошад.  

4. Тарҷумаи мантажшуда: ин навъи тарҷума ба маънои интиќоли 

маъноии лафзи таъбир ё масал ё ќавл ба њамроњи њифзи тасвири фаннии 

балоѓї, аст ки сохтори матни аслиро шакл додааст. Ин рӯйкард аз он рӯ 

иттихоз мегардад, ки дар забони тарҷума мушобење барои мафоњими 

дарљшуда дар матни аслї ёфт нашавад.  
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Дар иртибот бо њикам ва ақволи манќул низ бояд гуфт, ки одати 

мутарљимон он будааст, ки зимнии њифзи тасовири фаннии балоѓї ин 

иборотро ба шакли лафзӣ ба забони дигар тарҷума кунанд. Далели ин 

рӯйкард низ дар моњияти ин ду падида нуњуфта аст. Чаро ки њикмат 

дарбардорандаи ањкоми ом ва мавоизи тарбиятї аст, ки аќлро мавриди 

хитоб ќарор дода ва мафоњими он танњо мутаваҷҷеҳи як миллат ё 

ќавмияти хос намебошад. Аз дигар сӯ, ақволи манќул низ дар сатњи 

забонњо бисёр роиљ буда ва бо номи гўянда ва мавќеияти корбурди хосси 

он дар иртиботи танготанг ќарор дорад [   .[188 ,45

Мутарљим љињати тарҷумаи таобири киноӣ ва маљозӣ, амсолу ақвол, 

њикам ва ақволи манќул аз бузургон, дар чорчўбе аз меъёрњои 

пазируфташуда амал менамояд, ки бар мутобиќат миёни мазмун ё 

мавќеят бо тасовири фанни балоѓї, пинњон дар ин падидањо таъкид 

доранд. Бо баҳрагирӣ аз ин меъёрњо ва ќавоид ба лутфи корбурди 

муодилњои њамсон ё мутобиќ ё ироаи мушобењ ё ба коргирии наҳт (дар 

ҳолати адами вуҷуди муодилҳои мутобиқ) шоҳиди мунтаҳои татобуқи 

мумкин дар фароянди тарҷума аз забоне ба забони дигар мебошем. Бо ин 

вуљуд бояд ба ин нукта низ ишора намоем, ки мутарљим дар баргузидани 

мушобењ ё тарҷумаи лафзии ин падидањо аз озодї (на ба маънои мутлаќи 

он) бархӯрдор аст. Чаро ки асли амонатдорї дар тарҷума иќтизо 

мекунад, ки мутарљим дар ҷустуҷӯи муодилҳое, ки бештарин мизон аз 

ќудрати фаннї ва зебоишиносонаи матни аслиро дар тарҷума мунъакис 

месозад ба кунду ков бипардозад.  

§ 1.1.6. Қайдњо. Бисёриҳо дар таърифи ќайд онро унсуре медонанд, 

ки поёни љумларо бо замон ё макон ё кайфият ё шарт ё соир падидањои 

маъноии муртабит бо феъл таъин менамояд. Дар забони форсӣ ќайд 

маъмулан дар љумла ќабл аз феъл ќарор мегирад, њамчунин метавонад 

дар ибтидо ё миёнаи љумла низ ќарор гирад. Қайд илова бар он ки ба 

унвони яке аз аносири дорои иртиботи мустаќим бо феъл дар љумла 

ворид мешавад, љињати мањдуд сохтани мафњуми куллии љумла ва бениёз 
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гаштан аз афзудани маънои љадид дар љињати зудудани ибҳоми мављуд 

дар љумла низ корбурд меёбад [   .[411 ,89

Ва аз њамин рӯ, ќайд дар воќеъ "калима ё иборате аст, нишонгари 

вуќуи феъл мебошад [   .[70 ,23

Ба сухани дигар, ќайд калима ё иборате аст, ки мафњуми љадид бар 

феъл меафзояд [   .[63 ,85

Қайд дар забони форсӣ ба љойгоњи мушаххасе аз љумла мањдуд нест 

ва яке аз аносире ба шумор меравад, ки дар ҷумлаи форсии меъёр 

метавонад дар љойгоњи мухталифе аз љумла ворид шавад ва аз њамин рӯ, 

гоње монанди љумлаи: «Ҳанӯз ўро надидаам» дар ибтидои љумла ќарор 

мегирад ва бархе мавоќеъ низ монанди ҷумлаи: «Модарбузург њеҷ ваќт 

аз кор хаста намешавад» дар миёни љумла ќарор мегирад ва дар бархе 

мавќеъњои дигар низ шоњиди он њастем, ки ќайд дар ҷумлае монанди 

«Устод аз келос зуд рафт» дар поёни љумла ќарор мегирад [   .[412 ,89

Дар забони форсӣ бархе ќайдњо низ вуљуд доранд, ки вазифаи онњо 

манфї кардани феъл аст, яъне як ќайд иќдом ба манфї кардани феъли 

љумла менамояд. Барои намуна дар ҷумалоте монанди: «Аслан ўро 

надидам», «њеҷ бо ў њарф наздам», «ба њеҷ ваљҳ ўро дӯст надорам», ва 

«њаргиз ба ту эњтиёљ надорам» ќайди мазкур феъли љумларо манфї 

кардааст [   .[87 ,85

Нуктаи љолиб дар ин миён он аст, ки агар ҷумлаи форсӣ ба шакли 

истифњоми инкорї (Rhetorical question) зикр шавад дар ин њолат феъли 

ҷумлаи пурсишї ба шакли мусбат, вале посухи он дар ќолаби як феъли 

манфї ворид мешавад, монанди: «Ҳеҷ ба Макка рафтаӣ?», ки посухи он 

феъли «нарафтам» мебошад. Ба ин тартиб дармеёбем, њангоме ки шахси 

пурсишгар саволи худро мутаваҷҷеҳи фарди мухотаб кардааст аз ў 

интизори посухи манфї надорад. Чаро ки дар ин мавќеияти забонӣ ба 

ҳељ ваљҳ имкон надорад посух ба шакли мусбат дода шавад.  

Аз сӯидигар, бархе ќайдњо низ ҷумлаи форсиро табдил ба ҷумлаи 

истифњомї менамоянд. Ба унвони мисол дар ҷумалоте монанди: «Куљо 
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ўро пайдо кардї?» ё «Чӣ тавр ба Тењрон рафтї?» ќайди љумла мафњуми 

пурсишї ба ҷумлаи форсӣ додааст [   .[412 ,89

Дар чунин маворид ќайд метавонад монанди ҷумлаи аввал ќайди 

макон ва монанди ҷумлаи дувум ќайди кайфият ё он ки ќайди замон буда 

бошад. Аз он чи гузашт, дармеёбем, ки далолати ќайд наќши мукаммал 

дар љумла ифо менамояд ба ин маъно, ки ќайд ба љумла бар асоси навъи 

худ, ки мумкин аст, таъкид ё њолат ё замон ва ғ. бошад, мафњуми хос 

медињад.  

Бояд гуфт, ки тарҷумаи ќайдњо аз љумлаи мушкилињои пешорӯи 

мутарљим мебошанд. Чаро ки забони форсӣ, забони таркибї аст ва бисёр 

душвор аст, ки калимоти арабї бидуни пазириши ќавонини њоким бар 

низомњои савтию сарфї ва даллолии забони форсӣ вориди он гарданд.  

 Барои намуна дар тарҷумаи иборати: «Таќозои шумо комилан 

эълом мегардад» аз ҷумлаи арабии: یُعلَنأنهقدتمرفضطلبک  [yo?leno ?annaho 

qad tamma rafdo talabeka] истифода мегардад. Дар ин ҷумлаи форсӣ аз 

сӯе бо тағйири решаӣ дар маънои калимоти арабї мувољењ мебошем ва 

аз дигар сӯ, мушоњида мекунем, ки таѓйироти сарфї (morphological 

changes) дар калимот: «таќозо ва эълом» сурат гирифтааст. Зимни он ки 

мавќеяти феълу фоил низ дигаргун гашта ва ҷумлаи کأنلمیکن [ka?anna lam 

yakon] аз як љумла ба як сифат тағйир ёфтааст [   .(418 ,89

Бо таваљљуњ ба он чи гуфта шуд, равшан мешавад, ки тарҷумаи 

калимоти арабии мављуд дар забон форсӣ беш аз худи  ِ калимоти форсӣ 

барои мутарљим эҷоди мушкилот менамояд ва бо таваљљуњ ба фаровонии 

корбурди ќайд дар забони форсӣ бояд анвои ин ќайдњоро ба ду дастаи 

мухталиф таќсим намоем: 

1. Калимоти арабие, ки ба унвони ќайд дар забони форсӣ мавриди 

истифода ќарор мегиранд: ин ќайдњо худ ба се даста таќсим мешаванд: 

-калимоти арабие, ки ба унвони ќайд дар забони форсӣ њузур 

доранд: маќсуд он даста аз калимоти арабї аст, ки вориди забони форсӣ 

шуда ва ба унвони ќайд мавриди корбурд ќарор гирифтанд, монанди: 
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билошак – билотардид – ањёнан – фаќат – комилан – лутфан – аслан – 

ҳаќиќатан – аладдавом ва...  

-калимоти арабие, ки бо калимаи форсӣ дар њам омехта ва ба як 

каламаи воњиди маънодор табдил шуда ва дар забони форсӣ ба унвони 

ќайд корбурд ёфтаанд монанди: басуръат – башиддат – боадаб – боаќл – 

бахайр – беотифа – бемуњаббат ва... .  

-калимоти арабие, ки пасванди форсӣ ба онњо изофа шудааст: 

маќсуд калимоте аст, ки калимаи форсӣ бо он таркиб шуда ва ба як 

каламаи воњиди маънодор табдил шуда ва дар забони форсӣ ба унвони 

ќайд корбурд ёфтаанд, монанди: оќилона – мунсифона – ѓазабнок – 

ваҳштнок – ѓамнок ва...  

2. Қайдњои форсие, ки ба унвони ќайд корбурд ёфтаанд: маќсуд он 

даста аз калимоти форсӣ аст, ки чи ба њолати муштарак ва чи ба њолати 

ѓайримуштарак ба унвони ќайд мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Албатта, мумкин аст, дар як ҷумлаи воњид беш аз як ќайд вуљуд дошта 

бошад: 

-ќайди муштарак монанди: хуб – зебо – ором – баланд – тунд – 

фардо – шаб – дуруст – хандон – гирён ва ѓ.  

-ќайди мухтас монанди: хеле – њаргиз – њеҷ – ҳамеша – шояд – њанӯз 

– чанд – пас – он љо – он ќадар ва ѓ. , мисли: Мо ба ў њеҷ нагуфтем.  

Вуљуди беш аз як ќайд дар љумла, мисли: Дирўз хона хуб таъмир шуд 

[   .[419-422 ,89

Аз он чи гузашт дармеёбем, ки бештари ќайдњои арабї ба макони 

муайяне аз љумла, монанди аввал ё миёна ё поёни он мањдуд намебошанд 

ва мавќеяти онњо дар иборате вобаста ба услуби нависанда ва аѓрози 

маъноии ўст. Ин амр, ба вижа аз ин рӯ, ањаммият меёбад, ки бархе аз 

ќайдњо метавонанд дар њамаи аљзои љумла ворид шаванд, вале бархе 

дигар аз ин ќобилият мањрум мебошанд. Бар њамин асос ќайд метавонад 

дар мавќеъиятњои мухталифе аз љумла ворид шавад, вале тағйире дар 

маъно эҷод намекунад ва аз њамин рӯ, мутарљим бо мушкилот мувољењ 
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мегардад. Чаро ки ў бояд ошноии зиёде бо њаёти нависанда ва 

љањонибинї ва вижагињои услуби нигориши ў дошта бошад ва аз ин 

нукта ѓофил нагардад, ки ќайд метавонад баёнгари эњсосоти нависанда 

дар њангоми нигориши ҷумалот бошад ва ќайд њолати руњии 

нависандаро баён менамояд. Барои намуна дар љумлаи «Бо аљала ў ба 

тарафи ошпазхона давид», нависанда љињати баёни суръати амали 

«давидан» ќайдро ибтидои љумла зикр кардааст. Вале дар ҷумлаи «Ӯ бо 

аљала ба тарафи ошпазхона давид», ғарази нависанда баёни суръати 

фоил (ў) воќеа будааст. Ин дар њоле аст, ки дар ҷумлаи «Ӯ ба тарафи 

ошпазхона бо аљала давид», ғарази нависанда баёни њолати феъли 

«давид» будааст.  

Дар иртибот бо ќайдњои форсӣ низ бояд гуфт, ки ин ќайдњо 

ҳамонанди њамтоёни худ дар забони арабӣ метавонанд дар ибтидо ё 

миёна ё интиҳои љумла ќарор гиранд ва њатто мумкин аст бо тағйири 

мавќеияти онњо тағйире дар маъно низ сурат нагирад [   .[424 ,89

 Барои намуна дар ҷумлаи «Танњо ту мехоњї, ба сафар биравї» 

маќсуди гўянда он аст, ки љуз шахси мухотаб «ту», фарди дигаре ќасди 

сафар надорад. Ин дар њоле аст, ки дар ҷумлаи «Ту танњо мехоњї, ба 

сафар биравї», маќсуди гўянда он аст, ки шахси мухотаб танњо дар пайи 

анљоми сафар аст. Аз дигар сӯ, њангоме ки гўянда ҷумлаи «Ту мехоњї, 

танњо ба сафар биравї»-ро бар забон меовард, маќсудаш ин аст, ки 

мухотаб ба танњої ва бидуни њамроњ дар пайи сафар аст. Ҳамон тавр ки 

дар ин се љумла мебинем бо дигаргунии мавќеяти ќайд маънои ҷумалот 

тағйир гаштааст [   .[424 ,94

Ба унвони мисол ќайди «пай дар пай» њар чанд дар се ҷумла «Пай 

дар пай падар сигор мекашид» ва «Падар пай дар пай сигор мекашид» ва 

«Падар сигор пай дар пай мекашид» дар мавќеиятњои мухталифе аз 

љумла ќарор гирифтааст, бо ин вуљуд њеҷ тағйире дар маънои ин ҷумалот 

эҷод нагаштааст.  
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Аз сӯи дигар, ќайд мумкин аст, љузъе аз феъли мураккаб бошад, 

монанди ҷумлаи «Муњаммад дирўз тунд рафт», ки дар ин љумла «тунд» 

ќайд аст ва метавон ин ҷумлаи форсиро ин гуна ба арабї тарҷума намуд: 

البارحة سریعا  محمد  Дар ин .[zahaba mohammadon sari?an ?albarehata] ذهب

љумла ќайди «тунд» ба њамон маънои ќайд тарҷума шудааст. Бо ин вуљуд 

метавон ин ҷумлаи форсиро ба ин шакл низ ба арабї тарҷума кард: 

  .[zahaba mohammadon ?albarehata ãdeban]  ذهبمحمدالبارحةغاضبا 

Дар ин тарҷума вожаи «тунд» ба унвони љузъе аз феъли мураккаб 

тарҷума шудааст ва душвории тарҷума низ ба њамин нукта боз мегардад 

ва дар ин љост, ки бояд мутарљим ошноии худ бо њар ду забони мабдаъ 

ва маќсадро ошкор созад. Албатта, барои њалли чунин мушкил ва посух 

ба ин суол, ки кадом тарҷума саҳеҳтар мебошад, чорае љуз таваљљуњ ба 

бофти калом вуљуд надорад [   .[42 ,82

§ 1.1.7. Нишонагузориҳо. Нуќатагузорињо (punctuations) ба маънои 

ќарор додани аломатњои ќарордодии муайян миёни аљзои калом ё 

ҷумалот ё калимот дар љињати тањаќќуќи аѓрози муртабит бо осонсозии 

фањми маќсуд барои хонандагон аст [   .[103 ,9

Аз ҷумлаи ин аѓроз, метавон ба мушаххас сохтани љойгоњҳои ваќф 

дар замони такмили маъно ва људосозии аљзои калом аз якдигар ва 

ишора ба таҳти таъсир ќарор гирифтани нависанда дар бофти истифњом 

ё тааҷҷуб ва мавќеъњои шодӣ, андӯњ ва вањшату талоши нависанда дар 

љињати тафсили бештари амри ом ё тавзењи як шайъи мубњам ва низ 

баёни равобити мављуд миёни ҷумалоти мухталиф љињати осонсозии 

фањми маонӣ ва афкор ишора намуд. Аз дигар сӯ, мавзуи нишонањои 

нигоришї бо расмулхати имлоӣ низ иртибот меёбад. Чаро ки њар ду 

аносири асосӣ аз аносири возењу солим ба шумор мераванд ва њамчунон, 

ки ба унвони намуна бо тағйири расмулхат ҳамзаи арабӣ маънои бархе 

калимот дигаргун мегардад. Дар сурати адами корбурди сањењи алоими 

нигоришї мумкин аст, маонии ҷумалот дигаргун шавад [   .[87 ,1
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Аз њамин рӯ, нишонањои нигоришї дар иртибот бо амали мутарљим 

аз ањамияти фавқулодае бархӯрдор мебошанд, зеро њар яке аз онњо дорои 

арзиши забонии хосси худ буда ва ташкилдињандаи бахше аз маъно ба 

шумор меравад [   .[138 ,18

 Ин дар њоле аст, ки дар бисёре аз мавоќеъ нишонањои нигоришї ба 

шеваи нодуруст мавриди истифода ќарор мегиранд, дар натиља калимоту 

иборот бо якдигар дар њам омехта мешаванд ва маънои мубњам дар 

баробари хонандаи асар ќарор мегирад [   .[46 ,54

Аз њамин рӯ, мутарљим бояд бо ин нишонањо ошноии комил дошта 

бошад ва битавонад дар њар ду забон- мабдаъ ва маќсад миёни онњо 

татобуқ ва њамоњангӣ эҷод намояд.  

Нуќтагузорињо ва шеваи корбурди онњоро ба тартиб мавриди 

баррасӣ ќарор медињем: 

1. Вергул ( , ): вергул аз ин рӯ, мавриди истифода ќарор гирифта 

мешавад, то хонанда бо мушоњидаи он макси (pause) кўтоње намояд. Ин 

нишона дар мавќеъњои зерин мавриди истифода ќарор мегирад: 

- миёни ҷумалоте, ки маљмӯи онњо ташкилдињандаи каломи том дар 

маънои муайян аст; 

- миёни анвои як шайъ ва аќсоми он; 

- миёни калимоти муфради муртабит бо калимоти дигаре, ки онњоро 

аз назари тўлонї шудан ҳамонанди ҷумалот ќарор медињад.  

- баъд аз лафзи мунодо; 

- баъд аз ду њарфи љавоб: наам, ло.  

2. Нуќтавергул (؛): ин нишона миёни ҷумалоте ќарор дода мешавад, 

то хонанда бо мушоњидаи он андаке макси тӯлонтаре намояд. 

Мавќеъњои корбурди ин аломат иборатанд аз: 

- миёни ду љумла, ки дувумї сабаби аввалї бошад.  

- дар дили ҷумлаи тўлонї, ки аз маљмӯи он каломи том ва муфиде 

истихрољ мешавад. Дар ин њолат ѓараз аз вазъи нуќтавергул эҷоди 
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имкони танаффус дар миёни ҷумалот ва иљтиноб аз омезиши маонӣ ба 

далели дурии ҷумалот аз якдигар аст.  

3. Нуќта ( . ): ин нишона дар поёни ҷумла ќарор дода мешавад, ки 

маънои он ба таври комил ифода шудааст.  

4. Дунуќта (:): ин нишона дар чорчўби тавзењ ва ошкор кардан дар 

мавориди зайл мавриди истифода ќарор мегирад: 

- миёни лафзи гуфташуда ё соир калимоти мушобењ; 

- миёни шайъ ва анвои он; 

- ќабл аз каломе, ки барои тавзењи моќабли худ ворид мешавад; 

- пеш аз мисолҳое, ки барои тавзењи як ќоида ё њукм зикр мешаванд.  

5. Хатти фосилла: (-): ин нишона дар мавќеъњои бисёре мавриди 

истифода ќарор мегирад, ки аз ҷумлаи онњо метавон ба мавориди зер 

ишора намуд: 

-дар ибтидои љумлаи муътариза ва поёни он; 

-миёни адади њарфӣ ё ададе бо маъдуди он.  

-миёни ду рукни љумла, дар сурате ки рукни аввал ба далели вуљуди 

васф ё атф ё изофа чунон тулонї шавад, ки миёни рукни аввал ва рукни 

дувум, ки равшанкунандаи маънои љумла мебошад, фосила эҷод шавад.  

6. Камонак ( [ ] ): ин нишона дар миёни калом нигошта ва дар 

дохили он алфозе, ќарор дода мешавад, ки љузви аркон асоси калом ба 

шумор намераванд, монанди ҷумалоти эътирозии дуо ва тафсир ва 

алфози эњтирос.  

7. Нишонаи наќли ќавл (" "): миёни ин ду нишона њамаи наќли 

ќавлњои нависанда аз дигарон ворид мешавад. Албатта, нависанда бояд 

даќиќан матни аслиро бо њамон нишонањои нигоришии худ миёни 

аломати наќли ќавл ворид намояд. Њамчунон ки ќарор додани асомии 

эълом дар миёни ин ду аломат амали хато ба шумор меравад.  

8. Нишонаи ҳазф ( ... ): ин нишона, ки нуќтаи ихтисор ё сенуќта низ 

номида мешавад аз се нуќта – на камтар ва на бештар – шаклёфта ва дар 

миёни сатрҳое, ки ба шакли уфуќї дар пайи њам меоянд, ќарор дода 
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мешавад, то хонанда мутаваљљењ шавад, ки дар љумла ихтисоре сурат 

гирифтааст. Ин нишона дар љойгоҳњои мухталифе корбурд меёбад, аз 

љумла њангоме ки нависанда дар матне, ки ќасди наќли онро дорад бо 

ҷумалоту ибороте аз назари худ ќабењ мувољењ шавад ва аз зикри он 

маъзур бошад, ки дар чунин њолате ба љойи ќисмати маҳзуф аз ин 

нишона бањра гирифта мешавад.  

9. Нишонаи суол (?): ин нишона баъд аз ҷумалоти истифњомї ќарор 

дода мешавад.  

10. Нишонаи тааљљуб ( ! ): нишонаи тааљљуб баъд аз ҷумалоте ќарор 

дода мешавад, ки баёнгари инфиолоти руњї, монанди: тааљљубу шодӣ, 

андӯњу вањшат ва љуз он мебошад.  

Аз он чи гузашт равшан мешавад, ки нишонањои нигоришї дар 

матни мактуб аз ањаммияти болое бархӯрдор мебошанд ва аломати 

чунин ањамиятеро метавон дар мавориди зерин љустуљў намуд:  

1) бењбуди мутолиа ба ин маъно, ки нишонањои нигоришї 

хонандаро дар мутолиа, матн ба њамон шевае, ки тавассути нависанда 

нигошта шудаанд, кумак менамояд.  

2) нишонагузорї ба унвони як низом, аз нишонањо бар таќсими 

матни мактуб ба қитъаоту иборот ва таќсими иборот ба воњидњои кўчак 

устувор аст ва аз њамин рӯ, нишонагузорї наќши босазое дар зебоии 

дидорї ва услубии матн дорад.  

3) нишонагузорї дар пайи аз байн бурдани илтибоси маъноӣ ва 

ќобили фањм сохтани матн аз тариќи возењ сохтани он барои мухотаб аст 

[   .[571-577 ,58 ;126-129 ,12 ;173-202 ,15

4) бо таваљљуњ ба њамаи ин маворид дармеёбем, ки њар чанд 

тарҷумаи адабиёт амри мањол нест, вале тањаќќуќи ин мавзўъ ниёзманди 

талош ва сабру ҳавсала аст. Чаро ки забони адабї дар бар дорандаи 

авотифи хосе аст, ки мумкин аст, дар алфоз ќобили мушоњида набошанд, 

вале шахси адиб мутаваҷҷехи онњо гардад. Аз њамин рӯ, мутарљим дар 

баробари матн ба сони фарде макс менамояд, ки орзуманди дидори 
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њузуре бо нависанда ва тарҳи бархе суолот дар бораи маќсуди вай аз ин 

матн аст ва бар ҳамин асос мутарљим шароити њоким бар зиндагии 

нависандаро дар зењни худ мурур менамояд, то маонии пинњон дар 

даруни асарро кашф намояд.  

Фасли дувум: Мутаммим дар забони форсӣ 

Мутаммим то ба имрӯз, илова бар он ки дар миёни абвобу 

сарфаслњои ќавоиди забони форсӣ љойгоњи барљастаеро ба худ ихтисос 

додааст, яке аз муњимтарин мавзуоти нањвї ва маъноӣ низ ба шумор 

меравад, ки аз нимаи аввали қарни XX таваљљуњи пажуњишгарони 

эрониро ба худ љалб намудааст. Метавон гуфт, ки бофти забони форсӣ 

дар мавќеияти каломи шифоњї ё дохили матни мактуб ба гунае аст, ки 

гўянда ё нависанда гурезе аз ба коргирии аносири нањвї, дар љињати 

итмоми маонӣ ва далолатњои маъноии ин љумалот надоранд. Зимни он 

ки истифода аз ин аносир мунљар ба густариши сохтори нањвї ва 

маъноии љумалот низ мегардад. Мутаммим дар навбати худ дар садри ин 

даста аз аносир ќарор мегирад, ки метавонанд сохти ҷумлаи форсӣ ва 

маънои онро густариш дињанд. Бар њамин асос газоф нест, агар бигӯем 

мутаммим дар бисёре аз њолот унсури аслї дар сохтори љумла ба шумор 

меравад ва љињати такмили маънои маќсуд, гўянда ё нависанда аз он 

бениёз намебошанд.  

Аз он љо ки мутаммим дар љумлаи форсӣ яке аз аносири нањвии 

даллолї (маъноӣ) ба шумор меравад, ки фиристандаи паём – гўянда ё 

нависанда – љињати интиќоли паёми худ дар тамоми бофтњо ва њолњо аз 

он суд мељўяд аз њамин рӯ, дар бисёре аз осори муртабит бо ќавоиди 

забони форсӣ аз мутаммим сухан рафта ва бад-он пардохта шудааст бо 

ин вуљуд нуќтаи заъфи ѓолиби ин осор он аст, ки ҳаммонанди соир 

аносири нањвї, боби мустаќиле барои мутаммим дар назар 

нагирифтаанд. Пажуҳишгар иллати ин амрро дар он медонад, ки 

мутаммим ба раѓми он ки ба унвони як истилоҳ аз назари лафзӣ маънои 

мушаххасе дорад, вале аз назари мафњуму далолат ва анвои мухталифи 
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худ ҳавзаи бисёр густурдаеро дар бар мегирад. Ба унвони намуна, 

мумкин, аст мутаммим ба унвони исме љињати такмили фоил ё мафъул ё 

феъл ва ё нињод вориди љумла шавад, њамчунон ки дар бархе маворид 

низ аз мутаммим ба унвони як сифат дар љињати такмили мафњуми фоил 

ё мафъул ё феъл ва ё мубтадо ва хабар (нињод ва гузора) бањра бурда 

мешавад. Албатта, набояд аз назар дур дошт, ки мутаммим барои 

тавсеаи маънои љумла ва такмили маънои он дар калом вуруд пайдо 

мекунад.  

Пажуҳишгар аз комёбии худ бо маљмуе аз пажуњишњо ва тањќиќоти 

донишгоњї дар Эрон бархӯрд намуд, ки дар нашриёти илмии Эрон 

мунташир шуда буд. Албатта, пажуњишњои мазкур аз матолиби назарї 

фаротар нарафта ва нависандагони онњо ба ироаи назароти 

дастурнависони эронӣ дар зимни таърифи мутаммим ва мафњуми он дар 

дохили ҷумлаи форсии сода ва мураккаб басанда намуда буданд. 

Албатта, дар бархе аз ин пажўњишњо низ мутолиоти татбиќии забонӣ, 

миёни мутаммим дар забони форсӣ ва бархе забонњои дигар монанди 

русї сурат гирифта буд. Аммо дар иртибот бо пажуњишњои арабї 

баанљомрасида дар ҳавзаи љойгоњи мутаммим дар забони форсӣ, 

пажӯҳишгар дар чорчўби васеи иттилоотии худ бар ин эътиќод аст, ки 

пажуњишњои арабии мустаќил хоњ ба шакли назарї ва хоњ ба шакли 

татбиќї мавзуи мутаммимро мавриди мутолиа ќарор надоданд ва ин 

холигӣ дар забонњои аврупоӣ монанди англисї, фаронсавӣ ва олмонї ва 

љуз он низ мушоњида мешавад ва дар ин миён танњо бархе оро ва назарот 

ба чашм мехӯрад, ки њаргиз ба марҳалаи интишор нарасидаанд. Дар ин 

љо ба баррасии мутаммим дар осор ва пажуњишњои суратгирифта дар 

Эрон мепардозем: 

§ 1.2.1. Мутолеоти забоншиносони эронӣ дар садаи бистуми мелодӣ 

Мутаммим ҳамчун калимаи шарҳдиҳандаи андешаи мазкур дар 

китоби «Дастури забони форсии (панҷ устод)» оварда шуд, бо ин гуна, ки 

калимоте, кинисбати миён ду калимаро баён мекунад ва мобаъди худро 
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мутаммими калимаи дигар ќарор дињад. Мисол: «Ба ту мегўям, бо шумо 

хоњам рафт». Дар ин љумла мутаммими «ту» баъд аз њарфи изофаи 

иљбории «ба» ќарор гирифтааст, то равшан гардад, ки сухани гўянда 

хитоб ба чӣ касе равона шудааст. Сипас мутаммими дувум «шумо» баъд 

аз њарфи изофаи иљборї ќарор гирифтааст, то равшан шавад, ки 

мутакаллим бо чӣ касе њаракат хоњад намуд.  

Чунон ки мулоњиза мекунед: «Дар ин дастур, ки бар асоси мабоњиси 

суннатӣ бунёд нињода шуда, тафоуте дар байни анвои мутаммим 

ниҳодаанд ва феъли ногузар бо мутаммими ќайдиро ба сурати гузаро бо 

мутаммим овардаанд ва баъд аз баёни ин матлаб ба муаррифӣ ва 

корбурди анвои ҳуруфи изофа пардохтаанд.  

Навъи дигар аз мутаммим, ки дар ин дастур баён шудааст, ин аст, ки 

њар гоњ муснад ё муснадунилайњ музоф ё мавсуф воќеъ шаванд, 

музофунилайњ ё сифат «мутаммим» номида мешаванд, мисли: «марди 

донишманд» ва «устоди донишгоњ», ки наќшҳои изофаро дар њукми 

њарфи изофа ва мутаммимсоз ба њисоб овардаанд. Дар ин љо сифати 

«донишманд» мутаммими маънои мавсуфи «мард» ва исми «донишгоњ» 

мутаммими мафњуми музофи «устод» мебошанд [   .[276 ,62

Мутаммим ҳамчун аъзои пайрави ҷумла, дар робита бо масъалаи 

мутаммим дар забони форсӣ аз ҳама сухани бештарро Парвиз Нотили 

Хонларӣ гуфтааст, бо андешаи ин донишманд ҳам аъзои комилкунанда 

дар ҷумла (ғайри мубтадо ва хабар) метавонад ҳамчун мутаммим унвон 

шавад.  

Фасли аввал: -вобастаи исм: сифат, Хонларӣ мегўяд: «Исм дар 

ҷумлаи форсӣ танњо ба шакли фоил ё мафъул ворид намешавад, балки 

бархе калимоти форсӣ монанди сифат вуљуд доранд, ки дар пайи исм 

меояд, то њолат ва кайфияти онро равшан намояд. Барои намуна дар 

ҷумлаи: «Ман бародари худро дӯст дорам» мумкин аст ин бовар ба 

мухотаб интиќол ёбад, ки гўянда як ё чандин бародар дорад. Аммо, агар 

мутакаллим бо корбурди як сифати муайян бигўяд: «Ман бародари 
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бузурги худро дӯст дорам» дар чунин њолат сифати «бузург» ин огоњиро 

ба мухотаб интиќол медињад, ки гўянда дорои чандин бародар аст ва ў 

бузургтарини онњоро дӯст медорад. Ба ин тартиб сифати «бузург» 

маънои љадиде ба љумла меафзояд ва мухотаб бе ҳељ ғамузӣ ин маъноро 

ба шакли мустаќим дарёфт менамояд.  

Дар бахши дигаре аз ин фасл Хонларӣ мегўяд: «Ҳамчунон ки сифат 

маънои љадиде ба исми фоил медињад ва онро мушаххас менамояд ба 

њамин тартиб низ маънои исми фоилро такмил ме намояд, монанди: 

«Рустами пањлавон Суҳробро аз по даровард» њамзамон метавонад 

мафњуми феъл ва мафъулро дар дохили сохтори љумла такмил намояд, 

монанди: «Рустами пањлавон, Суҳроби нерумандро аз по даровард» (  ,23

65].  

-вобастаи феъл, дар ин бахш муаллиф љињати таъини анвои 

мутаммим бархе љумалоти содаро бо бархе тасовир зикр мекунад ва дар 

идома чунин изњори назар мекунад, ки ќайдњо маънои феълро дар 

дохили сохтори ҷумлаи форсӣ такмил менамоянд. Барои намуна, дар 

ҷумлаи «Фаридун зуд омад» каламаи «зуд» ќабл аз феъли содаи 

«омадан», ки љузви афъоли њаракати форсӣ ба шумор меравад, њолати 

тањаќќуќи феъли «омадан»-ро баён менамояд. Албатта, дар забони 

форсӣ барои баёни њолати ин феъл калимоти дигаре низ монанди: 

шитобон, хандон, сарафканда, навмедона, оњиста низ вуљуд дорад [  ,23

69].  

-мутаммими феъл, ќайд, П.Н. Хонларӣ чунин менависад: «Бархе 

калимот ё ибороте вуљуд доранд, ки бо як њарфи изофа дар дохили 

сохтори љумла зикр мегарданд, то маънои љадиде бар феъли лозим ё 

мутааддї афзуда шавад. Барои намуна дар ҷумлаи «Эраљ аз мадраса 

омад» муаллиф бар ин бовар аст, ки калимаи «мадраса» ба њамроњи 

њарфи изофаи «аз» мутаммими феъли «омад» мебошад ва маконеро ки 

муснадунилайњи «Эраљ» аз он омадаастро мушаххас месозад. Њамин 

њолат дар иртибот бо феъли мутааддї низ содиќ мебошад. Барои намуна 
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дар ҷумлаи: «Эраљ аз китобхона китоб овард» каламаи «китобхона» 

мутаммими мафњуми феъли мутааддии «овард» мебошад, зеро маконеро, 

ки Эраљ аз он китобро бо худ оварда буд таъин намудааст. Муаллиф дар 

поёни ин фасл чунин натиљагирӣ менамояд, ки мутаммим маънои љадиде 

ба феъли љумла медињад, ки ин маъно мумкин аст, макони вуќуи феъл ё 

ѓараз аз он ё абзори он ё кайфияти онро таъин намояд [   .[81 ,23

-мутаммими исм: музофунилайњ, - музофунилайҳ мутаммими исм, 

исм ё замире аст, ки бо исми дигар иртибот меёбад ва маъно ва мафњуми 

онро такмил менамояд. Барои намуна дар таркиби: «бародари Фаридун» 

калимаи «Фаридун» исми хос ва мустаќил мебошад, вале маънои љадид 

ба калимаи аввал «бародар» низ додааст ва «Фаридун»-ро бо «бародар» 

мушаххас кардааст. Њамчунин дар таркиби «бародари ман» замири 

муфрад «ман» маънои љадиде бар калимаи аввал «бародар» афзудааст, 

ки ин мафњумро ба зењн мутабодир месозад. Фарди мавриди назар 

бародар шахси гӯяндааст [   .[86 ,23

-вобастаи аљзои љумла- ҷумлаи форсӣ аз ду рукни асосӣ- 

муснадунилайњ ва муснад ташкил мегардад ва дар сурате, ки феъли 

љумла мутааддї бошад, дар ин њолат љумла дорои бархе калимоти дигар 

низ хоњад буд, ки мафњуми феълро ба шарњи зайл такмил менамоянд: 

-мафъули мустаќим мутаммими феъл, монанди: «Фаридун китобро 

овард.» 

-сифат мутаммими фоили љумла ва мафъули он, монанди: 

«Фаридуни зирак китоби бузургро овард.» 

-музофунилайњ мутаммими фоили љумла ва мафъули он, монанди: 

«Бародари Фаридун китоби «Гулистон»-ро овард.  

-ќайд мутаммими феъл, монанди: «Бародари Фаридун китобро зуд 

овард.» 

-гурўњи исмӣ мутаммими феъл, монанди: «Фаридун «Гулистон»-ро 

аз китобхона овард».  
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-мутаммимњои фоил, монанди: «Бародари бузурги Фаридун китобро 

овард».  

-мутаммимњои мафъул,монанди: Фаридун китоби зебои «Гулистон»-

ро овард, [   .[89 ,23

-вобастаи исм: бадал, њангоме ки шахс ё шайъеро мавриди ишора 

ќарор медињем, мумкин аст гумон кунем, ки мухотаб мафњуми он исмро 

дарк намояд ва аз њамин рӯ, ба ночор бояд бархе калимотро дар канори 

аркони љумла ќарор дињем, то амал ё мансаб ё унвон ин шахс ё шайъеро 

равшан созем. Барои мисол, њангоме ки мегўем: «Ањмад, бародари 

Ҳасан, дирўз ба хонаи мо омад». Дар чунин љумла «Ањмад»- ро аз тариќи 

иборати бадал «бародари Ҳасан» мушаххас кардаем. Ба њамин тартиб 

њангоме ки мегўем: «Дорюш шоњи бузург, шоҳаншоҳон, чунин мегўяд». 

Дар ин ҷо иборати бадал «шоњи бузург» ва исми бадал «шоҳншоҳон» 

моњияти «Дорюш»-ро барои мухотаб равшан месозад [   .[93 ,23

Фасли дувум: мутаммими исм = мутаммими сифат, Хонларӣ мегўяд: 

«Мутаммими исм мумкин аст, исми дигар ё замире бошад, ки баъд аз 

исми аввал ба унвони мутаммими маънои фоил ё мубтадо, ё мафъули 

мустаќим, ё феъл зикр гардад. Барои намуна, дар ҷумлаи: «Хонаи 

Фаридун дур аст» исми «Фаридун» ба унвони мутаммими маънои исми 

аввал и «хона» вориди љумла гардида ва онро мушаххас сохтааст. Ё дар 

ҷумлаи «Боғи Фаридун пушти хонаи ман аст» исми «Фаридун» ба унвони 

мутаммими исми аввали «боғ» зикр шудааст. Ин дар њоле аст, ки дар 

љумлаи: «Фаридун аз боғи ў дидан кард», замири «ў» мутаммими исми 

«боғ» мебошад ва таъин мекунад, ки фоил «Фаридун» аз чи боѓе дидан 

кардааст ва ба ин тартиб мафњуми љадиде бар љумла афзуда шудааст, то 

мухотаб дарёбад, ки фоил аз боғи шахси муайяне дидор кардааст [  ,23

192].  

Донишманди дигари эронӣ, ки дар ин аҳд бо Хонларӣ тавофуқи 

назар дорад, Муҳаммадризо Ботинӣ мебошад. Ӯ дар фасли панљуми 

китоб, дар мабњасе бо унвони тафовутњои муснадунилайњ ва мутаммим 
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чунин мегўяд: «Дар сурати корбурди гурӯҳњои исмї, дар мавзуи 

муснадунилайњ ё мутаммим дар дохили сохтори ҷумлаи форсӣ монанди: 

«Ғарибањо ўро љаноби сарвон меномиданд» ибтидо бояд ин нуктаро дар 

назар бигирем, ки феъл танњо бо муснадунилайњ татобуқ мёбад. Аммо 

дар сурате ки муснадунилайњ ва мутаммимҳо дар шахсу адад мусовї ва 

аломати мафъули мустаќими «-ро» дар љумла ѓайри мављуд бошад, 

монанди: «Ронанда автомобиле дошт» ки мусовї аст бо ҷумлаи 

«Автомобил ронандае дошт» дар ин њолат метавон ба тартиб миёни 

муснадунилайњ ва мутаммим тафовут ќоил гашт, ба ин маъно, ки 

муснадунилайњ ќабл аз мутаммим дар љумла ворид шудааст.  

Дар бахши дигаре аз ин фасл Ботинї дар унвони фаръии: бандњои 

дорои мутаммим ва бандњои бидуни мутаммим, ба баррасии анвои 

мутаммим мепардозад ва чунин мегўяд: «Бандњое, ки дар бардорандаи 

мутаммим аст ба ду навъ таќсим мешавад: банди дорои як мутаммим: аз 

назари Ботинї гурўњи исмии маърифа дар љумла мутаммими феъл 

мањсуб мешавад, монанди: «Ту ин њисобро бояд карда бошї». Дар ин 

љумла гурўњи исмии маърифа «ин њисоб» мутаммими феъли љумла 

мебошад. Њамин амр дар бораи гурўњи исмии накира «писарбчае» дар 

ҷумлаи «Ӯ писарбачаеро мезад» низ содиќ аст. Аз дигар сӯ, банде, ки 

дорои ду мутаммим мебошад, мумкин аст, яке аз он ду бидуни марљаъ 

бошад монанди: «Шумо ўро кутаки муфассале задед» ё он ки њар ду 

дорои як марљаъ бошанд монанди: «Ӯ хеле хушлибос љилвагар шуд». 

Ҳамон тавр ки дида мешавад, марљаи мутаммими аввал «хеле хушлибос» 

ва мутаммими дувум «љилвагар» замири ѓоиби «ў» мебошад. Дар њолати 

дигар, мумкин аст, мутаммими аввал марљаи мутаммими дувум ќарор 

гирад, монанди: «Ӯ маро асабонӣ кард». Дар ин љумла мутаммими 

«маро» марљаи мутаммими дувум «асабонӣ» аст.  

 Аз дигар њолоти мутасаввир он аст, ки марљаи дувум мутаммими 

марљаи аввал бошад, монанди: «Ту харобаш кардї» дар ин љумла 

мутаммими «хароб» марљаи мутаммими аввал (-аш, он) аст. Дар банди 
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дорои се мутаммим низ, аз назари муаллиф яке аз мутаммимњои сегона 

заруратан бояд марљаи ду мутаммими дигар бошад. Ботинї ин навъ аз 

бандњоро ба ин тартиб радабандӣ кардааст: 

-мутаммими аввал марљаи мутаммими дувум аст, монанди: «Ӯро 

кушта пайдо карданд.» Дар ин љо мутаммими аввал «ўро» марљаи ду 

мутаммими дувуму севум «кушта, пайдо» мебошад.  

-мутаммими севум марљаи ду мутаммими аввал ва дувум бошад, 

монанди: «Зинда дастгираш карданд» дар ин љумла мутаммими 

«дастгир» марљаи ду мутаммими аввал ва дувум «зинда, -аш» аст.  

-мутаммими аввал марљаи мутаммими дувум бошад, вале 

мутаммими севум бидуни марљаъ бошад монанди: «Ӯро љиноби раис 

садо мекарданд» дар ин љумла мутаммими «ўро» марљаи мутаммими 

дувум «љиноби раис» аст, аммо мутаммими севум «садо» бидуни марљаъ 

мебошад [   .[194 ,11

§ 1.2.2. Мутолеоти забоншиносони эронӣ дар садаи бисту якуми 

мелодӣ 

 Бо мутолеоти андешаҳои забоншиносӣ ба ин натиҷа мерасем, ки 

дар муқоисаи пеш дар робита ба масъалаи мутаммим андешаҳои 

густардатар гаштааст. Чунонки донишманди ин сада Табибзода Умед, 

бандҳои вобастаи исм дар забони форсӣ ва равобити вобастагӣ дар 

даврони онҳо ишора менамояд, ки забони форсӣ дорои чор навъи 

бандњои вобаста мебошад:  

Банди вобастаи исм, банди вобастаи сифат, банди вобастаи феъл ва 

банди вобастаи љумла. Табибзода навъи аввалро ду навъ таќсим 

кардааст: банди вобастаи мавсул монанди: «Писаре, ки дидї бародарам 

буд». Дар ин љумла «писаре» иборати исмї аст, ки баёнгари шахсе аст, 

ки муснадунилайњ онро дидааст «ў». Ва банди вобастаи исм монанди: 

«Истинботи ў, ки намояндагони табонї кардаанд», дар ин љо иборати 

«намояндагони табонї карданд» вобастаи исм яъне «истинбот» аст ва 

моњияти онро равшан месозад [   .[28 ,52
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 Табибзода дар идома ба асос ва бунмояи пажуҳиш худ мерасад, ки 

мавзўи он баёни дувоздаҳ тафовути мављуд миёни ибороти исмї ва 

бандњои вобастаи исм аст, ки бархе аз онњо бад-ин шарњ аст: 

-њаста дар бандҳои афзудаи исм ё бандњои мутаммими исм, [  [125 ,52

чаро ки наметавон ин њастаро дар љумла бидуни мутаммим ворид намуд, 

барои намуна дар љумлаи "Китобе, ки харидї, бисёр хонданӣ буд." 

Мутаммим яъне «бисёр хонданӣ» яке аз вобастњои иљбории њаста 

мебошад, ки мафњуми исм «китобе»-ро комил мекунад, ки дар ин љо 

наќши мавсулро ифо менамояд [   .[125 ,52

-табдили бандњои вобастаи исм ба воситаи дигар бад-ин маъно, ки 

агар ин вобастњо ба шакли васф ворид шаванд метавон онро ба вобастаи 

исме табдил намуд. Аммо бандњои вобастаи исмро метавон бо њарфи 

изофа љойгузин намуд барои намуна дар љумлаи: «Писаре, ки дидї 

бародарам буд» феъли «дидї» иборати васфї - дида шудааст, ки ба љойи 

«дар бораи дидан» ворид шудааст [   .[127 ,52

-њарфи «ки» дар бандњои вобастаи исм, дар ин бахш пажуњишгар ба 

ин нукта ишора мекунад, ки њарфи «ки» њол дар љумла зоида бошад ё он 

ки аз он ба унвони мутаммим исм бањра бурда шавад дар њар њол набояд 

ҳазф шавад ва дар натиља љузви мутаммимҳои иљборї ба шумор меравад 

монанди: «Марде, ки дидї, бародарам буд» ва «Тењрон, ки шањри 

бузурге аст, бисёр зебост».  

 Пажуњишгар ин ду љумларо чунин мавриди баррасиву тањлил ќарор 

додааст: њарфи «ки» аз адавоти пайванди форсӣ ба шумор меравад, ки 

баёнгари рабти ду ҷумлаи силла мебошад: «Марде, ки дидї, ин мард 

бародарам буд». Ҳарфи «ки» дар ҷумлаи дувум низ чунин њолате дорад 

ва ба унвони як адоти зоид ин мафњумро ба мухотаб мунтаќил менамояд, 

ки Тењрон аз назари масоњат шањри бисёр бузурге мебошад [   .[128 ,52

Пажуњишгар дар поёни ин пажуҳиши худ ба бархе натоиљ даст 

ёфтааст, ки боризтарини онњо иборатанд аз: 
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-бандњои вобастаи исм ба ду ќисмати аслї таќсим мегарданд: 

бандњои силла ва бандњои мутаммими исм; 

-метавон мутаммими исмро бо муснад љойгузин намуд, аммо дар 

гурўњи исмї чунин имконе вуљуд надорад; 

-метавон аз чандин вобастаи силла дар њангоми тавсифи як њастаи 

воњид бањра гирифт вале ин амр дар иртибот бо бандњои мутаммими 

исмӣ имконпазир намебошад.  

Ҳамин гуна гуфтаҳои Табибзода Умедро дар китоби ба 

забоншиносӣ бахшидашудаи Вафоӣ Аббосалӣ дарёфт намудан мумкин 

аст. Аз ҷумла дар фасли севуми китоб гурўњи исмї ва анвои мухталифи 

сарфию нањвї ва даллолии исм, пешвандњову пасвандњои онро мавриди 

баррасӣ ќарор додааст. Дар ин фасл муаллиф дар талош будааст, то 

тасвири равшан аз наќши исм дар ҷумлаи форсӣ, хоњ дар наќши аслии он 

монанди фоилу мафъул ва мутаммими иљборї, хабар ва мунодо ё хоњ дар 

наќши ѓайриаслии он монанди ќайду бадал ва мутаммими ихтиёрї ва 

музофунилайҳ ироа намояд. Дар поёни ин фасл муаллиф сифат ва анвои 

мухталифи сарфии он ва мутаммимњои исм ва таркибњои изофї ва наќши 

сифат дар ҷумлаи форсиро маврид мутолиаи худ ќарор додааст. Дар 

фасли чоруми китоб муаллиф анвои замоири форсӣ ва наќши онњо дар 

дохили ҷумлаи форсӣ, бахусус замоири мубњаме, ки ба ифои наќши 

мутаммим мепардозандро табйин намудааст. Дар фасли панљуми ин 

китоб Вафоӣ кўшидааст, то ќайдњои форсиро ба ќайдњои сарфї таќсим 

намояд. Дар фасли шашум ва поёнии китоб низ муаллиф ба баррасии 

ҳуруфи форсӣ монанди ҳуруфи изофа, рабт, атф ва шарт дар даруни 

сохтори ҷумлаи форсӣ пардохтааст.  

Метавон гуфт,ки Аббосалї Вафоӣ љузви он даста аз дастурнависони 

эронӣ, ки мутаммими форсиро дар зермаљмуаи унвонии мустаќил 

мавриди баррасӣ ќарор додаанд, набудааст ва аз њамин рӯ, дар зимни як 

ё ду фасли худ ишороте аз ин даст ба мавзуи мутаммим намудааст: 
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Дар њангоми сухан аз коркардњои аслии исм дар ҷумлаи форсӣ 

муаллиф ба ин нукта ишора мекунад, ки дар ҷумлаи форсӣ гурўњи исмї 

дар сурате ки баъд аз ҳуруфи изофа ќарор гирад, наќши мутаммимро 

ифо менамояд ва ин навъи мутаммимро ба ду навъ: мутаммими иљборї 

ва ихтиёрї таќсим менамояд. Аз назари ў мутаммим дар сурате иљборї 

хоњад буд, ки бар навъ ё сифат далолат намояд, монанди ҷумлаи: «Кӯдак 

аз гурба тарсид», ки дар ин љумла мутаммим «аз гурба» муснадунилайњ 

«кӯдак»-ро маврид таъриф ќарор додааст, ки маъмулан аз навъи хоссе аз 

њайвонот метарсад. Аммо агар ин мутаммим наќши нањвї ё даллолї дар 

љумла ифо намояд дар ин сурат ихтиёрї ба шумор хоњад рафт, монанди: 

«Бародарам дар донишгоњ тањсил мекунад.» Дар ин љумла мутаммим 

«дар донишгоњ» унсури асосӣ дар маънои феъл «тањсил мекунад» ба 

шумор намеравад.  

Муаллиф њамчунин мавзўи мутаммимњои исмро таҳти унвони 

вобастањои исм, [  :мавриди баррасӣ ќарор дода ва мегўяд [75 ,23

мутаммимњои исме, ки шомили исм, сифат, иборат, њарфи изофа ва 

љумла мегарданд, маъно ва мафњуми љадид бар исм меафзоянд, монанди: 

«Ин китобро бигир». Дар ин иборат сифати ишора «ин» исми «китоб»-ро 

мушаххас мекунад ва бар њамин асос муаллиф сифатро љузви мутаммими 

исм дастабандӣ менамояд. Адади васфї низ чунин њолате меёбад ва 

барои намуна дар ҷумлаи «Севумин китоби устод низ чоп ва мунташир 

шуд» адад васфии «севумин» мафњуми исми «китоб»-ро мушаххас ва 

теъдоди онро таъин мекунад. Дар ҷумлаи «Ҳаракате аз ин навъ камтар 

дида шудааст» низ гурўњи исмї «аз ин навъ» мутаммими исм «њаракате» 

мебошад ва кайфияти онро табйин менамояд [   .[125 ,23

Мутаммими феъл байни иҷборӣ ва ихтиёрӣ, назари ростарин 

пажӯҳиш дар атрофи мутаммим дар садаи бисту якум ин масъалаи 

мутаммими феъл байни иҷборӣ ва ихтиёрӣ мебошад. Машҳуртарин осор 

бо забоншиносӣ бахшидашудаи ин давра ба қалами Ҳасан Анварӣ, 

Сайид Беҳном, Комёр Ваҳидиён, Ҳасан Гевӣ ва Ғуломризо Аржанг 
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тааллуқ доранд. Аз ҷумла Ҳасан Анварӣ њаракат карда ва мутаммимро 

бо иборати мутаммими феъл муаррифӣ кардаанд, вале нуќсу айби ин 

таъриф дар он аст, ки њар навъ мутаммимеро ба феъл нисбат додааст. 

Китоби мазкур дорои ду ќисмати аслї мебошад, ки яке аз онњо таркиб ва 

дигаре таҳти унвони тањлил (таљзия) ироа шудаанд.  

Дар ќисмати аввали китоб нависанда ба наќши калима дар сохтори 

таркиб пардохтааст, вале дар ќисмати дувум вижагињои калима ва 

мушаххасоти он дар хориљ аз бофти љумларо мавриди таваљљуњ ќарор 

додааст. Дар ќисмати аввали китоб муаллиф анвои мутаммимро ба ин 

тартиб мавриди ишора ќарор додааст: 

-мутаммими феъл, нақшҳои аслии он аст, муаллиф дар ин љо мегўяд: 

мутаммим калимае, аст ки бо феъл ё љумла ба воситаи њарфи изофа 

иртибот меёбад, то маънои онро комил намояд. Барои намуна дар 

љумлаи: «Алӣ ба хона рафт» исми «хона» ба унвони мутаммими феъли 

«рафт» вориди љумла шудааст. Зимни он ки пеш аз он њарфи изофаи «аз» 

ќарор гирифтааст, ки баёнгари нуќтаи оѓози њаракати фоил- «Алӣ» 

мебошад. Анварї ин мутаммимотро ба чор навъи аслї: мутаммими 

сифат, мутаммими музофунилайњ, мутаммими бадал ва мутаммими 

маътуф таќсим менамояд [   .[8 ,3

Муқаддам Сайид Беҳноми Алавӣ бошад тањќиќи худро ба ду ќисмат 

таќсим кардааст: дар яке аз ин ду ќисмат љумалоте мавриди баррасӣ 

ќарор гирифтаанд, ки дорои як феъли дарбардорандаи ду ќазия 

мебошанд. Барои намуна фоили љумла баёнгари рӯсохти (surface 

structure) сатњӣ ва мафъули дарбардорандаи зерсохти амиќи љумлааст. 

Пажуҳиш њамчунин ба афъоле пардохтааст, ки дорои як ё ду ё се мавзуъ 

мебошанд ва дар ин бора ба гуфтањои П.Н. Хонларӣ истинод намудааст, 

ки мегўяд: «Феъли лозим (intransitive verb) феъле аст, ки ба зоти худ 

тањаќќуќи маъноӣ дорад, вале феъли мутааддї (transitive verb) феъле 

мебошад, ки маънои он ба воситаи вожаи дигар таъин мегардад». Дар 

иртибот бо тақсимбандии ҷумлаи форсӣ низ муаллиф аз љумалоте сухан 
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мегўяд, ки аз се љузъи феъл ва муснадунилайњ ва мутаммим ќавом 

ёфтаанд. Барои намуна дар љумлаи: «Ба сипоњи ислом мегаравиданд» 

исми «сипоњ» баъд аз њарфи изофаи иљбории «ба» ба унвони мутаммими 

феъли «гаравиданд» корбурд ёфта ва мафњуми онро барои мухотаб 

равшан месозад [   .[5 ,28

Пажуњишгар дар поёни баррасии худ афъоли мухталифро аз назари 

теъдоди ќазия ва гузаро ва ногузаро будан ба ин шакл таќсимбандӣ 

намудааст: бархе афъол дорои як қазияи воњид мебошанд, монанди 

феъли аснодї: «Алӣ хуб аст» ва феъли маљњул: «Алӣ кушта шуд» ва 

феъли мураккаб: «Алӣ ѓизо хӯрд». Афъоли дигаре низ вуљуд доранд, ки 

дорои ду ќазия мебошанд, монанди феъли мутааддї ба мафъул: «Алӣ 

ѓизоро хӯрд» ва феъли мутааддї ба мутаммим: «Алӣ бо падараш 

менозад». Дар ин миёни афъоле низ њастанд, ки дорои се ќазия 

мебошанд, монанди феъли мутааддї ба мафъул ва мутаммим: «Алӣ 

китобро ба ман дод» ва феъли мутааддї ба мафъул ва муснад: 

«Мардумро падар мехонанд» ва феъли мутааддї ба мутаммим ва муснад: 

«Алӣ ба падараш пањлавон гуфт».  

Комёр Тақӣ Ваҳидиён мутаммими феъл ва мавзуи мазкурро аз 

дидгоҳи Ҳасан Аҳмади Гевӣ ва Ғуломризо Аржанг ба таври густардатар 

мавриди баррасӣ карор гирифтааст. Мутаммими феълро аз мутаммими 

ќайдї мутамоиз месозад. Аз назари муаллиф мутаммими феъл ва 

мутаммими ќайдї аз назари сохтори сарфї бо якдигар муташобҳ 

мебошанд. Чаро ки њар як аз онњо баъд аз як њарфи изофа ќарор 

мегирад, монанди: «Манучењр аз хона омад – Манучењр ба хона омад.» 

Дар ин ду љумла мутаммими аввал ва дувум «хона» исми воњид аст, ки 

баъд аз ду њарфи изофаи мутафовит ќарор гирифтааст ва њар ду 

мутаммим феъл буда ва њамзамон мутаммими ќайдї низ ба шумор 

меоянд, ки маќсади шахсро таъин менамоянд. Ба раѓми он чи гуфта шуд, 

вале бархе афъол низ вуљуд доранд, ки ниёз ба мутаммим надоранд ва 

дар сурати ҳазфи он далолати маъноии феъл таѓйир намеёбад, монанди: 
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«аз доноён бипарҳез». Бархе афъоли форсӣ низ вуљуд доранд, ки танњо 

ниёзманди як мутаммими феъл мебошад, вале бо ин вуљуд љињати 

равшании маъно, бояд мутаммимњои ќайдии мутааддидеро дар канори 

он зикр намуд, монанди: «Манучењр бо автобус аз мадраса ба хона 

омад». Дар ин љумла се мутаммими ќайдї (бо автобус + аз мадраса + ба 

хона) ворид шудааст, то мухотаб дарёбад фоили «Манучењр», ки акнун 

дар хона њузур дорад, барои расидан ба хона аз автобус бањра 

гирифтааст ва њузураш дар хона баъд аз поёни замони мадраса њосил 

гардидааст [   .[18 ,65

Муаллиф дар фасли дувуми китоб ибтидо мушаххасоти шашгонаи 

феъли форсӣ, яъне шахс, замон, гузаро, ногузаро, маълум, маљњул ва ваљҳ 

ва сиғаи феълро мавриди баррасӣ ќарор додааст, сипас ба сиғаи афъол ва 

замонњои гузашта ва њолу оянда ва шеваи корбурди онњо пардохтааст 

[  Дар фасли севуми китоб, Комёр сохтмони феълро мавриди .[32 ,65

таваљљуњ ќарор дода ва онро ба афъоли содаи шаклёфта аз як таквож ва 

афъоли мураккаби шаклёфта аз чандин таквож таќсим намудааст [  .[56 ,65

Муаллиф бахши мустаќилеро низ ба гурўњи исмї ихтисос додааст. Ў 

муътаќид аст, сохтори гурўњи исмї аз як исм ба унвони љавњари аслї ва 

чанд калимаи дигар ба унвони тобеи ин исм ташкил шудааст. Ў дар 

њамин фасл ба мутаммимњои исм дар забони форсӣ монанди: сифати 

ишора (ин, он, чунин, чунон, њамин, њамон) ва сифати истифњом (кадом, 

чанд, чандумин, чӣ ) ва сифати мубњам (њар, њеҷ, њама, фалон) ва сифати 

адади аслї (як, ду, се, ... ) ва сифати адади тартибї (якумин, дувумин, 

севумин... ) ва љуз он мепардозад [  ва дар поён анвои мутаммимро (67 ,65

ба 4 навъи мухталиф таќсимбандӣ менамояд: 

-мутаммими феъл, ки пештар аз он сухан рафт [   .[98 ,65

-мутаммими исм, монанди: «Бањс дар бораи масоили фарњангӣ ин 

рӯзњо бисёр ривољ дорад». Дар ин љумла мутаммими «масоили 

фарњангӣ» таркиби васфї мебошад, ки маънои муснадунилайњи «бањс»-

ро такмил ва моњияти онро барои мухотаб равшан месозад ва яке аз 
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заминњои онро маврид табйин ќарор медињад, ки дар ин љо њамон 

мавзўоти фарњангӣ аст [   .[98 ,65

-мутаммими сифат, монанди: «Дарде бузургтар аз нодонї 

надидаам». Дар ин љумла гурўњи исмї «аз нодонї» ба унвони мутаммим 

барои мафњуми сифати «бузургтар» вориди љумла гардида ва бо эљоди 

муќоранае љолиби таваљљуњ миёни дардро арзишмандтар аз нодонї 

донистааст [   .[99 ,65

-мутаммими ќайд, монанди: «Ӯ зудтар аз соир давандаҳо ба хатти 

поён расид». Дар ин љумла гурўњи исмии «аз соир давандаҳо» ба унвони 

мутаммиме барои мафњуми ќайди «зудтар» вориди љумла гардида ва 

муқоисае миёни муснадунилайњи «ў» ва соир давандагон барќарор 

намудааст [   .[99 ,65

-мутаммими шибњи љумла: «Ҳайф аз ин њама зањмат, офарин бар 

дасту бозуи шумо» дар ин таркиб гурўњи исмї «ин њамаи зањмат» 

мутаммими шибњи љумла «бар дасту бозуи шумо» буда ва мафњуми онро 

равшан менамояд [   .[100 ,65

Чунончи Ҳасан Аҳмади Гевӣ мутаммимро бо робита бо феъл чунин 

тасниф менамояд: 

-феъл ва мутаммими феъл, њангоме ки феъли мутааддї дар љумла 

вуљуд дорад, ин феъл заруратан ниёзманди мутаммиме мебошад, ки ба 

он мутаммими феъл гуфта мешавад, монанди: «Ораш китобе ба Бобак 

дод». Дар ин љумла феъли содаи мутааддї «дод» ба мафъули мустаќими 

иљборї «китобе» љињати такмили маъно ва низ як мутаммими иљборї 

«ба Бобак» ниёз дорад, то илова бар он ки маънои феъл равшану возењ 

гардад, маънои љадиде (атои китоб ба Бобак) низ ба он дода шавад. 

Њамчунин њангоме ки феъли љумла яке аз афъоли сабабии дохили 

сохтори љумла бошад, дар ин њолат низ љињати такмили маъно ниёз ба 

мутаммиме вуљуд дорад, то далолате љадид бар маънои феъл афзуда 

шавад, монанди: «Салотин ўро бо ин ду њайвон љанг меандохтанд». Дар 

ин љумла феъли мураккаби мутааддї «љанг меандохтанд», ки як феъл дар 
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сиғаи мозии истимрорї мебошад, ниёзманди мафъули мустаќим ва 

иљбории «ўро» аст, то барои мухотаб равшан гардад, ки муснадунилайњ 

«салотин» бо чӣ касоне эљоди даргирї менамудаанд. Дар ин миён 

мутаммими љумла «бо ду њайвон» мутаммими иљборї аст, ки аз таркиби 

њарфи изофаи иљборї «бо» + исми мусанно «ду њайвон» ташкил шудааст, 

то хонандаро мутаваљљењи ин маъно созад, ки ин ду њайвон абзоре дар 

дасти салотин будаанд, то аз онњо бар зидди мухолифони худ бањра 

гиранд [   .[426 ,3

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар робита бо мутаммими иҷборӣ ва 

ихтиёрии он Ғуломризо Аржанг пажуҳиши муфассал намудааст. Онро бо 

ин гуна тасниф мекунад: 

мутаммим иљборї, мутаммими иљборї калима ё иборате аст, ки 

баъд аз як њарфи изофа монанди: ба, бо, аз ќарор гирифта ва маънои 

љумла ва мафњуми онро такмил менамояд ва дар натиља ҳазфи он љоиз 

намебошад, монанди: «Ман њаќиќатро ба Алӣ гуфтам». Дар ин љумла 

иборати «ба Алӣ» дар наќзи мутаммими иљборї ѓайри ќобили ҳазф 

зоњир гаштааст. Аржанг мутаммими иљбориро ба се даста таќсим 

менамояд: 

1. мутаммими иљбории «ба», монанди: «Китобамро ба ў додам». Дар 

ин љумла замири «ў» баъд аз њарфи изофаи иљбории «ба» ќарор 

гирифтааст, то мафњуми феъли «додам»-ро такмил намояд ва мушаххас 

созад, ки ман китобро ба чӣ касе додам? 

2. мутаммими иљбории «бо», монанди: «Ман бо ў љангидам». Дар ин 

љумла мутаммими «ў» баъд аз њарфи изофаи иљбории «бо» ќарор 

гирифтааст, то мафњуми феъли «љангидам» ва шахсе, ки бо ў љанг сурат 

гирифтаастро равшан ва мушаххас созад.  

3. мутаммими иљбории «аз»,монанди: «Ман ин матлабро аз ў 

шунидам». Дар ин љумла мутаммими «ў» баъд аз њарфи изофаи иљбории 

«аз» ќарор гирифтааст, то мафњуми феъли «шунидам»-ро такмил намояд 

ва равшан созад, ки ин мавзуъ аз чӣ касе шунида шудааст [  6, 62].  



70 

 

-мутаммими ихтиёрї, мутаммими ихтиёрии феъл ва ќайди феъл 

наќши воњидеро дар даруни сохтори љумла ифо менамоянд ва њар ду 

маънои љадидеро бар феъл меафзоянд. Танњо тафовути мављуд миёни он 

ду дар ин нукта нуњуфтааст, ки мутаммими ихтиёрии феъл баъд аз њарфи 

изофа ќарор мегирад ва њол он ки ин амр дар ќайди феъл содиќ нест. Ба 

унвон мисол:  

- мутаммими миќдор, монанди: «Ӯ камтар аз њама кор мекунад ва 

бештар аз њама њарф зад». Дар ин ду љумла ду калима (камтар ва 

бештар) ќайди миќдор ва мутаммими ихтиёрии калимаи мубњам «њама» 

њастанд.  

-мутаммими кайфият ва чӣ гунагӣ, монанди: «Ӯ тундтар аз ман 

менависад. Дар ин љумла калимаи «тундтар» ќайди кайфият мебошад ва 

њолати муснадунилайњи «ў»-ро мавриди ишора ќарор медињад ва 

мафњуми замири мутакаллими «ман»-ро такмил менамояд.  

-ќайд ва мутаммими таъкид, монанди: «Бешак ў боз хоњад гашт». 

Дар ин љумла калимаи «бешак» бар бозгашти муснадунилайњи «ў» 

таъкид дорад ва ин маъноро ба зењни мухотаб мутабодар месозад [   .[86 ,6

-ба ин тартиб Ғ. Аржанг дар китоби худ тавонистааст меъёри возење 

барои мутаммимҳои форсӣ ироа дињад ва онњоро ба ин анвоъ 

таќсимбандӣ намояд:  

1- мутаммими иљборї, ки њамвора дар пайи як њарфи изофа «ба, бо, 

аз» дар љумла зоњир мешавад; 

2- мутаммими ихтиёрї, ки њеҷ таъсире дар сохтори нањвии ҷумлаи 

форсӣ ва далолату мафњуми он бар љой намегузорад.  

Забоншиноси муосири эронӣ мутаммими ҷумларо на дар забони 

муосири форсӣ, балки дар осори таърихӣ низ ба таҳрир кашидаанд, 

таъйиди ин гуфтор пажуҳиши Маҳно Фотима Исфандиёр, «Мутаммими 

иҷборӣ ва ихтиёрӣ дар «Таърихи Байњаќї», мебошад. Пажўњишгар дар 

ин маќола ибтидо дар бораи «Таърихи Байњаќї» ва љойгоњи он дар 

миёни манобеи таърихи Эрон сухан гуфтааст, сипас ба баррасии 
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мутаммими иљборї ва ихтиёрї дар ин асар пардохтааст. Ў бар ин бовар 

аст, ки њар чанд пажўњишгарони мухталиф мавзўи мутаммимро аз 

назари нањвї мавриди мутолиа ќарор доданд, вале онњо њаргиз ба 

иљборї ё ихтиёрї будани он таваљљуњ надоштаанд ва аз њамин рӯ, ў 

лозим дидааст, ки бо зикри намунањое аз «Таърихи Байњаќї» ба 

баррасии иљборї ё ихтиёрї будани мутаммим дар ин китоб бипардозад. 

Ў дар муќқадимаи маќолаи худ мутаммимњое аз миёни осори 

дастурнависони эронӣ, монанди «Дастури забони форсии панљ устод» ва 

П.Н.Хонларӣ ва М. Ботинї ва Х. Фаршедвард ва Машкутуддинӣ 

баргузидааст.  

Бо ин вуљуд ў таваљљуњи вижае ба китоби «Дастури забони форсӣ» 

асари доктор Ваҳидиён Комёр мабзул доштааст ва ба ин нукта ишора 

намудааст, ки доктор Ваҳидиён Комёр бар ин бовар будааст, ки њар 

феъле, ки дорои њарфи изофаи хосси худ бошад, агар ин њарф мунљар ба 

таѓйири маънои феъл ва мафњуми он шавад мутаммими иљборї ва дар 

ѓайр ин сурат, мутаммими ихтиёрї мањсуб хоњад шуд, њатто агар ин навъ 

аз мутаммим дар як љумла бисёр мутааддид гардад, монанди ҷумлаи: 

«Ањмад бо автобус аз хона ба донишгоњ рафт». Ғуломризо Аржанг 

мутаммимњои иљборї ва ихтиёриро низ мавриди таваљљуњ ќарор додааст 

ва дар ин бора чунин мегўяд: «Бархе аз исмҳои мубњам дар сохтори 

ҷумлаи форсӣ љињати такмили маънои худ ниёзманди ҳуруфи изофа 

мебошанд, монанди: «шӯриш бар», «дӯстӣ бо», «бархе аз» ва аз њамин рӯ, 

ў ин мутаммимњои иљбориро дар дохили сохтори љумла дастбандӣ 

менамояд.  

 Пажуњишгар дар идомаи маќола ба баррасии намунњои гулчиншуда 

аз «Таърихи Байњаќї» монанди: «душвор аст бад-он расидан» ва 

«хирадмандон чун ба ин фасл расанд» ва тањлили онњо ба унвони шоњид 

мисол мепардозад ва чунин изњор медорад, ки мутаммими феъли 

«расидан» дар ин љумалот иљборї буда ва бар макон далолат менамояд. 

Пажўњишгар дар поёни маќолаи худ таъкид мекунад, ки њар чанд ба 
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далели њаљми азими китоби «Таърихи Байњаќї» натавонистааст њамаи 

мутаммимњои воридшуда дар ин китобро мавриди баррасӣ ќарор дињад 

бо ин вуљуд ў бисёр умедвор аст, ки нахустин гомро дар ин замина 

устувор бардошта бошад, то роњ барои соир љўяндагони адаби форсӣ 

њамвортар гардад [   .[13 ,25
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БОБИ ДУВУМ. 

МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ МУТАММИМИ ИСМ 

Пардохтан ба мушкилоти пешорӯи мутарљими арабзабон дар 

тарљумаи исм ва мутаммимоти он аз форсї ба арабї ибтидо ба сокини 

ниёзмандӣ нигоње валав гузаро ба назароти дастурнависони эронї дар 

бораи исм ва таърифи он ва анвои сарфї ва наќшњои нањвї ва низ 

далолатњои маъноии он дар дохили як љумла ё бофти куллии калом аст. 

Ва дар ин байн набояд аз мутаммимоти исми форсї низ, ки дар тамоми 

љумалот ва бофтњо бо он њамроњї менамояд, ѓофил шуд. Ба љуръат 

метавон гуфт, њеҷ як аз китобњои куњану муосири дастури забони форсї 

аз чунин таърифот ва таќсимбандињо холӣ намебошад. Чаро ки дар 

сохтори љумлаи форсї исми љузъи аносири асосӣ ва ба таъбире 

муҳимтарин аносири пояи љумла баъд аз феъл ба шумор меравад ва 

таќрибан љумлаеро наметавон дар забони форсї ёфт, ки дар ибтидо ё 

васат ё поёни он исме вуљуд надошта бошад.  

Бо таваљљуњ бо он чи гузашт, ин суол матрањ мешавад, ки чӣ 

раҳовардеро метавон дар такрори мукаррароти пешиниён мутасаввир 

гашт? Ба бовари мо пардохтан ба ин осор ва китобњои таснифшуда дар 

заминаи забонию сарфї ва далолати исм ва мутаммимоти он, мунљар ба 

ироаи таорифи забонӣ ва истилоњї ва пайдоиши таќсимот аз анвои исм 

ва наќши он дар дохили як љумла ё чандин љумла ќарор гирифта дар 

бофти воњид мегардад, зимни он ки дар чорчўби чунин пажуњишњое 

метавон далолатњои замонӣ ва маконии исм дар љумалоти кӯтоњ ё байте 

аз як шеъри баландро бидуни таваљљуњ ба фазои куллии рўйдоду 

ангезањо ва асбобу натоиљи он мушаххас намуд. Ин амр мутарљим ё 

пажўњишгарро ќодир месозад, ки мафоњим ва мазоминро ба сурати 

саҳеҳеба мухотаб мунтаќил намояд, бо он ки ўро дар баробари мушкили 

тааддуди мафоњим ва ду роњии интихоби мафњуми воќеӣ ќарор дињад. 

Дар њар њол чунин душворњое, ки дар баробари мутарљим ё 

пажўњишгари арабзабон худнамоӣ мекунанд, натиљаи тааммули рӯзонаи 
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ў бо забони навишторї (written language) аст, ки дар чорчўби бофти як 

матни забонии комил ќарор надорад ва забони гуфторї намебошад. 

Барои намуна, њангоме ки мутарљим ё пажуњишгари арабзабон дар 

мавќеъияте ќарор мегирад, ки гўяндаи љумла: «Абдуллоҳ рафт»-ро бар 

забон меовард, чунин бофти забонӣ мусталзими он аст, ки гўянда ва 

мутарљим њар ду ошноии пешине бо шахсияти Абдуллоҳ дошта бошанд, 

ки оё ў бародари гўянда аст ё њамкор ё дӯст ё њамсояи ў? Аз сӯйидигар, 

њар ду бояд аз маконе ки Абдуллоҳ ба он љо рафтааст, огоњӣ дошта 

бошанд, то мутарљим дар баробари мафњуми ом ва куллии ин љумла ва 

интиќоли сањењи он ба арабї дучори сардаргумї нашавад. Агар 

мутарљим бо шахсияти Абдуллоҳ ошноӣ надошта бошад, аввалин суол 

дар зењни ў ин хоњад буд: Абдуллоҳ кист? Ва куљо рафт? Ва чаро аз ман 

чунин суол пурсид: Абдуллоҳ кӣ аст? Ба куљо рафт? Чаро аз ман пурсид? 

Дар чунин мавќеият мутарљим аз гўянда мехоњад, ки ин посухњоро дар 

ихтиёри ў ќарор дињад: Абдуллоҳ бародари ман аст. Абдуллоҳ њамкори 

ман аст. Абдуллоҳ дӯсти ман аст. Абдуллоҳ њамсояи ман аст. Абдуллоҳ 

ба мадраса рафт. Абдуллоҳ ба кораш рафт. Абдуллоҳ ба бемористон 

рафт. Равшан аст, ки дар чунин мавќеъњои забонӣ бояд миёни ду сўйи 

сухан- яъне гўянда ва мутарљим ба унвони мухотаби сухан робитаи 

мустаќим вуљуд дошта бошад ва њар ду аз моњияти исме, ки дар бораи он 

сухан мегўянд ва наќшу далолати он дар љумла огоњӣ дошта бошанд, то 

аз ин раҳгузар мутарљим ќодир гардад, ки маънои сањењ аз љумла ва исм 

барои худ ва соир мухотаби он ироа намояд. Дар њамин чорчўб, метавон 

мушкили тарљумаи забони гуфторї (spoken language) дар як мавќеияти 

хосро бартараф сохт, бе он ки мутарљим ё мухотаб ниёзманди тахмин ва 

ҳадсу гумон љињати ташхиси маънои сањењ гарданд ва ба ин тартиб 

тилисми тааддуди маъноии исм (multiple meaning) дар гуфтори форсї дар 

њам шикаста шавад. Бо ин вуљуд, душвортарин мушкили пешорӯи 

мутарљим ва пажўњишгари араб, ки он дуро водор ба ҳадсу тахмин 

менамояд, тарљумаи аносири љумлаи навишторї ва интиќоли онњо аз 
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арабї ба форсї ё баръакс аст. Шӯрбахтона, ин мушкил дар бисёре аз 

авќот роњи њалли асосӣ надорад ва аз њамин рӯ, мутарљим ё пажуњишгар 

ба ночор аз тарљумаи зимнӣ бањра мегиранд, ки бо мафњум ва бофти 

куллии матн созгор бошад. Шоњиди мисолњои чунин мушкилӣ бисёр 

фаровон ва мутааддид мебошад. Бењтарин намунаи чунин мушкилӣ, 

намунањои мустаќил ва ба дур аз бофти забонии мутакомиле аст, ки дар 

осори сарфию нањвии забони форсї мушоњида менамоем. Барои намуна 

дар љумлаи: "Дари хона боз шуд" мутарљим ё пажуњишгари арабзабон 

бояд онро ин гуна тарљума намоянд:  

 فُت َحباُبالمنزلیاانتفتحبابالمنزل

[foteha bãbo ?almanzele yã ?enfataha bãbo ?almanzele]  

Мулоњиза мешавад, ки дар ин ду љумла њеҷ ишорае сурат намегирад, 

то равшан шавад ин манзил барои кист? Ва оё дорои як дар аст ё чандин 

дар дорад? Ва кадом дари он боз шудааст? Ва чӣ шахсе дари хонаро боз 

кардааст? Оё ў соњибхона будааст ё шахси дигар будааст? Ва агар шахси 

дигаре дарро боз кардааст он шахс, кӣ будааст? Ва оё сирќате дар хона 

рух додааст? Ва чӣ замоне ин сирќат сурат гирифтааст? Ва агар ба ростї 

сирќат сурат гирифтааст, дар ин сурат њолу њавои ањли хона чӣ гунааст?  

Дар чунин љумла мутарљим ва пажуњишгар дар интиќоли ин 

мафоњим ва далолатњо ба мухотаб ноком мемонанд, ки танњо далели он 

низ дар бофт ќарор надоштани чунин љумла аст. Ин амр мутарљим ва 

пажўњишгарро водор месозад, то наздиктарин тарљумаи мумкин ба 

матнро ироа дињад: 

المنزل  باب فُتح  Дар ин њолат низ .[somma foteha bãbo ?almanzele] ثم

мухотаб ё хонанда бояд зењни худро ба кор гирад, вале њаргиз нахоњад 

тавонист маќосиди даллолї ва маъноии томи чунин љумлае ба далели 

ќарор надоштани он дар бофти куллї дарк намояд. Аз назари 

пажуњишгар чунин мушкилот, ки баёнгари бахше аз муњимтарин 

мушкилоти интиќоли забони навиштории рўзона аз арабї ба форсї ва 

баръакс мебошад, љавњар ва асоси душворњое ба шумор меравад, ки дар 
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баробари мутарљим ва пажуњишгари арабзабон ќарор доранд. Ин 

душворињо замоне дучандон мегардад, ки мутарљим дар садади тарљумаи 

матни адабї ва дорои мазомини далолатї ва балоѓатї бармеояд, то он 

љо ки вай ногузир мегардад, мафоњим ва далолоти њамаи калимот ва 

иртиботи нањвї ва маъноии онњо бо калимоти пешин ва пасини худро 

мавриди мутолиа ва таҳќиќ ќарор дињад, то дар нињоят ќодир ба 

расондани паёми нависанда ё шоир ва интиќоли сањењи он ба мухотаб 

гардад.  

Дар иртибот бо мафњуми исм дар дохили љумлаи форсї ё хориљи он, 

Пажуҳишгар худро бо њаљми анбўње аз таорифу таќсимбандињои 

гирдоварандагони осори сарфию нањвии форсї мувољењ дид бо ин вуљуд, 

он чи назари моро дар ин пажӯҳиш љалб намуд, он буд, ки њамаи ин 

таориф ва таќсимбандињо, ба раѓми сохтори зоњирии мутафовит дорои 

мазмуни яксон мебошанд. Барои намуна, Абдулазим Қариб ва 

њамкорони ў муътаќиданд: «Исм калимае, аст ки бар як инсон ё њайвон ё 

чизеитлоќ мегардад [  [20 ,62

Ин муаллифон дар идома, исмро аз назари ому хос будан ва зоту 

маъно ва муфраду љамъ ва муфраду мураккаб ва љомиду муштаќ ва 

мутародифу мутазод ва муташобеҳ ба анвои сарфї ва даллолї таќсим 

карданд. Ин муаллифон дар иртибот бо наќши исм дар љумлаи форсї, ки 

барои он аз истилоҳи њолоти исм бањра гирифтаанд, чунин мегўянд: 

«Исм дар љумлаи форсї панҷ наќши мухталиф меёбад: фоилу мафъул, 

музоф ва музофунилайњ ва нидо [  [20-46 ,62

 Аз сӯйи дигар, доктор Алӣ Хайёмпӯр дар китоби худ: «Дастури 

забони форсї» чунин овардааст: «Исм метавонад ба шакли мустаќим 

муснадунилайњ бошад, монанди: њаво, шумо, хўрдан, имрӯз ва љуз он;

чаро ки метавон гуфт: «Ҳаво равшан аст, Шумо бегуноњед; Хўрдан 

барои зистан ва зикр кардан аст; Имрӯз рӯзи шанбе аст» [  [30-31 ,80

А. Хайёмпӯр дар иртибот бо анвои исм онро ба ду навъ: исми сареҳ 

ва исми киноя таќсим мекунад. Ба бовари ў исми киноя худ ба се навъи 
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замоир, монанди: замоири шахсии ногусаста ва гусаста (continuous & 

discontinuous pronouns), исми мубњам, монанди: кас, дигаре, ин, он ва 

исми истифњом, монанди: кӣ, куљо таќсим мегардад. Хайёмпӯр дар идома 

исми сареҳро ба исми ому хос, исми зоту маъно, исми љомиду муштаќ, 

исми мусағғар, исми муфраду љамъ ва исми баситу мураккаб таќсим 

мекунад. Ў њашт наќш барои исм дар дохили љумлаи форсї ќоил аст ва 

онро шомили: фоил, муснадунилайњ, муснад, мафъули сареҳ, мафъули 

ѓайри сареҳ, музофунилайњ ва нидову ќайд медонад [  [30-41 ,80

Доктор П.Н. Хонларї дар таърифи исм дар забони форсї чунин 

мегўяд: «Исм калимае аст, ки бар шахс ё шайъ итлоќ мегардад». Аз назар 

Хонларї чизе њамони исмї аст, ки бар инсон монанди: мард, зан, 

Ҳушанг... ва њайвон монанди: гов, саг, хук, ... ва макон, монанди: кӯњ, 

дашт, рӯд... . ва гиёҳ монанди: дарахт, чаман, чанор ва ситорагон 

монанди: офтоб, моњ, хуршед... ва замону ваќт монанди: рӯз, шаб, субњ... 

. ва љамод монанди: коѓаз, сандалї, миз... ва асомии њолат ё маъно 

монанди: сафедї, сиёњї, сармо... итлоќ мегардад [  [46 ,23

Дар иртибот бо анвои исм дар забони форсї низ Хонларї онро ба 

исми ому хос, зоту маънӣ, муфраду љамъ таќсим мекунад. Албатта, ў 

барои њар навъи мазбур дар таќсимбандињои сарфї ва далолатї фасли 

мустаќил ба зотеро ихтисос дода ва шоњиди мисолњои мутааддиде барои 

он зикр кардааст [   (47-58 ,23

Ҳангоме ки таорифи матрањшуда дар осори нањвиёни муосири 

эрониро аз назар мегузаронем бо нигоњи мудернтар ба исм дар забони 

форсї мувољењ мешавем, ки чи басо бо бархе назариёти мудерни матрањи 

љањонӣ ҳамхонӣ дошта бошад. Аммо он чи дар ин таълифот машњуд аст, 

ин њаќиќат аст, ки матолиби матрањшуда дар иртибот бо исм ва 

таќсимбандињо ва наќшњои он тақрибан тафовути ќобили зикре бо 

назароти матрањшуда тавассути пешиниён дар беш аз шаш дања пеш 

надоранд. Барои намуна, доктор Ғуломризо Аржанг чунин мегўяд: «Исм 

калимае аст, ки барои номгзурї ба кор меравад, аммо аз назари нањвї ва 
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дастурї исм, чи ом бошад ё хос, наќши фоил ё мафъул ё мунодоро ифо 

менамояд монанди: донишманд омад, Парвизро дидам, Худоё, дило, 

хирадмандо, бародаро [  [22 ,6

Дар бахши дигаре аз ин китоб муаллиф исмро ба шакли куллї ба 

исми ом, исми љинс, исми накира, исми маърифа, исми хос, исми љамъ, 

исми ишора, исми мубњам, исми истифњом ва исми масдар таќсим 

менамояд [   .[23-31 ,6

Аббосалӣ Вафоӣ њам дар ин бора мегўяд: «Исм калимае аст, ки 

барои номгузории ашхос, њайвонот, ашё ва соир мафоњими мавриди ниёз 

ба кор меравад [   .[53 ,23

Муаллиф дар идомаи ин таъриф исми форсиро ба исми сода, исми 

мураккаб, исми хос, исми ом, исми љомид, исми муштаќ, исми зот, исми 

маънӣ, исми маърифа, исми накира, исми љинс, исми муфрад, исми љамъ, 

исми ишора, масдар, исми масдар таќсимбандӣ намудааст. Вафоӣ дар 

бораи наќши аслии исм дар дохили сохтори љумлаи форсї чунин мегўяд: 

«Дар забони форсї исм дорои маљмуае аз наќшҳои аслї ва фаръї 

мебошад. Коркардњои асосӣ шомили наќши фоилї, наќши мафъулї, 

наќши иљборї, наќши муснад ва наќши мунодо мебошад. Вафоӣ дар 

идома наќшњои фаръии исм дар љумлаи форсиро низ ба: наќши ќайд, 

наќши бадал, наќши мутаммими ихтиёрї ва наќши изофа таќсимбандӣ 

менамояд [   .[53-56 ,23

 Нукатаи љолиби таваљљуњ дар ин миён он аст, ки Вафоӣ навъи 

таќсимбандӣ аз исм ироа медињад, ки љуз ў дар назди соир 

дастурнависони пешин ва имрӯзи форсизабон мушоњида нашудааст. Ба 

унвони намуна, дар љумлаи монанди: «Ӯро Ањмад садо мезананд, мо ўро 

пањлавон мехонем», дар њоле наќши мутаммими мафъулро љузъи 

наќшҳоиаслии исм ќарор медињад, ки соир дастурнависони эронї чунин 

эътиқоде надоранд; чаро ки чунин љумалоте дар забони форсї бисёр 

нодир ба шумор мераванд ва аз парокандагию густардагии чандоне 

бархӯрдор намебошанд, дар натиља набояд онњоро ҳампои наќши фоил ё 
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мафъул ё муснадунилайњ ё муснад талаққӣ намуд. Ин мавзуъ дар иртибот 

бо наќши мутаммими иљборї, ки Вафоӣ онро љузъи наќшњои асосии исм 

талаққӣ карда буд, низ сидќ мёбад. Барои намуна, дар љумалоте 

монанди: «Кӯдак аз гурба тарсид; Ҳасан аз бародараш ранљид; Ман ба ў 

рӯ кардам ва гуфтам» бењтар он аст, ки бигӯем ин мутаммимњои иљборї 

валав он ки аносири иљборї бошанд, ки дар бархе њолот маъно бидуни 

онњо равшан намешавад, вале њаргиз љузъи аносири аслии исм талаққӣ 

намешаванд ва гўянда ё хонанда бидуни ин мутаммимњо низ метавонанд 

маънои равшане аз љумла ба даст дињанд. Барои намуна, агар касе ин 

суолро матрањ кунад: «Оё кӯдак метарсад?» Посухи чунин љумла ба ин 

шакл хоњад буд: «Бале, њар кӯдаке метарсад». Аз чӣ чизе метарсад? Аз 

гурба, саг, маймун... метарсад. Бинобар ин, бояд пеш аз чунин љумла 

гуфтугўе љараён ёфта бошад, то сохтмони љумла бад-ин шакл зоњир 

гардад. Ба њамин тартиб, њангоме ки касе мегўяд: «Абдуллоҳ хобид» 

бардошти шунаванда он хоњад буд, ки Абдуллоҳ акнун хобидааст ва 

хобидани ў аз муддати ќаблтар оѓоз шудааст ва ў њанӯз аз хобидан бедор 

нашудааст. Бар ин асос, агар фарде дар бораи замону макони хобидани 

Абдуллоҳ пурсиш намояд, дар чунин њолат мухотаб бояд исм ё гурўњи 

исмї ба унвон мутаммим ва такмилаи љумла зикр кунад, то посухи 

муносибе барои фарди суолкунанда талаққӣ гардад, монанди: «Дар хона 

хобид, аз як соат ќабл хобид».  

Ба ин тартиб, пажуњишгар бар ин бовар аст, ки дар мавзуи таърифи 

исм дар забони форсї ва тақсимбандиҳои сарфию нањвї ва далолатии он 

дар миёни њамаи дастурнависони эронї иттифоќи назар вуљуд дорад ва 

дар ин миёни назароти Аббосалӣ Вафоӣ дар бораи наќшњои аслии исм як 

истиснои назарї ба шумор меравад. Бар ин асос бењтар аст, ин таърифро 

бипазирем, ки: исм дар забони форсї калимае аст, ки дар зоти худ бар 

маъное далолат дошта ва муќтарин ба замон намебошад. Исм маонии 

фаровонеро дар бар мегирад, ки ин маонӣ дар: наќшњои фоилї, мафъулї, 
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замонӣ, маконї, ѓоят, баёни навъ, теъдод, њолият ва мубњамот ва ифои 

маънои истисно ва аснод мунњасир мешавад.  

§ 2.1. Мутаммимњои исм дар забони форсї. Мавзуи мутаммим аз 

муњимтарин аносири забонӣ ба шумор меравад, ки аз дањаи панљоњи 

қарни гузашта ва аз нахустин китобњои сарфию нањвии таълифшуда, 

мавриди таваљљуњ ва эњтимоми дастурнависони эронї ќарор гирифтааст. 

Бар њамин асос чи дар заминаи сарфї ва чи дар заминаи нањвї, монанди 

мабњаси љумла ва зермаљмӯањои он шомили абвоби исм ва феъл ва сифат, 

њамвора анвои мутаммим љойгоњи асосиро ба худ ихтисос додааст. 

Иллати ин амрро метавон дар он донист, ки мутаммимњо ва аносири 

вобастаи љумла ё маънои муфрадотро расо месозанд ва ё он ки чизе бар 

мафњуми онњо меафзоянд ва ё он ки ибҳоми маъноии (semantic ambiguity) 

онњоро бартараф месозанд. Бар њамин асос, агар мо љумларо 

бузургтарин сохтор дар забони форсї дар назар бигирем, ки њамаи 

аносири асосӣ ва мутаммимњоро дар бар мегирад, дар ин сурат танњо 

замоне бояд ин калимотро мутаммим ба шумор оварем, ки дар сохти 

љумлаи комил ба сурати таркибї ва далолатї мушорикат намоянд. Ба 

иборати дигар, ин калимот дар сурате мутаммим мањсуб мешаванд, ки 

дар сохтори љумла дорои назми нањвї буда ва наќши забонӣ дар даруни 

он ифо намоянд ва бар далолати куллии љумла таъсироте аз худ бар љой 

бигзорад.  

Љумла дар чорчўби мафњуми забонии ом худ бофте мубтанї бар 

муфрадот (њоли як ё чанд вожаи муфрад) аст, ки гўянда ё нависанда онро 

дар љињати баёни маќсуди худ сомондињӣ менамояд, то аз ин раҳгузар 

паёмеро ба хонанда ё шунаванда интиќол дињад. Аз сӯй дигар, агар 

бипазирем, ки забон абзоре барои иртибот миёни оҳоди башар аст, дар 

ин сурат бофти љумла, ки таҳти таъсири калима ва ќароин ва аломоти 

перомуни он ќарор мегирад, муҳимтарин абзорњои забон ба шумор 

меравад. Балки њатто метавонем аз ин низ фаротар равем ва бофти 

љумларо танњо абзори мумкин барои баёни маќсуди далолатии гўяндаи 
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њол ба шакли нигоришї ё гуфторї ё њатто ба шакли забони имову ишора 

(semiotic language) талаққӣ намоем. Дар чорчўби ин мафњум аз бофт, 

аљзои шаклдињандаи љумла низ бояд аз иртиботи забонӣ бархӯрдор 

бошанд ва ба таъбире бояд аносири љумла дорои иттињод ва ҳамростоӣ 

дар љињати баёни маънои том ва воњид бошанд. Ин иттињод ниёзманди 

тањаќќуќи ду амри муталозим мебошад: аз сӯйе бояд иртиботе, ки аз 

робитаи бофти мустањкам миёни ду маъно бидуни њузури воситаи лафзӣ, 

монанди робитаи хабар ва мубтадо ё феълу фоил сарчашма мегирад ва 

робитаи аснодї номида мешавад, тањаќќуќ ёбад ва аз сӯйидигар, асли 

иртиботдињї дар љумла вуљуд дошта бошад. Маќсуд аз асли 

иртиботдињї он аст, ки аз тариќи корбурди воситае монанди адоти рабт 

ё замири боризи марљаъ, пайванди нањвї ва бофте миёни ду маъно эљод 

шавад; чаро ки дар ѓайри ин сурат маънои калом гунг мегардад ва 

бештар шибњи навъи муњмалбофї ва беҳудагӯӣ мешавад [   .[1 ,22

Забони форсї дар мавориди бисёре аз падидаи забонии дувум бањра 

мегирад. Албатта, ин амр танњо љињати парњез аз эљоди илтибосу ибҳом 

(amphiboly) дар калом сурат намегирад, монанди он чи дар забони арабї 

шоњиди он њастем, балки маънои љадид низ бар он љумла, монанди 

тавзењи макони рўйдод ё замон ё сабаб ё кайфияти он ё чизе љуз он 

меафзояд. Дар тавзењи ин амр бояд гуфт, ки забони форсї акнун љумлаи 

мураккаб аст ва њатто метавонем бигӯем љумлаи форсї љумлаи тўлонї ва 

печида аст, ки ба чунин адавот ва мутаммимњое барои тафсиру тавзењ 

маънои худ ниёзи шадид дорад ва дар ин љост, ки наќши њаётии 

иртиботи забонӣ миёни аљзои забонии љумла равшан мешавад, иртиботе, 

ки мунљар ба равшан шудани каломи гўянда мегардад. Бар мабнои он чи 

гузашт, пажўњишгар бар ин бовар аст, ки чунин адавот ва мутаммимоте 

ба унвони абзорҳои иртибот дар бархе бофтњо ба њеҷ ваљҳ наќши 

камтаре нисбат ба соир аносири аслии созандаи љумла надоранд.  

Анвои мутаммим дар миёни ќавоиди забони форсї љойгоњи волоеро 

ба худ ихтисос додааст ва яке аз мавзўоти нањвии далолатї ба шумор 
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меравад, ки бисёре аз пажўњишгарони эронї аз њамон нимаи аввали 

қарни бистум таваљљуњ ва эњтимоми фаровоне ба он мабзул доштанд. 

Метавон гуфт, ки бофти њоли љумлаи форсї, ки дар як мавќеияти каломї 

ё дохили сохтори матне навишташуда меояд гўянда ё нависандаро водор 

месозад, то дар љињати такмили маонии чунин љумалот ва низ густариши 

доманаи сохтори нањвї ва маъноии онњо аз аносири нањвї монанди 

мутаммим суд љўяд. Мутаммим яке аз муњимтарини ин аносир мањсуб 

мешавад, ки сохтмони љумлаи форсї ва маънои онро тавсеа медињад ва 

аз њамин рӯ дар бисёре аз њолот унсури аслии дастурї ба шумор меравад, 

ки бидуни он маќсуди гўянда ё нависанда равшан намегардад.  

Аз он љо ки мутаммим дар љумлаи форсї яке аз аносири нањвии 

муњим ва пуркорбурд аз сўи гўянда ё нависанда дар тамомии бофтҳо ва 

мавќеиятњои каломї ба шумор меравад. Аз њамин рӯ, дар китобҳои 

дастури забони форсї эњтимоми вижае ба он сурат гирифтааст. Бо ин 

вуљуд, аксарияти осори мазбур бар хилофи соир аносири нањвї, боби 

мустаќиле ба он ихтисос надодаанд. Пажуњишгар иллати ин амрро 

медонад, рољеъ ба он аст, ки мутаммим њар чанд аз назари лафзӣ маънои 

рӯшане дорад, вале мафњуму далолат ва анвои он њаргиз ба ин равшанӣ 

ва якпорчагї намебошд; чаро ки мутаммим њам метавонад исме дар 

љињати такмили маънои фоил ё мафъул ё феъл ё мубтадо бошад ва њам 

метавонад сифате дар љињати такмили маънои фоил ё мафъул ё феъл ё 

мубтадо ва хабар бошад, њамчунон ки њузури мутаммим мунљар ба 

тавсеаи фазоимаънои (semantic space) љумла ва такмили он низ мегардад. 

Пажуњишгар бархе пажўҳишњо ва тањќиќоти донишгоњї пайдо кардааст, 

ки дар нашриёти илмии эронї мунташир шуда буданд. Ин пажуҳишњо 

њамагї љанбаи назарї дошта ва гирдоварандагони онњо баррасии 

назароти дастурнависони эронї дар ҳавзаи таърифи мутаммим ва 

мафњуми он дар сохтмони љумлаи сода ва мураккаби форсиро мавриди 

эњтимоми худ ќарор дода буданд, њамчунон ки дар бархе аз ин 

пажўҳишњо низ мутолиоти татбиќї дар иртибот бо муқоисаи наќши 
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мутаммим дар забони форсї бо бархе забонњои дигар низ сурат 

пазируфта буд. Ба унвони намуна, аз ин тањќиќот ба мавориде аз ин даст 

метавон ишора намуд: Ғуломҳусайн Мададї дар пажуҳиши худ чунин 

мегўяд: мутаммим дар забони форсї яке аз наќшҳои нањвї ба шумор 

меравад, ки аз њамон марҳалаи нахустини пайдоиши форсї мавриди 

истифода ќарор доштааст ва чаро чунин набошад ва њол он ки забони 

форсї ин унсурро барои густариши маъноии љумла ва мафњуми он 

мавриди истифода ќарор медињад? [   .[41 ,20

Дигар пажўњишгари эронї, Абдулњамид Охундї низ чунин мегўяд: 

«Мутаммим дар забони форсї ба мутаммими феъл ва мутаммими ѓайри 

феъл таќсим мешавад, ки ин таќсимбандӣ ба ин шакл мебошад: 

мутаммими феъл њамон мутаммиме аст, ки њамвора њузури он дар 

сохтмони љумла љињати такмили маъно зарурӣ ва гурезнопазир мебошад. 

Аммо мутаммими исм низ худ ба ду даста таќсим мешавад: мутаммими 

иљборї, ки шомили: мутаммими исм, мутаммими сифат, мутаммими 

муснад, мутаммими савт, мутаммими мутаммим ва мутаммими ќайд 

мебошад. Ба назари А. Охундї исм њамон унсуре аст, ки ба исми фоил ё 

мафъул ё мубтадо изофа мешавад, то наќши худро дар дохили љумлаи 

форсї ба анљом расонад؟ монанди «Ин мусоњибаро бо ў кардам»; 

«Масъалаи њамоњангӣ бо аъзо дар авлавият аст». Навъи дувуми 

мутаммими исм, мутаммими ихтиёрї, яъне њамон мутаммимњои ќайд 

мебошад, ки аз њарфи изофа ва гурўњи исмї ташкили мегардад ва љузъи 

ќайдњое ба шумор меравад, ки бар хилофи мутаммимњои феъл метавон аз 

зикри онњо дар љумла худдорӣ намуд, монанди: «Бача бо суръат дар 

васати хиёбон медавад [   .[63-64 ,44

Ба ин тартиб, мушоњида мешавад, ки А. Охундї дар чорчўби ду 

намуна«Ин мусоњибаро бо ў кардам»; «Масъалаи њамоњангӣ бо аъзо дар 

авлавият аст» бар ин нукта таъкид дорад, ки ин мутаммимњо љузъе аз 

аносири иљбории ѓайри ќобили ҳазф дар љумла ба шумор меоянд; чаро 

ки замири «ў» дар пайи њарфи изофаи «бо» зикр шудааст, то мафњуми 
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исми мафъули мустаќим, яъне «мусоњиба» такмил гардад, гӯӣ, ки шахси 

гўянда «ман» дар пайи баёни ин сухан будааст: «Ман ин гуфтугӯро бо 

шахси муайяне, ки дар ин љо бо замири муфради ѓоиби ў мушаххас 

шудааст, анљом додаам ва ин гуфтугӯ бо шахси дигаре сурат 

нагирифтааст. Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад ин љумла танњо дар 

ќолаби ин мутаммим аст, ки аз маънои равшан ва сањење бархӯрдор 

мегардад. Албатта, мумкин аст, мухотаб аз асли гуфтугӯи гўянда огоњ 

буда бошад, вале иттилои дақиқе надоштааст, ки гўянда бо чӣ касе сухан 

гуфтааст. Дар натиља мутаммим ба љумла афзуда шудааст, то ибҳоми 

мављуд дар он бартараф шавад. Он чӣ гуфта шуд, дар иртибот бо 

намунаи дувум низ сидќ менамояд. Дар ин љумла исми «аъзо» дар пайи 

њарфи изофаи «бо» зикр шудааст, то мафњуми исм музофунилайњ яъне 

«њамоњангӣ» такмил ва мухотаб дарёбад, ки ин њамоњангӣ, танњо бо аъзо 

сурат пазируфтааст ва ин аъзо њам дар назди гўянда ва њам дар назди 

мухотаб афроди шинохта шуда будаанд. Ба ин тартиб, гўянда дар ин 

љумла бо баҳрагирӣ аз мутаммими исми «бо аъзо» њамагонро 

мутаваҷҷеҳи маќосиди даллолї ва маъноии худ менамояд.  

Дар ин фасл, пажўњишгар ба баррасии куллии љавонибе аз 

мутаммим дар забони форсї аз назари таъриф ва таќсим пардохт, ки 

дастуриёни эронї беш аз 2 дања дар бораи он назарипардозї намуданд. 

Дар поёни ин фасл низ мутаммимоти исм мавриди таваљљуњ ќарор 

гирифтааст, ки мавзўи ин бахш аз пажуҳиш ба шумор меравад. 

Њамчунин ин нукта низ мавриди таъкид ќарор гирифт, ки њеҷ як аз 

нањвиёни эронї боби мустаќиле ба мутаммим ихтисос надоданд, балки 

њамагї онро дар зермаљмӯаи сарфаслҳои аслї, монанди: исм ва сифат 

мавриди мутолиа ќарор доданд. Аз сӯйи дигар, пажуњишгар бар ин 

эътиќод аст, ки мутолиа ва баррасии анвои мутаммим дар муќоиса бо 

соир аносири забонӣ монанди исм ва феъл ва њатто сифат аз ривољ ва 

тадовули чандоне бархӯрдор нашудааст. Бо таваљљуњ ба наќши бориз ва 

барљастаи анвои мутаммим дар сохтмони љумлаи содаву мураккаби 
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форсї ва тавсеабахши нањвї ва пайдоиши мушкилоти фаровони 

пешорӯи мутарљимон ва пажуњишгарони араб аз он љо, лозим буд, ки 

мушкилот ва сахтиҳои тарљумаи мутаммими исм аз забони форсї ба 

арабиро бо мутолиа и тарљумаи арабии романи «Чашмњояш»-и Бузург 

Алавӣ мавриди тадќиќу баррасӣ ќарор дињем.  

§ 2.2. Мушкилоти тарљумаи мутаммими исм (муснадунилайњ). 

Сибавайҳ дар китоби худ чунин мегўяд: «Муснадунилайњ калимае аст, ки 

аз муснад мустаѓнї намешавад ва калом низ аз он мустағнї намешавад. 

Муснадунилайњ љузъи мањкум алаяњи љумла, монанди фоил ва ноиби 

фоил дар љумлаи феълия ва мубтадо дар љумлаи исмия мебошад ва љуз 

исм низ наметавонад бошад [   .[48 ,50

Аз суйидигар, Фозил ал-Сомироӣ низ дар китоби худ зери унвони: 

 ,чунин мегўяд: «Муснадунилайњ калимае аст الجملة العربیة تألیفها و أقسامها 

ки дар бораи он сухан гуфта мешавад ва љуз исм наметавонад бошад ва 

он ё мубтадое аст, ки дорои хабар аст ё калимае аст, ки дар асл мубтадо 

будааст ва ё фоил ва ноиби фоил аст... Фароъ зимни зикри муснад ва 

муснадунилайњ дар китоби: «Маони-ул-Қуръон» гуфтааст: «Дар иборати 

 «зиќ» муснадунилайњ аст ва «зиќат» [deqqto behe zar?an] ضقت به ذرعا

муфассири он аст, чаро ки маънои «зиќ» дар он вуљуд дорад [   .[13 ,82

Муснадунилайњ дар забони форсї ба унвони яке аз аносири аслии 

љумалоти басит ва мураккаб, ки ғолибан гурезе аз он нест, њамвора 

мавриди таваљљуњ ва эњтимоми ҷиддии дастуриёни форсизабон ќарор 

доштааст. Дар забони форсї муснадунилайњ ба унвони исм ё замир дар 

ибтидои љумлаи форсї тамом шуда бо феъли рабтии «аст» ќарор 

мегирад, то наќши мубтадоро ба анљом расонад, монанди: «Абдуллоҳ 

донишљў аст». Мубтадои форсї метавонад ба шакли замир низ зоњир 

шавад, ки љойгузини исм мегардад, монанди: «Ман донишљў њастам. » Ба 

иборати дигар, дар љумлаи аввал муснадунилайњ, яъне «Абдуллоҳ» 

мањалли ин ҳукм ќарор гирифтааст, ки «ў донишљў» аст, яъне сифати 

донишљўӣ ба далели вуљуди робитаи устувор ба «Абдуллоҳ» иснод дода 
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шудааст. Ин ҳукм дар иртибот бо љумлаи дувум низ сидќ мекунад ва 

миёни муснадунилайњи «ман» ва хабари муснади «донишљў» робитаи 

амиќе вуљуд дорад. Албатта, муснадунилайњ дар ибтидои љумлаи форсї, 

ки бо феъли том поён ёфта низ ворид мешавад, то наќши фоилро ифо 

намояд, монанди: «Абдуллоҳ аз хона берун рафт». Дар ин љумла 

муснадунилайњ исми фоил «Абдуллоҳ» аст, ки ба унвони фоил рўйдоди 

берун рафтанро анљом медињад ва дар натиља хуруљ аз хона ба шахси 

муайяне, ки њамон «Абдуллоҳ» аст, иснод дода мешавад.  

§ 2.3. Мутаммими исм (фоил ё нињоди фоил). Исм (фоил ё нињоди 

фоилӣ) калимае аст, ки кунандаи кор дар забони форсиро мушаххас 

менамояд, ба шарти ин ки ин кор аз афъоли тамом бошад. Мутаммими 

исм (фоил), исм ё замир ё сифате вобаста ба он мебошад, ки маънои онро 

такмил менамояд. Ин мутаммим метавонад ќабл ё баъд аз исм (фоил) ояд 

ва бо далолат ва мафњуми он иртибот ёбад. Дар ин миён мушкилоти 

бисёре дар раванди тарљумаи ин мутаммим аз форсї ба арабї ё билъакс 

худнамоӣ мекунад, монанди тарљумаи: «Дахолат кардан дар корњо гоње 

ба инсон латма мезанад» [  :ки маънои арабии он ,[61-64 ,23

 التدخلفیاألمورقدتسيءلإلنسان 

[?attadaxolo fi ?al?omure qad yosi?o lel?ensãne ]  

2.3.1. Мутаммими музофунилайњ. Музофунилайњ вобастаи исм аст. 

Гоње музофунилайњ низ мутаммим мегирад, ки наметавон онро аз 

музофунилайњ ҳазф кард ва ҳазфи музофунилайњ бо ҳазфи мутаммим 

њамроњ аст, монанди: фазилати набард бо душман (набард: 

музофунилайњ, бо душман: мутаммими музофунилайњ). Ва илми наќд дар 

адабиёт (наќд: музофунилайњ, дар: мутаммимсоз, адабиёт, мутаммими 

музофунилайњ) [   .[36-37 ,65

Наќди адабиёт дар њаќиќат наќди адабие буда, ки факки изофа 

шудааст ва дар арабї ниёзе ба ин факки изофа нест. Бинобар ин ба 

шакли таркиби изофа тарљума мешавад نقداألدب [naqdo ?al ?adabe] ва ё он 
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ки мутаммим, яъне «адаб» дар арабї ба сурати сифат барои 

музофунилайњ дармеояд: 

Мисол: «Тасвирро шибњи ҳеҷ як аз дӯстон ва шогирдонаш наёфтанд 

[   .[10 ,55

Тарљумаи арабї:  

. [ األستاذوتلمیذاتهولمیجدواللصورةأيشبیهبینصدیقات [24 ,20 .  

[wa lam yadjedu lelsurate ?ye šabihen bayne sadiqãte ?al?ostãz e wa 

telmizãtehe]. 

Дар намунаи пешин мулоњиза мешавад, ки ба унвони як љумлаи сода 

аз ин аносир ќавом ёфтааст: замири љамъи (ند) фоили љумла аст.  

Исми зот (тасвир) мафъули мустаќим аст, ки маънои феъли љумла 

(наёфтанд) -ро такмил мекунад.  

Гурўњи исмии (шибњи ҳеҷ як аз дӯстон ва шогирдонаш) мутаммими 

иљбории феъли љумла аст.  

Феъли гузаштаи манфии (наёфтанд) поёни бахши љумла аст.  

 

 

 

                      

Мушкилии тарљума  

-ќарор додани ќайди арабии мубњам بین [bain] ба унвони муодили 

њарфи изофаи «аз» тафовути маъноии азиме миёни он ду эљод намудааст. 

Ба ин маъно ки «аз» ба маънои ن،بسبب،منأجل  [men ?adjl ، besabab ، man] م 

аст. Ин дар њоле аст, ки بین зарфи мубњаме аст, ки маънои он танњо дар 

њолати изофаи ду ё чандин исм равшан мешавад ва дар ин љо бењтар буд, 

мутарљим аз таркиби: منصدیقاتهوتلمیذاته [men sadiqãte wa telmizãtehe] бањра 

мегирифт.  

-мутарљими арабї дар баробари исм «тасвир», ки дар ин љумла 

наќши мафъули мустаќимро ифо менамояд, аз мафъулун лањ للصورة 

[lelsurate] бањра гирифтааст, ки далолати баёни иллати феъл менамояд ва 
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муодили мафъул дар забон форсї аст, ки баъд аз њарфи изофаи «ба» 

ќарор мегирад. Бар њамин асос, пажўњишгар бар ин бовар аст, ки 

мафъули мустаќим дар љумлаи форсї бояд, дар љумлаи арабї ба шакли 

мафъул бозгардон шавад.  

-дар тарљумаи арабї дар њоле вожаи األستاذ [?alostãz ] ба матн афзуда 

шудааст, ки љумлаи форсї аз чунин муодиле бархӯрдор нест. Ба бовари 

пажўњишгар муодили замири мутассили ش дар забони форсї њамон 

замири ѓоиби мутассили «ه» дар забони арабї аст ва ин дар њоле аст, ки 

дар тарљумаи мазкур исми марљаъ ба замир такрор шудааст.  

Мисол: «Имрӯз њеҷ зане аз табаќаи аъён, махсусан аз онњое, ки ба 

нањве бо яке аз дӯстону касон ва шогирдони устод иртиботи кўчаке 

доштанд, нест [   .[11 ,44

тарљумаи арабї:  

  .والیومالتوجدإمرأةمنطبقةاألعیانوبخاصةاللواتیکنبشکلأوبآخرعلیصلةبأحد

  .أصدقاءاألستاذأومقربیهأوتالمذته[27 ,20]

[walyaum lãtudjad ?emra?aton men tabaqate ?al?a?yãne wa bexãsaten 

?allawati konna bešaklen ?au be ?ãxar ?ala selaten be?ahade ?asdeqã?e 

?alostãze ?au moqarabih ?au talãmezatahe]  

Ин љумла аз љумалоти марккаби форсї ба шумор меравад ва 

сохтмони он аз аносири зерин ташкил мегардад: 

- љумлаи поя: «имрӯз ҳељ зане, аз табаќаи аъён, махсусан аз онњо... 

нест». Дар ин љо љумлаи хабарӣ аз як мубтадо «њеҷ зане» ва муснад 

«хабар» ва феъли рабти манфї «нест» ташкил мешавад. Зимни он ки 

«имрӯз» ќайди мутаммими исми мубтадо, «махсусан» мутаммими исми 

мубтадо, «аз онњо» гурўњи исмии замир ва бадал аз исми мубтадо 

мебошанд.  

- ҷумлаи пайрав: «ба нањве бо яке аз дӯстону касон ва шогирдони 

устод иртиботи кўчаке доштанд». Ин љумлаи фаръї љумлаи аслиро 

тавзењ медињад ва аз исми фоили «онњо» ва њарфи рабти «ки» ва гурўњи 

ќайди мутаммими феъл «ба нањве» ва гурўњи исмї «бо яке аз дӯстону 
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касон ва шогирдони устод» ва мафъули мустаќим ва гурўњи васфии 

«иртиботи кўчаке» ташкил мешавад, зимни он ки дар поён, феъли љумла 

«доштанд» ба замони гузашта омадааст.  

 

 

      

 

  

Мушкилии тарљума  

-тарљумаи арабии гурўњи мутаммими исми фоил «бо яке аз дӯстону 

касон ва шогирдони устод) -ро ба шакли мутаммими феъли «доштанд» 

интиќол додааст ва љумлаи «онњое ки ба нањве бо яке аз дӯстону касон ва 

шогрдони устод иртиботи кўчаке доштанд»-ро тобеи љумлаи поя ќарор 

додааст. Чунин тарљума аз назари пажўњишгар комилан иштибоњ аст, 

зеро љумалоти форсии мураккаб, ки дар бардорандаи љумлаи мураккаби 

пайрави мавсулї њастанд дар боризтарин вижагии худ миёни ду сўйи 

љумлаи поя ќарор мегиранд «... онњое ки ба нањве бо яке аз дӯстону касон 

ва шогирдони устод иртиботи кўчаке доштанд...». Дар ин љумла 

њамчунин замири «онњо» ба ивази фоил ё мубтадои «њеҷ зане» дар 

љумлаи поя омадааст. Дар чунин њолат бояд мутарљим ин нуктаро мадди 

назар ќарор дињад, ки чунин ҷумлае дар зумраи љумалоти содаи густарда 

ќарор мегирад: «имрӯз њеҷ зане ба устод иртибот дорад - имрӯз њеҷ зане 

аз табаќаи аъён ба нањве бо яке аз дӯстону касон ва шогирдон ба устод 

иртиботи кўчаке дорад».  

2.3.2. Мутаммими сифат. Сифат дар љумлаи форсї шаш наќши 

мутафовит дорад ва дастурнависони эронї ба он њолоти сифат мегўянд, 

ки шомили: њолати васф, аснод, ќайд, мутаммим, атф ва бадал аст [  ,80

59].  
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Мисол: «Хайлтош бо синаи пањн ва сарбаланд дар њоле ки њеҷ чизи 

сохтагї дар њаракоташ дида намешавад, дорад бо виќор ва убуњат 

монанди ин ки муваффаќияти бузурге насибаш шуда аз палла поин 

меояд [   .[19 ,44

Тарљумаи арабї:  

کانالوجیهعریضاآلکتاف،عالیالهامة،ولیسفیحرکاتهشیءمفتعل،کانذاوقاروهیبةوقد

 ] .20) [ .32 ,یظهربمظهرمهیبوهویهبطالدرجأتاحلههذافرصة

[kãna ?alwadjiho ?arida ?al?aktafe ?layya ?alhãmate wa laysa fi harakãtehe 

šay?en mofta?al kãna zãwaqãren wa haybaten wa qad ?atãha laho hazã forsata 

yazhar bemazharen mahiben wa houa yahbeto ?adaradj]

Ин мисол аз ду љумлаи мураккаб ташкил мешавад: 

«Хайлтош бо синаи пањн ва сар баланд дар њоле ки њеҷ чизи сохтагї 

дар њаракоташ дида намешавад, дорад бо виќор ва убуњат. Ин љумлаи 

дорои ду бахш аст: 

-љумлаи поя: «Хайлтош бо синаи пањн ва сари баланд…дорад бо 

виќор ва убуњат.  

-љумлаи пайрав: «дар њоле ки њеҷ чизи сохтагї дар њаракоташ дида 

намешавад. Монандин ки муваффаќияти бузурге насибаш шуда, аз палла 

поин меояд.» 

 Ин ду љумла аз ин аљзо ташкил шудааст: 

- љумлаи поя: монанд аст; 

ду љумлаи пайрав: муваффаќияти бузурге насибаш шуда, аз палла 

поин меояд.  
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Мушкилии тарљума  

-исми «Хайлтош», ки дар љумлаи форсї наќши фоилї дорад, дар 

љумлаи арабї ба исми мубтадо الوجیه  таѓйири шакл [kãna ?alwadjiho] کان

додааст ва чаҳор сифати عریضاألکتاف،عالیالهامة،ذاوقاروهیبة  

 [?arida ?al?aktafe ?layya ?alhãmate zãwaqãren wa haybaten] низ наќши 

хабарро барои ин исм ифо менамоянд. Ин дар њоле аст, ки феъли томи 

маљњули «дида намешавад» дар забони арабї на ниёзманди як исм 

«мубтадо», балки ниёзманди ноиби фоили «њеҷ чизи сохтагї» аст.  

-дар тарљумаи арабии таркиби васфӣ «синаи пањн» ва сифати 

мураккаб «сарбаланд» ва ду сифати муштаќ «бовиќор, бо убуњат» дар 

љойгоњи муснаду хабар ќарор гирифтаанд. Ба бовари пажўњишгар 

таркиби васфї ва сифати мураккаби «таркибї» исми фоил «Хайлтош»-

ро тавсиф ва мафњуми онро равшан месозанд. Бинобар ин он дуро 

наметавон хабар мањсуб намуд; чаро ки дар љумла, феъли рабт низ вуљуд 

надорад. Дар иртибот бо ду вожа «бовиќор, убуњат» низ бояд гуфт, ки ин 

ду, наќши ќайди феълро анљом медињанд ва њолати кори воќеъ дар 

љумлаи пояи «дорад»-ро табйин менамоянд.  

Аммо љумлаи дувуми мавриди корбурд, ки дар мисоли боло 

омадааст, ба шарњи зер аст: 

12

 

Мушкилии тарљума  

-тарљумаи арабии гурўњи ќайди форсї (дар њоле) -ро ба шакли исми 

ишора таѓйир додааст, ки наќши фоилї ёфтааст: هذا له أتاح  wa qad] وقد

?atãha laho hazã].  

-мутарљим дар бозгардони худ феъли лозими «насиб шудааст»-ро ба 

шакли феъли гузаро قدأتاح тарљума ва дар пайи он аз мафъулунбиҳ فرصة 

истифода кардааст. Ба назари пажуњишгар ин ҷумлаи форсї дорои се 
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феъл аст: феъли рабти «аст», ки дар поёни ҷумлаи поя ќарор гирифтааст 

«ин монанд аст», феъли томи ногузаро «насиб шуда», ки ба мафъули 

мустаќим ниёзе надорад ва феъли тамоми ногузаро «поин меояд». Бар ин 

мабно, бар ин нукта таъкид менамоем, ки мутарљим бояд аз маводњои 

муносибе барои афъоли ногузарои форсї истифода намояд, то дар 

мушкили афзоиш вожагоне, ки муодиле дар матни аслї барои онњо 

вуљуд надорад, гирифтор нашавад ва аз ин раҳгузар, бахши бузурге аз 

далолатњо ва мафоњими ҷумлаи форсї аз газанди дахлу тасарруф дар 

амон боќӣ бимонад.  

Мисол: «Чӣ тавр мумкин буд, ки устод Мокон, наќќоши бузурге, ки 

бо як назар асрорро мехонд ба ман бингарад [   .[140 ,44

Тарљумаи арабї:  

کیفکانمنالممکنأنینظرإلّياألستاذماکانالمصورالعظیمالذییقرأکنهاألسراربنظرة

.[  واحدة [160 ,20

[kayfa kãna men ?almomken ?an yanzor ?la ?al?ostãze mãkãn 

?almosawero ?al?azim ?alazi yaqra? ;onha ?al?asrãre benazraten wahedaten]. 

Дар ҷумлаи боло мулоњиза мешавад, ки он дарбардорандаи љумлаи 

тўлонї ва печида аст: 

-ҷумлаи поя: «чӣ тавр мумкин буд»; 

-ҷумлаи пайрав 1: «устод Мокон... . ба ман бингарад»; 

-ҷумлаи пайрав 2: «наќќоши бузурге, ки бо як назар асрорро 

мехонд».  
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Мушкилии тарљума:  

- дар тарҷумаи арабї, гурўњи бадал «наќќоши бузург», ки таркиби 

васфї барои љонишин ва табйини исм аст, ба иборати васфї табдил 

шудааст, ки исми «фоил» устод «Мокон»-ро тавсиф мекунад. Ин дар 

њоле аст, ки мутарљим бояд ба ин нукта таваљљуњ менамуд, ки 

дастурнависони эронї дар њеҷ њоле миёни исми мавсуф ва сифати он 

фосилла эљод наменамоянд, балки он дуро як воњиди забонии муштарак 

мањсуб мекунанд. Агар њам дар бархе маворид миёни сифату исм бо 

вергул мувољењ мешавем, ин бад-он маъно аст, ки он сифат ба унвони 

бадал вориди љумла шудааст, то љойгоњи исм аз сўи гўянда ё нависанда 

мавриди таъкид ќарор бигирад. Барои намуна, агар касебигўяд: «фалон, 

устоди забони форсӣ омад», ин сухан ба маънои тавсифи он шахс 

«фалон» нест, балки гўянда дар пайи он будааст, ки љойгоњи он фардро 

мавриди таъкид ќарор дињад. Бар ин асос, пажўњишгар бар ин эътиќод 

аст, ки таркиби бадал «наќќоши бузург» дар чунин ҷумла бояд ба њамон 

шакли бадали арабї тарљума шавад; чаро ки дар воќеъ низ он сифате 

барои исми пешини худ нест.  

2.3.3. Мутаммими мубњам. Бархе аз исмњои мубњам аз ќабили: 

бисёре, базе, бархе исмњои љамъ монанди: идда, даста, гурўњ ниёз ба 

мутаммим доранд. Мисол: «Дар он замон бисёре аз риљол ва аъёни 

Тењрон фахр ва мубоњот мекарданд, ба ин ки яке аз тоблӯҳои ў ё аќаллан 

купияеро, ки шогирдон аз кори устод сохта буданд дар хона доштанд» 

[   .[15 ,44

тарҷумаи арабї:  

  .آنذاککانکثیرمنأعالمطهرانورموزهایفخرونبأنهمیملکونواحدةمنلوحاتاالستاذأو

[  علیاألقللدیهمفیالبیتمحاکاةمنرسومهالتیقدنسخطالبهمنها .[28 ,20

[?ãnazãk kãna kasiron men ?a?lãme tehrãne wa romuzahã yafxaruna 

be?annahom yamlekuna wahedatan men lawhãte ?al?ostãze ?au ?ala ?al?aqale 

ladayhem fi ?albayt mohãkãton men resumehe ?allati qad nasaxa tollãboho 

menhã]  
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Мулоњиза мешавад, ки ин љумла аз љумалоти печидае ба шумор 

меравад, ки беш аз ду феъл дорад ва тафсили он ба ин тартиб аст: 

-ҷумлаи поя: «бисёре аз риљол ва аъёни Тењрон фахр ва мубоњот 

мекарданд». Ин љумла худ љумлаи сода аст, ки аз исми мубњам, нињоди 

фоилии «бисёре» + гурўњи исмии мутаммими исми нињоди фоилии «аз 

риљол ва аъёни Тењрон» + феъли мозии истимрории «фахр ва мубоњот 

мекарданд» шакл ёфтааст.  

-ҷумлаи пайрави як: «ба ин ки яке аз тоблуҳои ў ё аќаллан 

купияеро... . дар хона доштанд. Ин љумла аз: адоти рабти таркибии «ба 

ин ки» + гурўњи мафъулии мустаќими «яке аз тоблуҳои ў ё аќаллани 

купияеро» + гурўњи исмии мутаммими феъли «дар хона» + феъли мозии 

«доштанд» ташкил шудааст.  

-ҷумлаи пайрави ду: «шогирдон аз кори устод сохта буданд». Ин 

љумла низ ба навбати худ аз исми нињоди фоилии«шогирдон» + гурўњи 

исмии мутаммими феъли «аз кори устод» + феъли мозии баиди «сохта 

буданд» ташкил шудааст.  

    

]1

2

Мушкилии тарљума:  

-душвории тарҷумаи мутаммим дар ин љумла он аст, ки дар форсї ду 

музоф бо як музофунилайњ меоянд: «риљол ва аъёни Тењрон», вале дар 

арабї њар музоф бояд як музофунилайњ дошта бошад ва маљбурем барои 

музофунилайњи дувум замире бигзорем, ки марљаи он музофунилайњ аст, 

яъне дар форсї бигӯем: «риљоли Тењрон ва аъёни он».  
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Мисол: «... яъне онњое ки њарфашон ду рӯ дошт, инњо дар асари 

интишороти падарам, ки духтари боњунаре дар Аврупо дорад [   .[134 ,44

Тарљумаи арабї:  

منأبیکانیکتبهنتیجةلمامعنیینووجهینکانوایتصوروننییحملکالمهموحدیثهمهوالءالذین

 [20150 ,]فيأوروباتعیشأنلدیهإبنةمثقفة

[ha?ulã? ?allazina yahmel kalãmahom wa hadisahom ma?nayain wa 

wadjhayn kãnu yatasuarunani natidjatan lemã kãna yaktobaho ?abi men ?ana 

ladyhe ?bnatan ta?iš fi ?urupã]  

Љумлаи мураккаби мазбур аз ду љумлаи мустаќили нањвї ташкил 

шудааст, ки аз назари маъноӣ ва даллолї бо якдигар иртибот меёбанд, 

ба нањве ки љумлаи дувум тафсир ва татиммае бар љумлаи аввал аст ва 

метавон ин мавзўъро ин чунин табйин намуд: 

Љумлаи як: «яъне онњое, ки њарфашон ду рӯ дошт». Ин љумлаи силла 

дорои як феъл мебошад.  

Љумлаи дувум: «инњо дар асари интишороти падарам, ки духтари 

боњунар дар Аврупо дорад». Ин љумлаи мураккаб аз љумлаи пояи «инњо 

дар асари интишори падарам (аст)» ва љумлаи пайрав «духтари боњунаре 

дар Аврупо дорад» ќавом ёфтааст.  

            

 

Мушкилии тарљума:  

-дар тарљумаи арабї аз феъли музореъ ба унвони муодили феъли 

«дошт» истифода шудааст ва дар натиља хонанда дучори ин вањм 

мешавад, ки фоили љумла «њарфашон» дар замони њол тањаќќуќ ёфтааст. 

Ба бовари пажўњишгар чунин кор ё наќш дар тарљумаи арабї ва форсї 

танњо замоне љоиз ва ќобили ќабул аст, ки мутарљим бояд дар повараќї 
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бо истинод ба мутолиоти нањвї ва маъношносонаи худ дар забони форсї 

тавзењ дињад, ки чаро феълро ба замони музореъ тарљума намудааст.  

-мутарљим дар баробари фоили љумла «њарфашон» аз ду муодил 

وحدیثهمکالمهم  [kalãmahom wa hadisahom] истифода кардааст. Ин дар њоле 

аст, ки ќарор додани ду мутародиф барои як вожа, мумкин аст, мунљар 

ба ихтилол дар маъно шавад, њамчунон ки дар ин мисол низ њадиси 

мутародифи калом намебошад; чаро ки њадис ба маънои гуфтугўи 

дутарафа аст, ки ниёзманди њузури гўяндаи сухан ва мухотаб мебошад.  

-мутарљим дар тарҷумаи фоили мафъули мустаќими «ду рӯ» аз ду 

муодили بمعنیینووجهین [bema?nayain wa wadjhayn] истифода кардааст. Ин 

дар њоле аст, ки истифода аз معنیین кофї буда ва тављење барои истифода 

аз ваљҳайн, ки дорои ду далолат ва таъвил аст, вуљуд надоштааст.  

љумлаи дувум: «инњо дар асари интишороти падарам, ки духтари 

боњунаре дар Аврупо дорад». Ин љумлаи мураккаб аз як љумлаи поя: 

«инњо дар асари интишороти падарам «аст» ва љумлаи пайрав «духтари 

боњунар дар Аврупо дорад» шакл ёфтааст.  

Мушкилии тарљума:  

-дар тарљумаи арабї дар њоле аз феъли یتصورونني  kãnu] کانوا

yatasuarunani] истифода шудааст, ки ҳеҷ муодили лафзӣ ё маъноӣ барои 

он дар матни љумлаи форсї вуљуд надорад. Ба бовари пажуњишгар чунин 

дахл ва тасарруфе афзоиши тарљума мањсуб мешавад, ки бо бофти 

тарљумаи арабї њамхонї надорад; чаро ки њарфи «ки» мутародифи адоти 

шарти «агар» ба шумор меравад.  
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-мутарљим исми «интишорот»-ро дар забони арабї ба сурати феъли 

гузашта бозгардон намудааст ва ин амр дар забони арабї пазируфтанї 

наменамояд ва сањењ он аст, ки аз کتابات [ketãbãt] ё مولفات [mo?allafãt] ба 

унвони муодили «интишорот» истифода шавад.  

-ќарор гирифтани њарфи љарри من [men] дар тарљумаи арабї ва 

њарфи носихи أنّ [?anna] дар пайи њамдигар дар бофти забони арабї 

таърифшуда нест. Ва сањењ он аст, ки ин њарф ҳазф шавад.  

-дар тарљумаи арабї аз феъли арабии تعیش [ta?išo] ба унвони муодили 

феъли форсии «дорад» истифода шудааст. Ин дар њоле аст, ки «дорад» 

дар форсї муќобили كلدیه،عنده،ویمتل  [ladyhe ?endaho yamtalek] дар забони 

арабї аст.  

§ 2.4. Мутаммими исм (нињод мубтадо). Мутаммими исм ба унвони 

исм ё замир дар љумла меояд, то бо иртибот бо исми дигар маънои онро 

такмил намояд. Ин мутаммим баъд аз исми мубтадо ё ќабл аз он ќарор 

мегирад ва бо далолат ва мафњуми он иртибот меёбад. Маъмулан, 

мутарљимон дар бозгардони ин мутаммим аз форсї ба арабї ё билъакс 

бо мушкилоти фаровоне мувољењ мегарданд [   .[86-87 ,23

2.4.1. Мутаммими музофунилайњ. Музофунилайњ вобастае барои исм 

аст. Гоњ музофунилайњ низ мутаммим мегирад, ки наметавон онро аз 

музофунилайњ ҳазф кард ва ҳазфи музофунилайњ бо ҳазфи мутаммим 

њамроњ аст, монанди: «фазилати набард бо душман». (набард: 

музофунилайњ аст; бо душман: мутаммими музофунилайњ ва «илми наќд 

дар адабиёт» (наќд: музофунилайњ; дар: мутаммимсоз, адабиёт: 

мутаммими музофунилайњ). Аз дигар сӯ, Аббосалӣ Вафоӣ муътаќид аст, 

ки таркиби изофї дар љумлаи форсї аз ду исм шакл меёбад, ки касраи 

изофа он дуро ба якдигар муртабит месозад ва дувумини онњо наќши 

музофунилайњро анљом медињад, монанди: дарахти сарв, боғи анор, 

дасти адаб, аз шањри Тењрон, ки берун шудем, дар доманаи кўњњо суњбат 

аз салобат ва устувории инсон ба миён омад [   .[86-87 ,23
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Мисол: «Шояд њам ибтикори худи њукумат, ки аз нуфузи маънавии 

устод дар миёни мардум фањмида бохабар буд [   .[7 ,44

тарљумаи арабї:  

 ،حیثأدرکتمکانةاألستاذالمعنویةبینالمثقفینالحکومةنفسهابابتکارمنجاءهذاوربما

[   .[20 ,20

[wa robbamã djã?a hazã bebtekãren men ?alhokumate nafsohã, hayso 

?adrakat makãnata ?alostãze ?alma?nawyate bayne ?almosaqqafine]. 

Дар ин мисол мушоњида мешавад, ки љумлаи мураккаб дорои ду 

ҷумлаи сода аст: яке аз онњо љумлаи поя аст: «њукумат ки... . бохабар 

буд» ва дувумини онњо љумлаи пайрав мебошад: «аз нуфузи маънавии 

устод дар миёни мардум фањмида». Ва дар ин миён адоти که миёни он ду, 

ба ин тартиб иртибот эљод мекунад: 

 

Мушкилии тарљума:  

-мутарљим замири муштаракро мутаммими исми мубтадои 

«њукумат» ќарор дода ва гуфта аст: وربماجاءهذابابتکارمنالحکومةنفسها  

[wa robbamã djã?a hazã bebtekãren men ?alhokumate nafsohã]. 

Ин дар њоле аст, ки ин замир бояд дар пайи исме биёяд, ки бар 

калимаи «њукумат» (ибтикор) ворид шудааст ва набояд он дар пайи 

мубтадои љумлаи поя ќарор мегирифт.  

-мутарљим исми «ибтикор»-ро ба њамон шакл ба забони арабї 

тарљума кардааст. Ин дар њоле аст, ки муодили сањењи ибтикор дар 
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арабї «мубодарат» мебошад. Бар ин асос, тарљумаи љумлаи мавриди 

ишора ба ин шакл таѓйир меёбад: 

....بینالناس(تغلغله)بمبادرتهحیثأدرکتتأثیره(کذلك)وربماکانتالحکومةتعلمهياألخری

[wa robbamã kãnat ?alhokumato ta?lam heya ?aloxrã kazalek hayyso 

?drakat ta?siraho taaloloho bayna anase] 

-мутарљим љанбаи аслии љумлаи форсї, ба хусус љумлаи пояро фуру 

гузоштааст, ба нањве, ки хабари љумла «бохабар»-ро ба далели таќоруни 

замири муштараки «худ» бо исми мубтадо «њукумат» нодида гирифтааст.  

-љумлаи арабї бахше аз мафњуми худро аз даст додааст; чаро ки 

мутарљим исми арабии «нуфуз»-ро бо исми арабии المکانة [?almakãnato]  

муодилгузорї кардааст ва бењтар он буд, ки аз муодилњое монанди: 

،تغلغل،نفوذ تأثیر   [ta?sir nofuz taalol]  истифода менамуд.  

-тарљумаи ироашуда аз калимаи «фањмида» ба унвони сифати исми 

пешин дар поёни љумлаи пайрави: «ки аз нуфузи маънавии устод дар 

миёни мардум фањмида»-ро наметавон тарљумаи сањењ мањсуб намуд. 

Иллати ин амр он аст, ки ин калима дар замони гузаштаи сода ба кор 

рафтааст ва сохтмони њар љумлаи мураккаб ниёзманди ду феъл мебошад 

«фањмида, буд». Илова бар ин, агар чунон ки мутарљим зикр намудааст, 

љумлаи пайрав бо феъли рабти «аст» поён ёбад, дар ин њолат мубтадо ва 

хабари љумла дар куљо ќарор гирифтааст? 

Аз ин рӯ, пажуњишгар бар ин эътиќод аст, ки мутарљим набояд дар 

як далолат ё мафњум худро мањдуд намояд, балки бояд тааддуди маонӣ 

ва даллолоти калимоти форсиро мавриди мутолиа и даќиќ ќарор дињад 

ва аз миёни онњо маънои мутаносиб бо мафњуми куллии матнро гулчин 

намояд, то аз эљоди њар навъ илтибос ё ибҳом ё омезише пешгирї кунад. 

Аз сӯи дигар, пажўњишгар бар ин бовар аст, ки адами фосиллаандозӣ 

миёни ду феъли љумлаи мураккаб бо вергул, мушкили хосе барои 

мутарљим ба шумор намеравад ва ў бояд њамвора ба ин нукта таваљљуњ 

дошта бошад, ки сохтмони љумлаи мураккаб њамвора ду ё чандин феълро 

дар бар мегирад. Мутарљим аз сӯи дигар, бояд ин нуктаро низ дар назар 
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гирад, ки љумлаи форсии дарбардорандаи мубтадо ва хабар бояд дорои 

феъли рабтї, монанди: «аст, њаст, буд, шуд, гашт» бошад ва аз њамин рӯ, 

шоиста нест, ки ин феъли рабт аз охири љумла ҳазф шавад ва дар ѓайри 

ин сурат на бо љумла, балки бо як таркиб ва иборат мувољењ хоњем буд.  

Мисол: «Танњо касе, ки аз зиндагии устод иттилои комил дошт, ў 

буд, ки дигар нест» [   .[54 ,44

Тарљумаи арабї:  

  کانهوالشخصالوحیدالذيکانعلیعلمکاملبحیاةاألستاذ،کانهوفقطوالأحدغیره.

 [   .[69 ,20

 [kãna howa ?alšaxso ?alwahido ?alazi kãna ?ala ?elmen behayãte 

?alostãze, kãna howa faqat wa lã ?ahadon ayreh] 

Дар ин мисол мушоњида мешавад, ки мо бо љумлаи мураккаб рӯ ба 

рӯ њастем, ки ба ин шакл аз ду љумлаи сода ќавом меёбад: 

љумлаи силла: «Танњо касе, ки аз зиндагии устод иттилои комил 

дошт ў буд».  

Љумла содае, ки мафњуми љумла силларо мавриди таъкид ва табйин 

ќарор медињад: «дигар нест».  

             

 

Мушкилии тарљума:  

-дар љумлаи форсї танњо як феъли рабти «буд» вуљуд дорад, ки 

муодили он дар забони арабї феъли носиха  کانت–کان  [kãna kãnat] 

мебошад ва мутарљим бояд танњо ба зикри як муодили арабї барои ин 

феъли рабт иктифо намояд;чаро ки њар феъли арабии носиха ниёзманди 

исми марфўъ «мубтадо» мебошад, ки мустаќим баъд аз он ворид 
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мешавад ва дар идома сифати мансуб «хабар»-и љумларо такмил 

менамояд. Бар ин асос, афзоиши вожгон дар сатњи тарљумаи мутаносиб 

бо мафњуми љумлаи форсї набуда ва таъсири манфї бар бофти арабии 

калом аз худ бар љой мегузорад.  

-мутарљими љумлаи форсї: «танњо касе, ки аз зиндагии устод 

иттилои комил дошт ў буд, ки дигар нест»-ро ба шакли ду љумлаи 

комили мустаќил тарљума кардааст ва ин дар њоле аст, ҷумлаи форсии 

мазкур аз ду љумла ташкил шудааст. Ба бовари пажўњишгар чунин љумла 

мураккаб аст ва наметавон онро ду ҷумлаи мустаќил талақќї намуд; 

чаро ки дар он бо як ҷумлаи поя: «танњо касе... . ў буд» ва ҷумлаи пайрав: 

«аз зиндагии устод иттилои комил дошт» мувољењ мебошем ва аз њамин 

рӯ, тарљума бояд ба ин шакл сурат пазирад:  

.کانهوفقطالشخصالذيعلیمعرفةتامةبحیاةاألستاذ

[kãna howa faqat ?ašaxso ?alzi ?ala ma?refaten behayãte ?alostãze] 

-сифати арабии мазбур барои ќайди «танњо» ба ҳеҷ ваљҳ 

муодилгузории сањењ ба шумор намеравад; чаро ки аз назари 

Пажуҳишгар ин ќайд дар ҷумлаи форсї танњо ба унвони мутаммими 

феъли рабти «буд» мањсуб мешавад. Аз сӯи дигар, сифат дар забони 

форсї танњо баъд аз исми мавсуф ва на ќабл аз он меояд. Ва дар натиља, 

калимаи «танњо» ќайди сода ба шумор меравад, ки дар садри љумлаи 

форсї ќарор мегирад ва бар њасри рўйдод бар як шахс ё шайъи муайян 

далолат менамояд.  

-ҷумлаи "дигар нест" љумлаи мустаќил мебошад, ки мафњуми ҷумлаи 

мураккаби ибтидоиро мавриди таъкид ќарор медињад. Ва дар натиља 

ќайди «танњо» бо сохтмон ё мафњуми он иртиботе надорад. Мутарљим 

дар њангоми бозгардонии чунин љумла бояд ин нуктаро дар назар 

бигирад, ки феъли «нест» сиғаи музореъ мебошад ва баъд аз сиғаи мозї 

«иттилоъ... дошт, буд» ќарор гирифтааст. Ин амр аз назари пажуњишгар 

ба ин маъно мебошад, ки интиќоли замони феъл аз мозї ба музореъ 

тавассути њар нависанда ё муаллифе танњо ба љињати раѓбат дар 
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истимрор ёфтани рўйдод сурат мепазирад. Ва бар њамин асос тарљумаи 

сањењи иборат: 

  .хоњад буд [wa laysa ayrehe] ولیسغیره

 Мисол: «Набояд тасаввур кард, ки риљоли даврони диктотурї 

њунарпарвар буданд ва маќсуди Хайлтош ќадрдонї аз Соњибкамол буд 

[   .[23 ,55

Тарљумаи арабї:  

 أن أو للفن، محبین کانوا الدیکتاتوري العصر رجال أن تصور یمکن یعرفقدرالوجیهال کان

 [2030 ,]أصحابالکمال

[lãyomken tasawor ?anna redjãla ?al?asre ?adiktãturi kãnu mohebbina 

lelfane, ?aw ?anna ?alwadjiha kãna ya?refo qadra ?ashãbe ?alkamãle] 

Дар мисоли форсии боло мулоњиза мешавад, ки як ҷумлаи мураккаб 

се ҷумлаи содаро дар бар гирифтааст: ҷумлаи поя: «набояд тасаввур 

кард» – дувуминаш ҷумлаи пайрави як: «риљоли даврони диктотурї 

њунарпарвар буданд» – ва севуминаш ҷумлаи пайрави як: миён ин 

љумалоти адоти که،و ба ин шакл эљоди иртибот менамоянд: 

       

  

Мушкилии тарљума  

-њангоме ки мутарљим дар тарҷумаи: «Маќсуди Хайлтош ќадрдонї 

аз Соњибкамол буд» аз љумлаи: 

  الکمالصحاب أوأنالوجیهکانیعرفقدرأ
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[?aw ?anna ?alwadjiha kãna ya?refo qadra ?ashãbe ?alkamãle] 

истифода менамояд, хонанда гумон мекунад, ки нависанда дар 

садади эҷоди як муќоиса миёни «риљоли даврони диктотурї ва ваљеҳ 

«Хайлтош» будааст. Ва ин бардошт комилан иштибоњ мебошнд;чаро ки 

нависанда дар ин љумла дар садади баёни рӯњияи њунарситезонаи риљоли 

даврони диктотурї аз сӯйе руњияи њунардӯст ва Хайлтошу эњтироми ў ба 

њунармандон ва таҳсилкардагон будааст.  

-муснадунилайњ дар љумлаи пайрави дувум: «Маќсуди Хайлтош 

ќадрдонї аз Соњибкамол буд» аз исми маънои ориятии «маќсуд» ва исми 

хоси «Хайлтош» шакл гирифтааст ва ин ду ба њамроњи њам як таркиби 

изофиро падид овардаанд. Бо ин вуљуд, мутарљим исми аввалро аз 

тарҷумаи арабии ин љумла соќит намудааст ва њол он ки он исми аслї 

дар сохтори мубтадо ба шумор меравад. Бинобар ин бењтар буд, ин 

љумла ба ин шакл тарљума шавад: 

 وکانتقدیرأهلالعلموالفنهوهدفخیلتاش

[wa kãna taqdiro ?ahle ?al?elme wa lfane howa hadafo xail tãš] 

-мутарљими роман дар муќобили феъли рабти «буд» аз феъли  کان

 истифода кардааст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ муодилгузории сањење ќаламдод یعرف

намешавад. Аз назари пажуњишгар истифода аз феъли гузаро ба унвони 

муодили феъли рабт ё феъли ногузарои форсї таъсири манфї бар 

мафњуми куллии љумла бар љой мегузорад. Ба иборати дигар, муодили 

арабии феъли форсии «буд», ки ба унвони рабт миёни муснадунилайњи 

«маќсуди Хайлтош» ва муснади «ќадрдонї аз Соњибкамол буд» амал 

мекунад, феъли арабии کان аст. Ин дар њоле аст, ки феъли арабии کانیعرف  

[kãna ya?refo] феъли гузаро аст ва ба маънои гузаштаи истимрорї аст ва 

бояд муодили он дар забони форсї ба шакли «мешинохт» зикр мегардид, 

то истифода аз ин феъл тављењпазир бошад.  

Мисол: «Тасвиреро шабењи ҳеҷ як аз дӯстон ва шогирдонаш 

наёфтанд [   .[10 ,44

Тарҷумаи арабї:  
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 [2024 ,[ولمیجدواللصورةأيشبیهبینصدیقاتاألستاذوتلمیذاته

[wa lam yadjedu lelsurate ?ai šabihen baine sadiqãte ?alostãze wa telmizãtehe] 

ج 

     

     

    

Мушкилии тарљума:  

-мутарљим мафъули мустаќими форсии «тасвир»-ро дар иборати 

арабї ба сурати мафъулун лањ тарљума кардааст. Њамчунин тарҷумаи 

њарфи изофаи «аз» ба зарфи мубњами «байн» аз дигар иштибоњоти ў 

мебошад;чаро ки «байн» танњо дар њангоми изофа ба ду ё чанд исм аз 

маънои равшане бархӯрдор мешавад. Аз ин рӯ, тарҷумаи арабї дар 

муѓойират бо маќсуди нависанда ќарор гирифтааст ва тарљумаи сањењи 

ин љумла метавонад чунин бошад:  

 .لمیجدواللصورةشبیهصدیقاتهأوتلمیذاته(هوالء)إن

[?anna ha/ulã? lam yadjedu lelsurate šabiha sadiqãte ?au telmizãtehe] 

-дар тарҷумаи арабї аз вожаи األستاذ [?alostãz ] истифода шудааст, 

бидуни он ки муодили он дар љумлаи форсї вуљуд дошта бошад ва 

мутарљим бояд танњо ба зикри замири ه ба унвони муодили замири ش -и 

форсї иктифо менамуд.  

2.4.2. Мутаммими сифат 

Мисол: «Бо вуљуди дуздњои нотуӣ, ки ба ановини бозраси вижаи 

молӣ ва мудиру вазир ба ин љо омадаанд, нагзоштем як сафњаи хатти 

устод берун биравад» [   .[61 ,44

Тарҷумаи арабї:  

رغموجوداللصوصالمزورینالذینکانوایجیئونتحتاسمالمفتشالمالي،أوالوزیر،والمدیرلم

 [20].أدعصفحةواحدةتخرج
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[rama wedjude ?allesuse ?almozawerine ?allazina kãnu yadji?una tahta 

?esme ?almofatteše ?almali, ?aw ?alwazire, wa ?almodire lam ?ada?o safhatan 

wahedatan taxrodj]. 

Ин љумлаи мураккаб аз як љумлаи поя: «Бо вуљуди дуздњои ноту, 

нагзоштем як сафњаи хатти устод берун биравад» ва як љумлаи пайрав: 

«ба ановини бозраси вижаи молӣ ва мудиру вазир ба ин љо омадаанд» 

ташкил шудааст.  

 

Мушкилии тарљума:  

-тарҷумаи арабии мутаммими исми фоил «дуздњо» ба сурати љору 

маљрур ва шибњи љумла المدیر أو الوزیر أو المالي المفتش اسم  tahta ?esme] تحت

?almofatteše ?almali ?aw ?alwazire ?aw ?almodire] сурат гирифтааст.  

-иборати «ба ановини бозраси вижаи молӣ ва мудиру вазир» гурўњи 

васфї аст, ки ба унвони мутаммими мафњуми исми нињоди фоилӣ амал 

менамояд ва барои хонанда равшан месозад, ки «ин дуздон чӣ касоне 

њастанд?» Ва ба чӣ унвоне ба мадраса рафту омад мекардаанд? Ба назари 

пажўњишгар бењтар аст, чунин тарҷумае аз ин љумлаи форсї ироа дод:  

رغمأنهوالءاللصوصاألشرارکانوایأتونمفتشینمالیینووزراءومدراء،إالأننیلمأدعلهم

 .ولوصفحةواحدةبخطاألستاذتحتتصرفهم

[rama ?anna ha?ulã?a ?allesusa ?al?ašrãre kãnu ya?tuna mofatešina wa 

wozarã?a wa modarã?a, ?elã ?anani lam ?ada?owa gaw safhatan wahedatan 

bexate ?alostãze tahta tasarofahom] 

-мутарљим сифати форсии ناتو -ро бо муодили ѓайри муносиб المزورین 

[?almozawerin] тарљума кардааст, њол он ки муодили сањењи он вожаи 
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 мебошад. Мисол: «Чунки аълоҳазрати ҳумоюнӣ ба [al?ašrãr?] األشرار

андозае аз ин ќазия асабонӣ њастанд, ки дигар ба ҳеҷ ваљҳ намешавад 

хотири муборакашонро осуда кард, пурсидам: «Мекушедаш?» Гуфт: 

«Ҳаќқаш, ки њаст» [   .[238 ,44

Тарҷумаи арабї: 

ألنجاللةالشاهفیضیقشدیدمنهذهالقضیةإلیدرجةالیمکنإرضاءهأوتطبیبخاطرهبأي

 [20230 ,]حالمناألحوال،سألته:هلستقتله؟،قالیستحقذلک

[e?anna djalalata ?aššãh fi diqen šadiden men hazehe ?alqadyate ?ela 

daradjaten lãyomkon ?erdã?ehe ?aw tatyeb xãteraho be?ai hãlen men 

?al?ahwãle, sa/altaho: hal sataqtolaho? qãla yastaheqo zaleka] 

Мулоњиза мешавад, ки ин љумла аз љумалоти печидаи форсї ба 

шумор меравад ва дорои беш аз ду феъл ба шарњ зайл мебошад: 

љумлаи поя: «аълоҳазрати ҳумоюнӣ ба андозае аз ин ќазия асабонӣ 

њастанд».  

- љумлаи пайрави як: «дигар ба ҳеҷ ваљҳ намешавад».  

- љумлаи пайрави ду: «хотир муборакашонро осуда кард».  

- љумлаи пайрави се: пурсидам.  

- љумлаи пайрави чор: мекушедаш.  

- љумлаи пайрави панҷ: гуфт.  

- љумлаи пайрави шаш: њақќаш.  

- љумлаи пайрави њафт: њаст.  

Дар ин љо бо таваљљуњ ба ин ки љумлаи поя муњимтарин мушкили 

пешорӯи мутарљим будааст, танњо ба тарсими намудорї аз он иктифо 

менамоем. Албатта, дар идома сохтмони љумларо низ, ки дар ќолаби 

чунин намудоре наметавонист ќарор гирадро низ тарсим кардем: 

 

1285462 
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Мушкилии тарљума:  

-мутарљими роман гурўњи ќайдии «ба андозае» ин иборат дар форсї 

љињати баёни бузургӣ ё кўчакии исми мавсуф ба кор бурда мешавад. 

Њамчунон ки ба унвони ќайди миќдор ё адад низ корбурд дорад [   .[107 ,2

-мутарљим муснади "асабони" ба унвони сифате, ки наќши хабарро 

анљом медињад ба сурати шибњи љумла شدید ضیق [fi diqen šadiden] في

бозгардон намудааст. Ва сањењ он буд, ки дар муќобили он танњо аз як 

сифати арабї غاضب истифода мекард, то тарљума чунин њолате дошта 

бошад:  

 ....جاللةالملکغاضبمنهذهالمشکلةإلیحدما، -

[djalalata ?almalek ãdebon men hazehe ?amoškalate ?ela hadden mã] 

-дар њангоми тарҷумаи љумлаи «чунки аълоҳазрати ҳумоюнї ба 

андозае аз ин ќазия асабонӣ њастанд» мутарљим бояд мафњуми мустаќили 

онро њифз ва дар идома љумалоти пайраверо тарљума намояд, ки дар 

хидмати тафсиру тавзењи мафњуми он ќарор доранд. Бар ин асос набояд 

ҳеҷ таќдим ва таъхире дар тарҷумаи унсури «ба андозае» ва интиќоли он 

ба љумлаи ѓайри поя сурат пазирад, њамчунон ки мутарљим чунин 

кардааст:  

 ....الیمکنمعهاإلیدرجةألنجاللةالشاهفيضیقشدیدمنهذهالقضیة -

[le?anna djalalata ?aššãh fi diqen šadiden men hazehe ?alqadyate ?ela 

daradjaten lãyomkon ma?hã]

2.4.3. Мутаммими мубњам. Дар ин фасл дар бахши (мутаммими 

фоил) ба ин нукта ишора кардем, ки калимоти мубњам дар забони форсї 

калимоте монанди: њар ки, фалон, ба њамон, кас, касе, касоне, дигаре, бас, 

басе, чанд, баъзе, ҳеҷ, њар, њама њастанд, ки далолат ва мафњуми мубњаме 

доранд. Ин калимот дар дохили сохтмони љумлаи форсї наќши фоилу 

мубтадо ва мафъулу сифат ва ќайду мутаммимро ифо мекунанд монанди: 

«Ҳар кӣ бо донотар аз худ бањс кунад, то бидонад, ки нодон аст [ -42 ,28

44].  

Мисол: «Ин ки дигар љузви зиндагии ман нест» [   .[238 ,44
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Тарҷумаи арабї:  

 [20190 ,]هذابدورهلمیعدجزءامنحیاتي

[hazã bedawrehe lam ya?od djoz?an men hayãti] 

Дар ин мисол бо як љумлаи сода мувољењ мебошем, ки дар он як 

гурўњи ишора «ин ки» наќши мубтадоро анљом медињад. Љузъи дигари 

ин љумла гурўњи васфии «дигар љузви зиндагии ман» ва феъли рабти 

манфии «нест» мебошад. Таќсимбандии намудории ин љумла ба ин шакл 

мебошад: 

     

        

   

Мушкилии тарљума    

-мутарљим исми мубњами «ин ки»-ро, ки мутародифи «ин кас ки» аст 

ба исми ишоратии арабї هذا [hazã] тарљума карда ва дар идома бо 

бањрагирӣ аз љору маљрур таркиби بدوره [hazã] -ро муодили ќайди форсии 

дигар ќарор додааст. Ва дар поён феъли арабии دال бар замони гузашта لم

  [lam ya?od] یعد

-ро ба унвони муодили феъли рабти манфии «нест» интихоб 

кардааст ва њол он ки «нест»-и форсї бар замони њол далолат дорад. 

Њамаи ин маворид мушкилотро дар раванди тарљума эҷод мекунад, ки 

монеъ аз наќли даќиќи мафоњим ва далолатҳо, он сон ки маќсуди 

нависанда будааст, мегардад ва бењтар буд чунин тарҷума ба хонанда 

ироа мешуд: 

هذاالشخصلنیمثلجزءامنحیاتيمرةأخریمثل  

[mesla hazã ?aššaxse lan yomasssela djoz?an men hayãti marah ?oxra] 

-аз назари пажўњишгар мушкилоти мављуд дар ин тарљума реша дар 

ду мавзўъ дорад: аввал он ки мутарљим ба сохтмон ва далолати љумалоти 
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пешин таваљљуњи кофї надоштааст: «охир чӣ тавр шуд, ки ўро табъид 

карданд? «Ин дигар љузви зиндагии ман нест»:  

.مناآلنفصاعدا   [men ?al?ãne fasã?edan]  

Нуктаи дувум низ он аст, ки мутарљим эњтимоми лозим ба гузиниши 

муодилҳои арабии муносиб бо бофтњои нањвї ва маъноии мавриди 

назари нависанда мабзул надоштааст. Мисол: «Мехоњам аз њама кори ту 

бохабар бошам [   .[179 ,44

Тарҷума арабї:  

 [20195 ,]أریدأنأعرفکلشیءعنأموركوأحوالك

[?orido ?an ?a?refa kola šay?en ?an ?omuraka wa ?ahwãleka ] 

Љумлаи мураккаби фавќ аз ду љумла ташкил шудааст: љумлаи поя 

«мехоњам» ва љумлаи пайрав «аз њама кори ту бохабар бошам». 

Намудори ин љумла ба ин шарњ хоњад буд: 

        

                               

          

Мушкилиитарљума:  

-мутарљими роман гурўњи мубњами «аз њама кори ту» ки дар матни 

форсї мутаммим ва такмилаи мубтадои маҳзуфи «ман» дар ибтидои 

љумлаи пайрави «аз њама кори ту бо хабар бошам» мебошадро ба шакли 

мафъули мустаќим ва љору маљрур  کلشیءعنأموركوأحوالك [kola šay?en ?an 

?omuraka wa ?ahwãleka] тарљума кардааст. Аз назари пажўњишгар ин 

афзоиши вожгони суратгирифта дар тарљума реша дар ин амр дорад, ки 

мутарљим хабари «бохабар» ва феъли рабти «бошам»-ро феъли мураккаб 

ва ба маънои «донистан, ошно кардан, итилоъ кардан» дар назар 

гирифтааст ва њол он ки дар воќеъ чунин намебошад. Дар воќеъ љумлаи 

пайрав, љумлаи сода аст, ки аз ин аркон шакл ёфтааст: мубтадои маҳзуфи 



110 

 

«ман», ки марљаи он замири мутассили воридшуда дар поёни афъоли 

раѓбатӣ аст: «мехоњам, бошам» + иборати мубњами мутаммими 

мубтадои љумлаи «аз њама кори ту бохабар бошам» + муснад «бохабар» 

+ сифати мураккаб + феъли рабти музореъ «бошам».  

§ 2.5. Мутаммими мафъули мустаќим. Мафъули мустаќим исме аст, 

ки дар љумлаи форсии сода ё мураккаб меояд, то таъин кунад, ки 

рўйдоди љумла бар чӣ касе ё чӣ чизе воќеъ шудааст. Мутаммими 

мафъули мустаќим метавонад исм ё сифат ё замир буда ва аз назари 

нањвї ва далолатї аз мафъули мустаќими табаият ва мафњум ва далолати 

онро равшан месозад ва сохтмони љумларо тавсеа мебахшад. Мисол: 

«Ҳама ўро донишманд мешуморанд». Дар ин љумла сифати 

«донишманд» шахсеро «ў» миёни њамтоёнаш мутамоиз месозад ва ўро аз 

сифати илм баҳраманд месозад [   .[61-62 ,23

2.5.1. Мутаммими музофунилайњ 

Мисол: «Падарам даст андохт гардани ман ва гунањо ва пешонии 

маро бўсида... » [   .[163 ,44

Тарҷумаи арабї:  

 [20179 ,]...ورفعأبيیدیهوأخذبرأسيوقبّلوجنتيوجبهتي

[wa rafa?a ?abi yadaihe wa ?axaza bera?si wa qabbala wadjnatayya wa 

djabhati….] 

Дар ин мисол дар баробари љумлаи сода ќарор дорем, ки 

дарбардорандаи як феъл «бўсида аст» мебошад. Дар ин љумла таркиби 

изофаи «падарам» ба унвони фоили љумла ва гурўњи исмии «даст андохт 

гардани ман» ба унвони мутаммими исми фоил амал намуданд. Дар 

идома низ гурўњи изофаи «гунањо ва пешонии маро» дар љойгоњи 

мафъули мустаќим ќарор гирифта ва дар поён низ феъли гузаштаи 

«бўсида аст» ба љумла хотима додааст. Сохтори намудории ин љумла ба 

ин шакл хоњад буд: 
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Мушкилии тарљума:  

-мутарљим дар бозгардонии гурўњи изофаи форсии «даст андохт 

гардани ман» аз ду феъли гузаро ва ду мафъули арабии  

برأسي وأخذ یدیه،  истифода [wa rafa?a yadaihe wa ?axaza bera?si] ورفع

кардааст. Пажўњишгар бар ин бовар аст, ки мушкили мављуд дар ин 

тарљума реша дар масдари содаи «андохт» дорад, ки дар ин љо наќши 

музофунилайњро бар уҳда гирифтааст. Ба унвони роҳкор мутарљим бояд 

љињати тарљумаи чунин масдарњое, ки дар ибтидо ё миёнаи љумлаи форсї 

ќарор мегиранд аз исми масдари арабї бањра гирад, ки дар ин сурат 

тарҷумаи љумлаи фавќ ба ин сурат муносибтар хоњад буд:  

 .برقبتيممسکةقبّلأبيوجنتيوجبهتيویده -

[qabbala ?abi wadjnatayya wa yadaho momsekaton veraqabati] 

Мисол: «Мардум воњима доштанд аз ин ки дар хиёбонњо давру 

барашонро нигоњ кунанд» [   .[5 ,44

Тарҷумаи арабї:  

 [2018 ,]کانالناسالخائفونیلتقونفيالطرقات

[kãna ?annaso ?alxã?efuna yaltaquna fi ?atoroqãte] 

Сохтмони ин љумлаи мураккаб аз аљзои зер шакл ёфтааст: 

-љумлаи поя: мардум воњима доштанд.  

-љумлаи пайрав: аз ин ки дар хиёбонњо давру барашонро нигоњ 

кунанд.  
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Мушкилии тарљума:  

-мутарљим исми омада дар сохтмони феъли мураккаб «воњима»-ро 

дар ќолаби як сифати арабї الخائفون [?alxã?efun] тарљума кардааст. Ин дар 

њоле аст, ки ин исм љузъе сохторӣ дар сохтмони феъли форсии «воњима 

дошт», ки мутародифи феъли содаи «тарсидан» аст, ба шумор меравад. 

Аз назари мо тарҷумаи сањењ чунин њолате хоњад дошт:  

 ....کانالناسیخشونأن

[kãna ?annaso yaxšuna ?an] 

-мутарљим адоти рабти «аз ин ки»-ро, ки дар арабї муодили أن،حیث 

мебошад, нодида гирифтааст ва дар натиља, тарљумаи ироашудаи вай на 

як љумлаи мураккаб, балки як љумлаи сода мебошад.  

-мутарљим мафъули мустаќими «давру бар» ва мутаммим он «-

ашон», ки замири марљаъ ба «мардум» астро ба сурати љору маљрур في

 тарљума кардааст. Ин дар њоле аст, ки дар ин љумла [fi ?atoroqãte] الطرقات

мутарљим бояд онро ба сурати мафъули мустаќим ва ба ин нањв тарљума 

менамуд:  

 .کانالناسیخشونأنیطالعونذویهمفيالشارع

[kãna nnaso yaxšawna ?an yotãle?una zawihem fišãre?e] 

-мутарљим исми «хиёбон»-ро дар арабї ба сурати љамъ الطرقات 

[?atoroqãte] ва феъли «нигоњ кунанд»-ро یلتقون [yaltaquna] бозгардон 

намудааст. Ба назари пажўњишгар чунин тарҷума њеҷ таносубе бо 

маќсуди нависанда надорад; чи он ки дар забони арабї тафовути 

маъноии амиќе миёни شارع [šãre?e] ба маънои «хиёбон» ва  الطرق [?atoroqãt] 
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ба маънои «роњњо» вуљуд дорад, њамчунон, ки феъли یلتقی [yaltaqi] бо 

феъли ینظر [yanzor] дорои тафовутњои асосии далолатї ва маъноӣ 

мебошад.  

2.5.2. Мутаммими сифат 

Мисол: «Ваќте гилос (ҷом- А. Ф. ) -ҳои дувумро сар мекашид [   .[85 ,44

Тарҷумаи арабї:  

 [20100 ,]کانعندمایحتسيالکأسالثانيتدوررأسه

[ kãna ?endamã yahtasi ?alka?sa ?asãni taduro ra?soho] 

Ин љумла дорои се унсури нањвї ба тартиби зайл аст: 

-ќайди замони басит «ваќте».  

-гурўњи васфї, мафъул мустаќим «гелосњои дувум».  

-феъли мураккаб дар замони мозии истимрорї «сар мекашид».  

 

 

Мушкилии тарљума:  

-дар матни арабї феъли мураккаби «сар кашидан» моеъеро аз зарфе 

якбора ва бидуни ваќфа нўшидан [  [675 ,2

Ба сурати як љумлаи том тарљума шудааст: 

تدوررأسه....کانعندمایحتسي . [kãna ?endamã yahtasi…taduro ra?soho].  

Ба ин тартиб мутарљим њар бахш аз феъли мураккабро ба ин сурат 

тарљума кардааст: کانعندمایحتسي [kãna ?endamã yahtasi] ба унвони муодили 

феъли «кашидан» ва رأسه  .«ба унвони муодили «сар[taduro ra?soho] تدور

Ин афзоиши вожгон дар матни тарљума бо далолати љумла ҳеҷ њамхонї 

надорад ва бояд ҳазф шавад. Бар ин асос тарљумаи матн бояд ба ин шакл 

сурат пазирад:  
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 ....حینکانیحتسيالکأسشربةواحدة، -

[hina kãna ?endamã šarbatan wahedatan]

Мисол: «Чун рӯзномањо, маъмулан, ќурбонињои њукуматро, ки дар 

зиндон ва табъид љон медоданд, мубталоён ба чунин беморӣ ќаламдод 

мекарданд» [   .[7 ,44

тарҷумаи арабї:  

ألنالصحفعادةکانتتکتبآنضحایاالحکومةالذینیموتونفيالسجنأوفيالمنفییصابون

 [2020 ,]بمثلهذهاألمراض

[le?anna ?assohofa ?ãdatan kãnat takktobo ?anna dahãyã ?alhokumate 

?allazina yamutuna fi ?assedjne ?u fi ?almanfa usãbuna bemesle hazehe 

?al?amrãde] 

Дар ин мисол љумлаи форсии мураккаб аз ду љумлаи сода ташкил 

шудааст: 

-љумлаи поя: «чун рӯзномањо, маъмулан, ќурбонињои њукуматро... . 

мубталоён ба чунин беморӣ ќаламдод мекарданд».  

-ҷумлаи пайрав: «дар зиндон ва табъид љон медоданд».  

       

 

Мушкилии тарљума:  

-мутарљим гурўњи «мубталоён ба чунин беморӣ»-ро, ки мутаммими 

мафњуми гурўњи исмї аст, ки наќши мафъули мустаќими «ќурбонињои 

њукумат»-ро ифо мекунад, ба шакли феъли арабии یصابون [usãbun] 

тарљума кардааст. Ин муодилгузинии иштибоњ ба ҳеҷ ваҷҳ бо бофти 

лафзӣ ва маъноии љумлаи форсї њамхонї надорад ва мутарљим бояд 

исми форсии «мубталоён»-ро ба сурати исми арабии المصابون [?almosãbun] 
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тарљума менамуд, то љумла таъсири худ бар хонандаро аз даст надињад. 

Бар мабнои он чи гузашт, метавон ин тарљумаро барои љумлаи форсии 

мазбур ќобили ќабул донист:  

ألنالصحفقددرجتعلیأنضحایاالحکومةالذینکانوایلقونحتفهمفيالسجنوالمنفی،هم -

 .(منقبل)مصابونبمثلهذاالمرض

[le?anna ?assohofa ?ãdatan kãnat takktobo ?anna dahãyã 

?alhokumate?allazina yamutuna fi ?assedjne ?u fi ?almanfa usãbuna bemesle 

hazehe ?al?amrãde ] 

2.5.3. Мутаммими мубњам 

Мисол: «Шумо дар зимни суњбати ман хоњед дид, ки ба бисёре аз он 

чи он шаб дастгир мешуд худи ў ишора карда аст» [   .[148 ,44

Тарҷумаи арабї:  

إلیه بنفسه هو أشار قد اللیلة تلک في أدرکته الذي ذلک من کثیرا أن حدیثي أثناء إنکستری

 [20[164,

[?ennaka satara ?asnã?a hadisi ?anna kasiran men zaleka ?alazi 

?adraktaho fi telka ?alaylate qad ?ašãra howa benafsehe ?elayhe] 

Ин љумла дар зумраи љумалоти тулонию печида ба шумор меравад, 

ки дарбардорандаи беш аз ду феъл мебошад ва аз ин аљзо ташкил 

шудааст: 

- љумлаи поя: «Шумо дар зимни суњбати ман хоњед дид».  

- љумлаи пайрави як: «ба бисёре аз он чи он шаб дастгир мешуд».  

- љумлаи пайрави ду: «худи ў ишора кардааст».  
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Мушкилии тарљума:  

-дар њоле ки дар љумлаи форсї феъли мураккаб ва ногузаро «дастгир 

мешуд» ниёзе ба мафъули мустаќим надорад бо ин вуљуд дар тарҷумаи 

арабї аз феъли гузарои أدرکت [?adrakta] истифода шудааст ва дар идомаи 

он мафъулун биҳи сареҳ зикр шудааст:  

الذيأدرکتهكکثیرا منذل   [ kasiran men ?alazi ?adraktaho]. 

Дар чунин њолате мутарљим бояд барои тарҷумаи феъли ногузарои 

форсї аз феъли ногузаро ё сиғаи маљњули арабии مَ  истифода [fohem] فُه 

намояд ва чунин тарҷумае аз љумла ироа дињад:  

َمقدألمحإلیهبنفسه -  .(منقبل)ستدرکونأثناءحدیثيأنکثیرا مّمافُه 

[ satodrekuna ?asnã?a hadisi ?anna kasiran memã fohem qad ?almaha ?elayehe 

benafsehe men qabl ] 

Дар поёни ин фасл метавон гуфт, ки тарљума аз форсї ба арабї 

дорои маљмӯае аз мушкилоти озордињанда барои мутарљим ва 

пажўњишгари араб мебошад. Дар ин миён баррасии бархе намунањои 

гулчиншуда аз тарҷумаи романи «Чашмњояш»-и Бузург Алавӣ, ки 

тавассути доктор Мунї Ҳомид дар соли 2003 милодӣ анљом пазируфт, 

маљмӯае аз додањои арзишмандро ба даст додааст, ки аз назари 

пажўњишгар метавонад дар њалли ин мушкилот бисёр муфид воќеъ 

гардад. Аз љумлаи ин натоиљ метавон ба мавориди зайл ишора намуд: 

-њарфи изофаи омада пеши исм дар љумалоти форсї муодили њарфи 

љарри муодили он дар забони арабї, монанди ] من،عن،وغیرهmena ?an  wa 

ayere  ]аст.  

- исми мафъули мустаќим дар љумлаи форсї муодили мафъулунбиҳ 

дар забони арабї аст ва набояд аз мафъулунлањ ба унвони муодили 

мафъул ба форсї истифода кард.  

- љумлаи силла, ки љумлаи форсии мураккабро густариш медињад, 

набояд ба унвони љумлаи пайрав ќаламдод шавад.  

- сиғаи феъли мабниулмаљҳул дар забони форсї муодили сиғаи 

феъли маљњули арабї ва ниёзманди ноиби фоил аст.  
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- љумлаи форсии холӣ аз феъли рабтии «аст, ҳастан, будан»-ро 

набояд дар забони арабї ба сурати љумлаи исмия тарљума намуд.  

- њарфи мутаммимсоз дар форсї ва арабї ҳамеша яксон нестанд ва 

мутарљим бар асоси таљрибаи забонии худ бояд дарёбад, ки муодили 

њарфи изофаи форсї дар арабї кадом аст.  

- тарҷумаи вожаи форсї дар дохили сохтмони љумла ба ду ё се 

муодили арабї афзоиши вожгонии тарљума шумурда мешавад, ки бо 

бофти маъноии калом созгорӣ надорад, ба хусус агар тафовути даллолї 

ва маъноии хосе миёни он ду вуљуд дошта бошад.  

- шоиста нест, ки мутарљим исме монанди «интишорот»-ро дар 

дохили сохтмони љумлаи форсї ба сурати феъли арабии یکتب [yaktob] 

бозгардон намояд; чи он ки тафовути маъноӣ ва коркардии азиме миёни 

ин ду вуљуд дорад.  

-мутарљим набояд хабари воридшуда дар сохтмони љумлаи форсї, 

монанди «асабонӣ»-ро ба шакли шибњи љумлаи арабї فيضیقشدید  

 [fi diqen šadid] тарљума намояд.  

-мутарљим бояд вожаи арабиро ба унвони муодил интихоб намояд, 

ки комилан бо бофти нањвї ва даллолии љумлаи форсї њамсӯ бошад ва аз 

гузиниши муодилҳои арабии ироашуда дар фарњангњо, ки бо ин бофт 

ҳамростоӣ надоранд, ба шиддат парњез намояд.  
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БОБИ СЕВУМ. 

МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ МУТАММИМИ ФЕЪЛ 

Дар њангоми баррасии аносири мутаммими феъл дар љумлаи форсї ё 

њамон муфрадоти забонӣ, ки наќше дар расондани маънои ин феъл ё 

афзоиши маъноии он ё бартараф кардани ибҳоме аз он ифо мекунанд, 

бояд ибтидо сухан дар бораи наќши ин мутаммимњо дар бофти љумла ва 

наќши нањвии онњо ва бозтоби ин наќш дар далолат ва мафњуми он, ба 

баррасии сохтори љумла ва ба аносири мухталифи ташкилдињандаи он 

бипардозем.  

Љумла бар мабнои мафњуми збонии он бофти муташаккил аз 

муфрадоти ба њам бофтае мањсуб мешавад, ки гўянда ё нависанда аз онњо 

дар љињати расондани паёми хос ба мухотаб суд мељўяд. Албатта, ба 

шарти он ки дар он љумла авомили иртиботи забонӣ миёни аносири 

созандаи он фароњам бошад, то њамагї дар канори њам бар маънои 

комил ва ќобили фањм далолат намоянд. Ин авомил дарбардорандаи ду 

меъёри муталозим ва ногусастанӣ аз якдигар мебошад: яке аз ин ду меъёр 

робитаи иснодї аст, ки дар робитаи нањвї ва бофтї миёни ду маъно 

бидуни њар гуна воситаи лафзӣ љилавгар мешавад, монанди: робитае, ки 

миёни феъли љумла ва фоили он мушоњида мешавад. Дувумин меъёр ба 

сохти иртиботии нањвї ва бофтї миёни ду маъно аз тариќи корбурди 

адоти рабтӣ (пайвандак) ё замири марљаъ далолат дорад, то љумла, 

маќсуди худро аз даст надињад ва дучори халои маъноӣ нашавад [   .[1 ,22

Забони форсї ба меъёри забонии дувум гароиши бештаре аз худ 

нишон медињад. Ин амр танњо ба далели парњез аз ибҳом нест, чунон ки 

дар забони арабї низ шоњиди он њастем, балки фаротар аз он забони 

форсӣ, бо такя бар меъёри дувум, маънои љадид бар љумла меафзояд ё он 

ки ё замони он ё сабаби он ё чи гунагии онро низ баён мекунад. Аз 

назари пажуњишгар метавон иллати чунин руйкардеро дар он донист, ки 

сохтори љумлаи форсии муосир, ѓолибан сохтори созаӣ (constituent 

structure) ва ҳатто печидааст ва ниёзманди чунин адавот ва мутаммимҳое 
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барои тафсири маънои худ ва тавзењи он аст, дар натиља маъно ва 

мафњум дар авлавияти нависанда ва гўянда ќарор мегирад. Пажуњишгар 

њамчунин бо ин назар муттафиќулқавл аст, ки чунин адавот ва 

мутаммимњое дар муќоиса бо соир аносири созандаи љумлаи форсї ба 

њеҷ ваљҳ наќши нањвї ва даллолии камрангтаре дар сохти маонӣ ифо 

наменамоянд [   .[14 ,82

Дар нигоње гузаро ба равиши корбурдӣ дар макотиби Аврупо ва 

Амрико бояд бигӯем, ки дар пешрафти ин макотиб, мактаби Прок 

(Prague) ба рањбарии Мотсиус (Mathesius) ќарор мегирад, ки нахустин 

мактабе ба шумор меравад, ки ањамияти хоссе барои равобити 

дарњамбофтаи маъно ва нањви даруни љумла ва бофтњои он ќоил буд; 

чунки пайравони ин мактаб эътиќод доштанд, ки њар таркиб ё сохтори 

забонӣ дорои коркарди мутафовит аз таркибот ва сохторњои забонии 

дигар мебошад ва фарди гўянда дорои зарфиятњо ва абзорњои таъбирии 

мутааддиде аст, ки ўро дар баёни афкор ва эњсосоти худ ёрӣ мерасонад. 

Дар ин миён, забоншиноси амрикоӣ, Блумфилд (Bloomfield) поягузори 

равиши тањлили тавзеї (distributional analysis) бар ин бовар аст, ки забон 

аз воњидњои мутамоизсоз ташкил мешавад, ки таќсим ё таќтеи онњоро 

барљаста месозад. Блумфилд дар равиши худ аносири забониро ба шеваи 

шаклї тавзеъ менамояд, то ба созаҳои паёпайи (immediate constituents) 

даст ёбад. Чомскї (Noam Chomsky), забоншиноси амрикоӣ низ дар 

фарзияи (назарияи) тавлидии худ (transformational-generativegrammar) 

бар сохтори даллолии љумлаи лафзӣ таъкид мекунад ва мекӯшад, то бо 

такя бар мантиќ љумларо мавриди тањлил ќарор дињад, то ба ин тартиб 

равиши ў беш аз он ки ёдовари нањв (грамматика, синтаксис) бошад ба 

маъношиносї (семантика) шабоњат ёбад [ -241 ,61 ;50-182 ,51 ;37 ,19

256; 101, 46; 102, 103;].  

Ба њамин тартиб занљираҳои маъноии наҳвӣ - даллолии аносири 

шаклдињандаи љумла бар гирди ду ќоидаи асосӣ ќарор мегиранд. Ќоидаи 

аввал наҳве аст, ки ба љанбаҳои нањвї аз назарии гузиниши лафзи 
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муносиб ва мавќеяти он лафз дар сохти љумлаи забонӣ таваљљуњ дорад. 

Ќоидаи дувум даллолӣ (маъноӣ) аст, ки бар андешаи фарди сухангӯ ё 

нависанда тамаркуз дорад, ки аз алфоз ба унвони абзори коркардии худ 

суд мељўянд.  

Дар ин миён нањвиёни эронї, ки дар заминаи сарфу нањви забони 

форсї осоре аз худ бар љой гузоштанд, дар ин замина фаъолиятњои 

шоёни таваљљуње аз худ буруз додаанд. Онњо робитаи нањвии миёни як 

љумларо мавриди ишора ќарор дода ва онро љанбаи коркардї 

донистаанд, ки мунљар ба баёни далолати мавриди назари љумла 

мешавад. Бо ин вуљуд, пажуњишгар бар ин бовар аст, ки чунин ишороте 

њаргиз натавонистааст худро ба сатњи пажуњишњои арабї ва ѓарбӣ дар 

ин њавза бирасонад ва нањвёни эронї бештар дар бораи љанбаи 

табаќабандии љумла сухан гуфтаанд. Ва агар бихоњем ба љанбаи тавзеї 

бипардозем, ки ба калима, монанди: исм, феъл, њарф, адот ва соир анвои 

он бипардозем, бояд бигӯем ин бахш ба тартиби ќиёсї бар ду љанбаи 

сарфї ва нањвї такя дорад ва дар нињоят бидуни таваљљуњ ба сохтори 

нањвї ва даллолии љумла, ба сохтори шаклии он мепардозад. (нахустин 

касе, ки калимаи форсиро ба нуҳ навъ таќсим намуд, Ҳабиби Исфањонї 

буд, ки дар китоби худ бо унвони "Дабистони сухан" [  11, 23].  

§ 9.1. Робитаи иснодї (predicative relation)  

Бештари нањвиён дар ин бора бо якдигар њамназар њастанд, ки 

робитаи муснадунилайњ ва муснад (фоил ва феъл, мубтадо ва хабар) 

робитаи иснодї аст, ки дар њангоми сохти љумла наметавон аз он бениёз 

шуд. Ва ғайр аз он монанди: воњидњои луѓавӣ интиќолї њастанд, ки 

фазои дарунї ё хориљии сохтори љумла иќтизои њузури онро карда аст 

[  40, 40-65].  

Бисёре аз забоншиносон ин воњидњоро ба далели вобастагї ва 

тааллуќ доштан ба ду рукни аслии иснод ба унвони њастаи асосии 

тамомии бофтњои љумла, таҳти унвони мутааллиќот (мутаммимњо – 

мукаммилҳо) номгузорї кардаанд. Дар воќеъ, њар он чи хориљ аз ин 
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робитаи иснодї дар љумла ворид мешавад, њамагї маони сонвия ва зоида 

мебошанд, ки мутааллиќ ба њамон ду рукни аслии иснод (муснад ва 

муснадунилайњ) ба шумор мераванд. Дар иртибот бо танаввўи робитаи 

иснодї низ бояд гуфт, ки ин танаввуъ мунљар ба барљастасозии коркарди 

ин иснод мешавад, то ин иснод бо маъно дар миёни ду унсури 

шакдињандаи он, яъне муснадунилайҳ ва муснад њамроњї намояд ва 

љумла аз маъно ва мафњуми равшан баҳрманд шавад. Ин дар њоле аст, ки 

нањвиёни имрӯз ин иртиботро бо номњои љадид аз ќабили иртибототи 

бофтї ва иртиботу иттисол ва васл таъриф кардаанд; чаро ки аз назари 

онон робитаи иснод меҳвари калом ва маќсуде аст, ки гўянда љињати 

баёни он таркиби лафзии комилеро бар забон љорї сохтааст. Бо вуљуди 

ихтилофи назарњои истилоњї, ки дар бораи ин робита миёни 

забоншиносон дида мешавад, вале бисёре аз онњо ќоил ба вуљуди ёздаҳ 

навъи иртибот миёни ду рукни таркиби иснодї мебошанд [  50, 260;  2, 139; 

 21, 194;  53, 16].  

Ин сухан, ки кӯчактарин ќолаби љумлаи муфид маъно аз 

муснадунилайњ ва муснад шакл меёбад, комилан саҳеҳ аст, бо ин вуљуд 

дар як љумла аносири коркардии дигаре таҳти унвони вобастањо ё 

афзудањо низ њузур меёбанд, ки дар сохти љумлаи дастурманд аз назари 

сињҳат ё фасод ба ифои наќш мепардозанд. Бинобар ин агар гуфта 

шавад, ки зоњири љумлаи содаи: "جاء محمد" (djã?a mohammado) дар забони 

арабї аз феъли "جاء" ва фоили "محمد" шакл мегирад, дар посух бояд гуфт 

ки сохтори ин љумла васеътар мебошад, чи он ки дар он се унсур ќарор 

дорад: феъл "جاء" ба унвони муснад ва фоил "محمد" ба унвони 

муснадунилайњ ва унсури севум унсури тавлидӣ ва ошкор нест. Унсури 

мазбур бар пояи аќл ќобили кашф аст ва ба он иснод гуфта мешавад, 

яъне робитае, ки ба таври хос миёни феъл ва фоил вуљуд дорад. Њамин 

њол, дар љумлаи форсї низ мисдоќ меёбад ва њангоме ки шахс мегўяд: 

"Муњаммад омад", ин ҷумла дар зоњир танњо аз ду унсури нањвї шакл 

мегирад: фоил «Муњаммад» ва феъл (омад). Ин дар њоле аст, ки миёни ду 
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рукни ин љумла, робитаи наќшдоре мубтанї бар иснод вуљуд дорад ва 

дар чорчўби он феъли «омадан» ба фоил яъне «Муњаммад» иснод дода 

мешавад. Ин љумла, маъмулан ба унвони посухе барои суоле: «чӣ касе 

омад?» аст. Дар ин љумла, чи дар забони форсї ва чи дар соир забонњо 

наметавонад ҳаммонанди: забони арабї танњо аз ду исм шакл ёбад, 

балки исноди худро аз роњи феъли рабтӣ (linking verb) ё феъли 

мутасарруфї мегирад, ки миёни ду рукн иснодро ба њам иртибот дињад.  

Дар њамин чорчўб дар забони англисї ҳаммонанди: забони форсї ва 

арабї, иснод (prediction) мабнои коркардї ба шумор меравад, ки 

баёнгари робитаи иснодии муснад ва муснадунилайњ мебошад, монанди, 

ваќте ки мегўем: John walked "Ҷон роњ рафт", John kicked the ball "Ҷон ба 

тўп зарба зад", John went on holiday "Ҷон ба мураххасӣ рафт", John istierd 

"Ҷон хаста аст". Дар мисоли аввал робитаи иртиботии ду рукни љумла 

хабари баромада аз феъли «walked»-ро тавзењ медињад. Дар љумлаи 

дувум исноди реша дар робитае наќше дорад, ки равшан мекунад, ки 

рухдоди анљомшуда тавассути фоил бар чи чизе воќеъ шудааст. Дар 

љумлаи севум шоњиди робитаи наќшӣ ва ќайдӣ мебошем, ки кунишро дар 

чорчўби замони вуќуи он мањдуд сохтааст. Дар љумлаи чорум ва поёнї 

низ робитаи наќшӣ ва тавсифї миёни мубтадо (нињод) ба унвонӣ 

муснадунилайњ ва хабар (гузора) ба унвони муснад вуљуд дорад, ки 

баёнгари истимрори њолат, то замони њозир аст. Њамаи ин аносир аз 

назари забоншиносони ѓарбӣ муќайяд ба ќайди нањвї (modifierа) 

мебошанд [101, 226].  

Забоншиносони муосири эронї мавзуи равобити иснодї миёни ду 

рукни љумлаи форсї ва аносири вобастаи он дуро ба сурате гузаро 

мавриди эњтимом ќарор додаанд. Бархе аз ин забоншиносон танњо ба 

раҳгузаре дар осори худ иктифо карданд ва бархе дигар бо тафсили 

бештаре дар бораи он сухан гуфтанд.  

Њар чанд њамаи ин забоншиносони эронї муттафиќулқавл 

мебошанд, ки љумла як воњиди забонии бузург ва људо мебошад, вале дар 
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бораи маќсуди ин "људоӣ ва људо будан" сухане нагуфтаанд, ки оё 

манзурашон ҷудоии љумла аз назари сохтори нањвии он аст ё 

маќсудашон ҷудоии маъноии љумла будааст ё он ки ин ду буъди нањвї ва 

маъноӣ бо якдигар ташкилдињандаи њадафи наќшӣ мебошанд? Бо 

мутолиаи осори ин забоншиносони эронї метавон гуфт, ки онњо бештар 

љониби људоии маъноии љумларо гирифтаанд, ки њосили њузури аносири 

наќшии љумлаи форсї будааст. Барои намуна, дар љумлаи "Алӣ омад" 

чунин далолат мекунад, ки шахси муайяне дар замони гузашта њузур 

ёфтааст. Ин љумла аз муснадунилайњ, яъне исми "Алӣ" ба унвони фоили 

куниш ва муснад, яъне феъли содаи "омад" ќавом ёфтааст, ки куниши 

омаданро ба фоили љумла иснод додааст. Дар ин байн, агар бихоњем 

метавонем унсури дигареро низ ба љумла бияфзоем то замони вуќўи 

феълро таъйин кунад: «ваќте Алӣ омад». Дар ин њолат феъл барои 

шунаванда дорои маънои нотамом хоњад буд ва дар натиља бояд аносири 

нањвии дигаре низ дар љумла њузур ёбанд, то маънои феъл аз равшании 

бештаре бархӯрдор шавад [  65, 11;  63, 50].  

Забони форсї саршор аз чунин љумалоти содае аст, ки баёнгари 

робитаи ду рукни иснод мебошанд. Барои намуна, бархе љумалоти форсї 

бо феъли рабтӣ тамом мешаванд монанди: и: "он мард устодам аст", 

"мошини писарм обӣ аст" ва "ин гул аст" ва "ман Парвиз ҳастам". Бархе 

дигар аз ин љумалот бо феъли тамом поён мепазиранд монанди: Ҳасан 

рафт. (ин навъи љумалот бо феъли рабтӣ поён меёбад, ё он чи эронињо 

онро рабтдињанда меноманд, гоњ таҳти унвони љумлаи иснодї ва гоњ 

таҳти унвони љумлаи ахборї таъриф шудаанд; чаро ки чунин љумла аз як 

муснадунилайњ ва муснад ташкил шудааст, ки ќаринаи иснод баромада 

аз феъли рабтӣ (аст, њаст) миёни он ду ќарор мегирад [  23, 11;  3, 307-308].  

Баъд аз пардохтан ба робитаи иснодї, ки аз назари пажуњишгар 

гоми асосӣ дар дарки робитаи нањвї ва даллолии љумлаи форсии муосир 

ба шумор меравад ва низ баррасии мушкилоти пеши рӯ дар тарљума ва 

тањлили ин љумла, бояд ба мутолиаи мутаммимњои феъл бипардозем. 
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Ҳамон тавр ки пештар низ ишора кардем, ин мутаммимњо наќшдорӣ ифо 

менамоянд ва аз њамин рӯ, мутарљим бояд дар раванди тарљумаи онњо аз 

форсї ба арабї ё аз арабї ба форсї нињояти диќќат ва ҳушёриро ба амал 

овард. Дар ин пажӯҳиш навъи таќсимбандӣ аз анвои мутаммим 

пешнињод шудааст, ки феълро ба унвони њастаи љумлаи гузаро ва 

ногузаро и форсї, асоси кор худ ќарор додааст, зимни он ки бештари 

мутаммимњо низ аз назари сохторӣ ва нањвї вобастаи феъл ба шумор 

мераванд.  

§ 9.2. Мутаммимњои феъл (complements of verb). Дар забони арабї 

равобитва нишонаҳои эъробї њоким аст, ки ба муфрадоти ин забон 

иљоза медињад, озодона дар миёни як љумла љо ба љо шаванд ва бар 

мабнои усули нањвї дар ибтидо ё интињои калом ќарор гиранд, бе он ки 

халале дар наќши даллолї ва маъноии онњо эљод шавад. Ин дар њоле аст, 

ки дар забони форсї чунин вазъияте вуљуд надорад ва ин забон дар 

дараљаи аввал бар мавќеяти унсур дар дохили сохтори љумла таъкид 

дорад ва њар он чи хориљ аз ин чорчўб бошад, љумалоти ѓайри 

дастурманд мањсуб мешавад, ки забоншиносони имрӯз онро љумлаи 

ѓайри мустаќим (indirect statement) меноманд. Ин љумалот имрӯза ба 

фаровонї дар забони эрониён, ба вижа дар сатњи омиёнаи он ќобили 

мушоњида аст монанди: "рафт боло: боло рафт, ба боло рафт. Рафт туи 

хуна: туи хона рафт. Рафт берун: берун рафт, ба берун рафт. Хеле 

нигароне бародарам: бародарам хеле нигарон аст. рафтанд порк: ба порк 

рафтанд. Гулору харид барои занаш: гуњоро барои занаш харид" 

Албатта, дар бархе маворид низ истифода аз чунин љумалот ба далели 

заруратњои шеърї баромада аз ќофия ва вазн мебошад.  

Бар ин мабно мутаммимњо наќши барљаста дар баёни маънои 

љумлаи форсї ифо менамоянд ва гўяндаву нависанда барои парњез аз 

илтибоси маъно ё ошкор кардани ибҳом аз он бањра мегирад. Њамчунон 

ки маќсуди аслии наќши љумла низ њамон равшанӣ ва расондани мафњум 

ба мухотаб мебошад. Аз њамин рӯ, забоншиносон заминае фароњам 
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сохтанд, то ин воњидњои луѓавии афзударо ба шарти тааллуќ доштан ба 

якдигар, дар сохтори љумла ворид созанд ва бархеро мусаббиб аз дигаре 

ќарор дињанд. Ин тааллуќи наќш дар як иртиботи шаклї ќарор мегирад, 

ки робитаи аљзои љумларо устувор месозад ва бар зебоии маъноии 

мавриди назар меафзояд. Аз мутолиа и китобҳои ќадим ва љадиди нањви 

форсї чунин бар меояд, ки эрониён дар бисёре аз осори худ матолибе 

зикр накардаанд, ки баёнгари табаияти онон аз забоншиносони Ғарб дар 

заминаи фарзияҳои забоншиносони љадид бошад. Дар воќеъ матолиби 

ин забоншиносонро танњо метавон ишороте донист, ки аз таќсимбандии 

равшан мубтанї бар як равиши забонӣ ниёзе надоштаанд. Ин равиш 

метавонист ба табйини омили иртиботдињандаи ин мутаммимњо ба 

унвони аносири нањвї кумак кунад, ки бо қуюди нањвї мањдуд 

мешаванд, то битавонанд наќши мъноии худро дар љумла ифо намоянд. 

Њамчунон ки агар ин мутаммимњо аз чорчўби худ хориљ шаванд, 

дарбардорандаи сифоти нањвии дигаре хоњанд шуд, ки њеч гуна иртиботе 

бо мутаммимњо надоранд. Аз њамин рӯ, ин пажуҳиш ба ду бахши аслї 

таќсим шудааст ва дар зермаљмӯи њар як аз онњо шохањои фаръии дигаре 

ќарор мегиранд.  

§ 9.3. Мутаммими иљборї (Obligatory complement). Бетардид феъли 

љумлаи форсї наќши барљаста дар вуруди ин мутаммимњо дар љумла ифо 

менамояд; чунон ки феъл яке аз муњимтарин аносири созандаи муснад ва 

њастаи аслии nucleus дар сохти љумлаи форсї ба шумор меравад. Бо 

мутолиаи забони форсї равшан мешавад, ки дар ин забон бидуни вуруди 

феъл –хоҳ феъли том ё феъли рабтӣ - дар поёни иборат, наметавон њеч 

сохтори забониро љумлаи том мањсуб намуд. Агар ду буъди ногузаро 

будан ё гузаро будани феълро, ки мунљар ба тамоизи анвои феъл аз 

якдигар мешавадро дар назар бигирем. Дар ин сурат хоњем дид, ки њамин 

феъл ниёзманди воҳидҳои нањвии дигаре аст, то макон ё замон ё кайфият 

ё сабаб ё њолати вуќўъ ва… онро табйин намояд. Бо таваљљуњ ба ин 
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нукта, ин мутаммимњо бо иттико ба наќши коркардии худ дар љумла ба 

ин шакл таќсимбандӣ мешаванд: 

а). Мафъули мустаќими мутаммими феъл: мафъули мустаќими direct 

object мутаммими феъли воњиди нањвї аст, ки дар як љумлаи муташакил 

аз (фоил + мафъули мустаќим рої ё ѓайри рої (affected object) + феъл 

ворид мешавад. Ба иборати дигар, ин унсур миёни муснадунилайњ (фоил) 

ва муснад (феъли том) ќарор мегирад ва ин феъл ба шакли мустаќим бар 

ин воњид мутаммими маънои худ таъсир мегузорад. Ин воњид (мафъул) 

метавонад исм ё замире бошад, ки асари феъли фоили љумла бар он 

воќеъ мешавад, монанди: "Алӣ чӣ харид?" ва "Алӣ китобро харид". 

(Лозим ба зикр аст, пажўњишгар ин мисолњоро аз бархе пажўњишњои 

забони эронї баргирифтааст, ки аз љумлаи онњо метавон ба: Комёр Тақӣ 

Ваҳидиён, «Дастури забони форсӣ» ва «Аржанг Ғуломризо, «Дастури 

забони форсӣ» ишора кард. Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад ин љумлаи 

хабарӣ аз се сатњи нањвї шакл ёфта аст, ки бофти иртиботии онњоро ба 

ин шакл гирди њам овардааст: (Алӣ) гурўњи исмии + (китоб) гурўњи исмї 

мутаммими иљборї ва (харид) гурўњи феълї.  

Љумлаи мазбур аз назар наќшӣ ба ду бахши аслї таќсим мешавад: 

муснадунилайњ (Алӣ) ва муснад (китобро харид). Дар ин љумла 

"харидан" ба исми фоил яъне "Алӣ " иснод дода шудааст ва ин робита 

иќтизо кардааст, то унсури љадиде ба љумла ва маънои онро изофа ва 

такмил намояд. Ин унсури иљборї вожаи "китоб" аст, ки аз назари 

наќшӣ ќайде- нањвї мебошад, ки робитаи муснадунилайњ (Алӣ) ва 

муснад (харид) -ро дар амали харидан мањдуд кардааст, то миёни он ду 

њеч гуна робитаи иртиботии дигаре вуљуд надошта бошад.  

Аз назари пажуњишгар ин навъ аз мутаммимњои иљбориро бояд 

аносире ќаламдод намуд, ки дар чорчўби аносири шаклдињандаи њастаи 

љумлаи форсї ќарор мегиранд; чи он ки љумла паёми забонӣ ба шумор 

меравад ва агар гўянда ё нависанда аз гузиниши он чи бо ин паём 

мутаносиб бошад, ѓофил бимонад, забон зебоии худро аз даст медињад. 
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Аз сӯйи дигар, он чи аз фароянди харидан (иснод) мушоњида кардем 

танњо дар сурати вуќуи куниш ва њузури шахс ва ваљњ ки шайъи 

харидорї шударо барои мо равшан кунад, ќобил тањаќќуќ буд. Ва он чи 

"Алӣ " иќдом ба хариди он кардааст мафњуми љумларо дар назди 

шунаванда тамом карда ва ниёзи дигаре ба пурсиш ё тавзењ вуљуд 

надорад.  

Дар канори чунин љумалот дар забони форсї, ки мумкин аст, барои 

шунаванда аз назари сохторї комил ба назар бирасанд, бояд ба бархе 

љумалоти форсї низ ишора шавад, ки аз як ё ду калима сохта мешаванд 

ва дар онњо се унсури нањвї њузур доранд. Яке аз ин аносири нањвї 

мафъули мустаќиме аст, ки маънои феълро комил мекунад. Ин мафъул 

ғолибан аз сӯйи гӯянда содир мешавад, монанди: «задамаш» яъне ман 

ўро задам ضربته [darabtoho]. «дидораш кардам», яъне ман ўро дидор 

кардам زرته [zortoho]. «Гиряам андохт», яъне ў маро ба гиря андохт أبكاني 

[?abkãni ]. Ҳамон тавр ки мебинем сохтори љумлаи аввал (задамаш) аз 

муснадунилайҳи сифрии музмар(ø) + муснад (задам + аш) ташкил 

шудааст. Дар ин љумла замири (-аш) мафъули мустаќиме аст, ки равшан 

мекунад, асари феъли (зад) содаршуда аз фоили (-ам: ман) бар чӣ касе 

воќеъ шудааст. Аз сӯйи дигар, робитаи иснод (задан) миёни 

муснадунилайњ ва муснад бо њузури ин мафъули иљборї равшантару 

возеҳтар мешавад; чаро ки он љузъе аз заруриёти куниш ба шумор 

меравад.  

б). Мафъули ѓайри мустаќими мутаммими феъл. Дар забони форсї 

пораи афъоли ногузаро вуљуд доранд, ки ду наќши нањвї ва даллолии 

худро танњо дар сурате ифо менамоянд, ки унсури нањвии дигаре дар 

љумла мушорикат кунад ва робитаи ин афъол ва муснадунилайњро 

тањаќќуќ бахшад. Забоншиносони эронї ин унсурро мутаммимњои феъли 

ногузаро номидаанд. Дар ин миён, мушоњида мешавад, ки бархе аз 

ҳуруфи изофа монанди: ба (إلى، من أجل) – ба (مع) – аз (من، بسبب) [  3, 255;  66, 98; 

 22, 200].  
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 Дар ѓолиби авќот ба њамроњи мутаммимҳо ин афъол ворид 

мешаванд, то сабаб ва њадафи њузури феъли љумларо равшан созанд. Бар 

њамин асос чунин мутаммимњо барои феъл иљборї мањсуб мешаванд ва 

наметавон аз онњо бениёз гашт монанди: "њама ба ў гаравиданд" اتبعه الجمیع 

[?ettaba?aho ?aldjami?]. Ин љумла аз се унсури нањвї ташкил шудааст: 

гурўњи исмии фоил (њама) + гурўњи исмї (nominal phrase) мафъули 

ѓайримустаќим, мутаммими иљбории феъл (ба ў) + гурўњи феъл verbal 

phrase (гаравиданд).  

в). Мафъули мустаќим ва тамйиз ба унвони ду мутаммими феъли 

гузаро: ин навъ аз мутаммимњо маънои афъоли «гардонидан»  

صیر، حوله، غیره:جعل، أن یصیر :أن یجعل   [?an yadja?ala dja?ala yasiro sayyara 

hawwlaho yyaraho ], «номидан» التسمیة: أسمى ، التلقیب، لقب   [?attasmeyato ?asma 

?attalqipo laqqaba], «шумурдан» التعداد: عدً، الحساب: حسب [?atte?dãd ?adda 

?alhesãbo hasaba] , «пиндоштан» الظن: ظًن، االفتراض: افترض [?azzano zanna 

?aefterãdo ?eftarada] -ро такмил менамояд, монанди: «Хонаи худро 

омӯзишгоҳ гардонидаї» جعل منزله مركًزا تعلیمیًا. [dja/ala manzalaho markazan 

ta?limyyan]. Дар ин љумла феъли «гардонид» (جعل،حول) [ dja?ala  hawwlaho]. 

Ба унвони феъли сабабї ва гузаро ниёзманди мутаммиме аст, ки маънои 

онро такмил намояд; чаро ки ин феъл ба баёни иллати иснод њолати 

муайян мепардозад, ки ба мафъули мустаќим иртибот дорад ва 

нависанда мехоњад, ки шунаванда мутаваљљењи ин мафъул шавад. Ба ин 

тартиб љумлаи мазкур аз ин аљзо ташкил шудааст: муснадунилайњи 

сифрӣ (ø) + гурўњи исмии мафъули мустаќими мутаммими иљборї (хонаи 

худ) + гурўњи исмии тамйизи мутаммими иљборӣ (омӯзишгоҳ) + гурўњи 

фълӣ (гардонид).  

Он чи дар ин љумалот, ки дар онњо унсури тамйизӣ яке аз 

мутаммимњои иљбории феъл ќаламдод мешавад, љалби таваљљуњ мекунад, 

ин мавзўъ аст, ки унсури мазбур дар љумалот мунтањо ба феъли рабтии 

аст: یكون (yakuno) муодили муснад талақќї мешавад. Барои намуна, дар 

љумлаи: «Мисрро сарзамини тамаддунҳо номиданд» 
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 дар [uotlequna ?ala mesra ?arda ?alhadãrãte] یطلقون علی مصر أرض الحضارات 

воќеъ маќсуди гўянда ин будааст ки: «Миср сарзамин тамаддунҳост»  مصر

 Ба иборати дигар, дар ин ду љумла .[mesro ?arda ?alhadãrãte] أرض الحضارات

хабар ва тамйиз табдил ба ду унсур шуданд, ки љойгоњи воњидеро ба худ 

ихтисос додаанд. Њамин њол дар ин љумалот низ мисдоќ меёбад: «Ӯро 

девона пиндоштам» = пиндоштам, ки ў девона аст» -  ظننت أنه = ً ظننته مجنونا

 Ўро донишманд» .[zanantoho madjnunan zananto ?annaho madjnunon] مجنون

дидам = дидам ки ў донишманд аст: رأیته أنه عالم = ً  ra?aytoho] .رأیته عالما

?ãleman ra?aytoho ?annaho ?ãlemon]. «Ӯ худашро оќил нишон дод = 

нишон дод ки худаш оќил аст» - أظهر نفسه عاقال = أظهر أنه عاقل. [?azhara nafsaho 

?ãqelan = ?azhara ?annaho ?ãqelon].  

г). Ду мафъули мустаќим ба унвон мутаммими феъл мутааддї: ин ду 

мутаммим баёнгари аносири иљборї аст, ки гоњ бо офъоли гузарои 

форсї ва дар бархе дигар аз авќот бо афъоле њамроњ мешаванд, ки дар 

ибтидо лозим буда, вале дар идома бино ба њадафи даллолї табдил ба 

феъли мутааддї шуданд, монанди: пӯшондан- اإللباس: ألبس [?al?elbãso 

?albasa ] , додан- اإلعطاء: أعطى [ ?al?e?tã?o ?ata ], бахшидан- المنح: منح [?lmanho 

manaha], задан- الضرب: ضرب [?addarbo daraba]), водоштан-  ،اإلجبار: أجبر

اإلجبار: أجبر، االضطرار:  -водор кардан [al?djbãro ?adjbara  ?al?edterãro?] ,االضطرار

 :Барои намуна љумлаи .[ al?djbãro ?adjbara  ?al?edterãro  ?edttara?/] اضطر

"Модар бачаро либос пўшонд": ألبست األم المالبس للطفلأی  [?albasto ?alommo 

?almalãbesa leltefle] -ро дар назар бигирем. Ин љумла аз муснадунилайҳи 

сифрӣ (ø) + гурўњи исмии мафъули мустаќими мутаммими иҷборӣ (бача) 

+ гурўњи исмии мафъули мустаќими мутаммими иљборӣ (либос) + гурўњи 

феълӣ (пўшонд) ташкил шудааст.  

Пажуњишгар бар ин бовар аст, ки бархе аз љумалоти пайрав дар 

сохтори љумлаи мураккаб наќши маъноии нањвии даллолии 

мутаммимҳои феълро ба ин шакл ифо менамоянд: 

1. Мафъули мустаќими мутаммими феъл: љумлаи пайрав дар ин 

њолат аз назари наќши нањвї ва маъноӣ муодили мафъули мустаќим 
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мебошад, монанди: «Бовар намекардем, ки аъзои ин табаќа муттањид 

шаванд = муттањид шудани аъзои ин табаќаро бовар намекардем», яъне:  

 لم نكن نصدق بأن یتحد أعضاء هذه الفئة = لم نكن نصدق في اتحاد أعضاء هذه الفئة

[lam nakon nosaddeqo be?anna ?a?dã?e hazehe ?alfe?ate = lam nakon 

nosaddeqo fi ?ettehade ?a?dã?e hazehe ?alfe?ate]  

 Дар ин љумла, гурўњи феълии «бовар намекардем» љумлаи поя ва 

љумлавораи «ин табаќа муттањид мешаванд» љумлаи кӯтоњи пайрав аст, 

ки далолати љумлаи аввал ро тафсир мекунад.  

2. Мафъули ѓайримустаќими мутаммими феъл: дар ин њолат љумлаи 

пайрав наќши нањвї ва далолии мафъули ѓайримустаќимро бар уњда 

мегирад, монанди: «Метарсам, ки ба гуноњ олуда шавам = аз олуда 

шудан ба гуноњ метарсам», яъне:  

بالذنوب = أخشى من التدنس بالذنوبأخشى أن أدنس   

[?axša ?an ?odannasa bezenube =?axša mena ?attadannose bezenube]  

Ин љумла аз як гурўњи феълии «метарсам» ба унвони як љумлаи пояи 

ноќис аз назари нањвї ва маъноӣ ва љумлаи пайрави «ба гуноњ олуда 

шавам» ташкил шудааст, ки барои мухотаб мафњуми љумлаи пояро 

тафсир мекунад.  

3. Муснади мутаммими феъл: дар ин њолат љумлаи пайрав наќши 

нањвии муснад (гузора) ё њамон хабар дар ҷумлаи феъли рабтиро бар 

уњда мегирад монанди: «ту њастї, ки њамаро маломат мекунї на ман = ту 

маломаткунандаи њама њастї, на ман»  

 أنت من یوبخ الجمیع ولیس أنا = أنت الموبخ للجمیع ولیس أنا

[?anta man ywabbexa ?aldjami?a wa laysa =  ?anã ?anta ?almowbbexo 

leldjami?e wa laysa ?anã ]  

Ин љумла аз як љумлаи поя «ту њастї» – ки ниёзманди хабар (гузора) 

аст, то маънои онро барои шунаванда равшан созад – ва љумлаи пайрави 

«њамаро маломат мекунї на ман» ташкил шудааст, ки наќши хабариро 

бар уњда дорад, ки ѓараз аз наќши нањвї ва даллолии он баёни маќсуди 

нависандааст.  
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§ 9.4. Мутаммими ихтиёрї (Optional complement). Ѓолиби 

дастуршиносони эронї бо якдигар њамовозанд, ки маќсуд аз овардани 

аносири нањвии ихтиёрї ба сохтори љумла гоње барои афзоиши мафњуми 

феъл ва гоҳе барои тавсеаи маънои он аст [  6, 86].  

Пажўњишгар низ бо ин назар мувофиќ буда ва муътаќид аст, ки 

наќши мутаммими ихтиёрї дар љумла танњо ва танњо маъноӣ мебошад ва 

дар хидмати хостаи гўянда ё нависанда, барои ироаи иттилооти тавзењї 

ба шунаванда дар бораи куниши амали муайян, монанди: њолат ё сабаб ё 

макон ва ё замони он мебошад. Дар натиља, ҳазфи чунин мутаммимњо аз 

сохтори љумла дар сохтори нањвї ё маъноии он халале эљод намекунад. 

Мутаммими ихтиёрии феъл дар забони форсї ду унсури нањвиро дар бар 

мегирад: 

Мутаммими феъли ногузаро: Аббос Ҳасан мегўяд: «Феъли ногузаро 

феъле аст, ки маъно ва асари он бидуни восита бар мафъули мустаќим 

воќеъ намешавад ва танњо дар сурати њузури њарфи љар аст, ки ин феъл 

метавонад бар мафъул таъсир бигзорад, ки дар ин њолат дар бораи он 

исм гуфта мешавад: маљрури зоњирї ба њарфи љар ва дар маънои 

мафъулунбиҳ барои он феъли ногузаро » [  22, 151].  

Њамин њолат дар забони форсї низ мисдоќ дорад; чи он ки мафњуми 

љумла бидуни ниёз ба мафъули мустаќим ба шунаванда мунтаќил 

мешавад. Албатта, чунин феъли ногузарое аст ва гузаро маҳсуб 

намешавад [  3, 47].  

Бо таваљљуњ ба ин ду таъриф дармеёбем, ки забони форсї ин навъ аз 

мафъулњоро унсури ихтиёрї медонад, ки гўянда ё нависанда ба ихтиёри 

худ аз онњо бањра мегирад. Аз њамин рӯ, дастурнависони эронї ин навъи 

мафъулњоро бар хилофи забони арабї мафъул намедонанд ва дар ишора 

ба онњо аз унвони "мутаммим" истифода мекунанд. Албатта, 

пажўњишгар дар ин бора бо дастурнависони эронї мухолиф аст; чаро ки 

мафъул дар њар ду навъи мустаќим ва ѓайримустаќими худ унсури нањвї 

ба шумор меравад, ки маънои нањвї ва наќшӣ аз асари феъл ва маънои 
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онро ба мухотаб мунтаќил месозад. Барои намуна, њангоме ки дар 

забони форсї гуфта мешавад: «Ањмад аз хона омад» дар ин љумла 

мутаммими аз хона: من المنزل [mena ?almanzele] наќши ќайди нањвиро ифо 

мекунад, ки ба шунаванда иттилоъ медињад, асари куниши (омадан) 

сурат гирифта тавассути фоил (Ањмад) бар хона хона: المنزل ба шакли 

ѓайримустаќим ва ба воситаи њарфи изофаи (аз: من) воќеъ шудааст ва ин 

њарф наќши муњимме дар дарки њудуди феъли љумла ва парњез аз ибҳом 

ифо менамояд.  

Пажуњишгар ин навъ аз мутаммимњоро бад-ин шарњ мавриди 

баррасӣ ќарор медињад:  

Мутаммими мафъули ѓайримустаќим: ин навъи мутаммим њамвора 

ба њамроњи феълҳои њаракатї (verb of motion) ва ногузаро дар сохтори 

љумлаи форсї њузур меёбад монанди: (омадан:  

 الذهاب، ذهب، رحل :рафтан , [ almadji?o djã?a hadara?] المجيء، جاء، حضر 

 [?azehãbo zahaba rahala] , давидан: الركض، ركض [?arakdo rakada], 

хобидан: النوم، نام [?anaumo nãma], гиристан: البكاء، بكى [?albokã?o baka] , 

паридан: التحلیق، حلًق [ ?altahliqo hallaqa] , хандидан: الضحك، ضحك [?addehko 

dahaka], нашастан: الجلوس، جلس [?aldjeluso djalasa], расидан: الوصول، وصل، بلغ 

[?alwesulo wasala balaa] , љањидан: القفز: قفز [?alwesulo wasala balaa ] , 

љӯшидан: الغلیان: غلى [?alalayãno ala], гардидан: الصیرورة، صار [?asayrurarto], 

дамидан: التنفس، تنفس الصبح، انفلق [?atttanafoso tanaffasa ?assobho ?enfalaqa], 

мурдан: الموت، مات [?almauto mãta ], ...  

Барои намуна, дар љумлаи: «Ба гашту тафрењ ва табх мераванд إنهم

 Бо .[ ennahom yazhabuna leltadgawwl wattaslyatyye?] یذهبون للتجول والتسلیة والطهي

таркибе аз: муснадунилайҳи фоили сифрї (ø) + гурўњ исмии мутаммими 

ихтиёрии мафъули ѓайримустаќими (ба гашту тафреҳ ва табх) + гурўњи 

феълии (мераванд) мувољењ мебошем.  

Дар љумлаи пешин мушоњида мешавад, ки феъли (мераванд) ба 

унвони як феъли ногузаро ниёзманди унсури нањвии дигаре нест, то 

воќеи асари он (рафтан) -ро ба шакли мустаќим табйин намояд. Балки ин 
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таъсиргузорї муќайяд ба њамон асбоб ва далоиле аст, ки ин афродро 

водор ба гардиш ва тафреҳ дар макони хос кардааст. Ин робитаи сабабї, 

ки ду рукни иснодро ба якдигар пайванд медињад, ба воситаи унсури 

наќшии мутаммим далолати феъли (ба гашту тафрењ ва табх) барои 

шунаванда равшан шудааст; чунки бидуни ин унсур маънои љумла 

њаргиз ќавом намеёбад.  

Мутаммими ќайд: мутаммими ќайд дар забони форсї унсури нањвї 

ва наќшдоре аст, ки феъли љумларо тавсиф ва таъйин мекунад ва маънои 

љадиде меафзояд, ки робитаи вуќўи ин феъл бо макони вуќўъ ва замони 

он ва њолати он ва сабаби он ва кайфияти он ва таъкиди он ва такрори 

он ва ибрози таассуф аз он ва орзуи он ва миќдори он ва ғайраро табйин 

мекунад. Дар забони арабї мутаммими ќайд шомили он асоме аст, ки 

дар љумла ворид ва ба баёни замони феъл ё макони он мепардозанд ва 

истилонњоти мутааддиде барои он монанди: шибњи љумла, шабањи васф 

ва шабањи муштаќ ба кор меравад [  22, 243-244].  

Дар забони форсї миёни он чи метавон онро мутаммими ихтиёрї 

донист, ки наќши маъноии он ќобили чашмпўшї аст ва миёни маънои 

наќши ќайдї, ки нависанда ё гўянда бояд аз он ба унвони унсури 

даллолї барои тавзењи мафњуми љумла ва тафсири он бањра гирад, 

тафовут вуљуд дорад. Барои намуна, њангоме ки мегўем: «Ҳасан дар 

утоќаш дарс мехонад» 

 حسن یستذكر دروسه في غرفته .

[hasan yastazkero dorusaho fi orfatehe].  

Дар ин љумла мутаммими (дар утоќаш) куниши феълро ба макони 

вуќўъ ва итмоми он муќайяд месозад, яъне фоил (Ҳасан) дарсњои худро 

танњо дар утоќи махсуси худ ва на утоќ ё макони дигар мурур карда аст 

ва ин унсурро метавон аз љумла ҳазф кард, бе он ки мафњуми љумла аз ин 

ҳазф дучори халал шавад.  

Сохтори љумлаи форсї калимотеро дар бар мегирад, ки дорои 

равобити маъноӣ ва даллолии густарда ва мутанаввеъ бо вуќўи феъл 
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мебошанд, аз љумлаи ин калимот метавон ба: дирўз: أمس [?ams], имрӯз: الیوم 

[?alyaumo], фардо: غدًا [adan], ин љо: هنا [honã], он љо: هناك [honãka] , љилав: 

 :ва далерона [djayed] جید :хуб ,[qalilo] قلیل :кам ,[xalfa] خلف :аќаб ,[amãma?] أمام

 ишора кард. Барои намуна ќайдњои замон баёнгари [bešadjã?aten] بشجاعة

оѓози вуќуи куниш дар гузашта, њол ё оянда њастанд, монанди: «Имрӯз 

зуњр ҷаласаи гурўњи забони форсї баргузор мешавад, яъне: 

  سوف یعقد اجتماع مجلس قسم اللغة الفارسیة ظهر الیوم .

[sawfa yo?qado ?edgtemã?o madjlese ?alqesme zohra ?alyaum].  

Ин љумла аз мутаммими ихтиёрї, иборати ќайди (имрӯз зуњр) ва 

ноиби фоил, гурўњи исмии (ҷаласаи гурўњи забони форсї) ва гурўњи 

феълии (баргузор мешавад) ташкил шудааст. Дар ин љумла, иборати 

ќайд робитаи замонӣ миёни гурўњи феълї ва куниши љумла ва замоне ки 

гўянда онро интихоб ва дар замони оянда таъйин кардааст, барќарор 

намудааст.  

Њамчунин дар иборати: «Мутаассифона, ѓолиби сохтмонњо бо 

кайфияти фаннии поин ва тавассути гурўњњои ғайримутахассис ва 

фоќиди салоњияти њирфаӣ тарроҳӣ ва сохта мешавад» яъне: 

تفتقر   لألسف سوف تصمم معظم المباني وتشید بأسلوب فني متدن على أیدي كوادر غیر متخصصة 

 إلى الكفاءة المهنیة

[lel?asafe sawfa tosammamo mo?zamo ?almabãni wa tošayado 

be?osluben fanien motadanen ?ala ?aydi kawãderen ayere motaxasswsaten 

taftaqero ?ela ?alkãfa?ate ?almehaneyyate] 

Шоњиди он њастем ки ин љумла аз мутаммими ихтиёрї, ќайди 

таассуфи (мутаасифона) ва се гурўњи исмї, ноиби фоил (ѓолиби 

сохтмонњо) ва ду мутаммими ихтиёрї, гурўњи исмии (бо кайфияти 

фаннии поин) ва гурўњи васфии (тавассути гарӯњҳои ѓайримутахассис ва 

фоќиди салоњяти њирфаӣ) + гурўњи феълии (тарроҳӣ ва сохта мешавад) 

ташкил шудааст.  

Баъд аз он ба мавзўи мутаммимњои феъл аз дидгоњи нањвиёни эронї 

пардохтем. Бори дигар –ҳаммонанди фасли пешин- бар ин нукта таъкид 
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мекунем, ки њеч як аз ин дастуршиносон боби мустаќиле ба мавзуи 

мутаммим ихтисос надодааст. Бо таваљљуњ ба ин ки мутаммимҳои феъл 

наќши барљаста дар сохтори љумалоти сода ва мураккаби форсї ифо 

менамояд ва онњоро аз назари нањвї ва маъноӣ тавсеа мебахшад ва 

њамин амр мунљар ба эљоди мушкилот ва душворињои бисёре дар 

баробари мутарљимин ва пажўњишгарони араб шудааст. Ба вижа он ки 

дар сояи ривољ ва корбурди мухталиф онро дар сохтори љумлаи форсї ба 

худ ихтисос медињанд. Аз њамин рӯ, дар идома мушкилоти тарљумаи 

мутаммимњои феъл аз форсї ба арабиро дар чорчўби тарљумаи арабии 

романи мавриди баррасӣ зери таҳқиқ ќарор медињем.  

§ 9.5. Мушкилоти тарљумаи мутаммими феъл. Сибавайҳ дар китоби 

худ дар таърифи муснад чунин мегўяд: «Амсиллае аст, ки аз лафзи эњдоси 

асмоъ баргирифта шуда ва барои он чи гузашта ва он чи акнун аст ва он 

чи воќеъ нашудааст ва он чи њанӯз мунќатеъ нашудааст вазъ шудааст» 

[  50, 12].  

Дар ин иборати Сибавайҳ маќсуд аз амсилла њамон абния 

(сохторњо) -и муштақ аз алфози дигаре аст, ки бар кунишҳои исмњо яъне 

масдарҳои баромада аз исмҳо, далолат дорад [  68, 118].  

 Ин бад-он маъност, ки феъл дар љумлаи арабї яке аз анвои муснад 

ба шумор меравад ва бар куниш ё њолат далолат мекунад. Феъл аз он 

љињат бо исм тафовут дорад, ки далолати он ба замон аст ва замондор 

будани феъл унсури асосӣ ва ѓайри ќобили ҳазф дар он ба шумор 

меравад. Ин дар њоле аст, ки дар забони форсї муснад (гузора) бино ба 

орои ѓолиби дастурнависон бархе аносири нањвиро дар дохили сохтори 

љумла дар бар мегирад, ки аз љумлаи ин аносир метавон ба хабар, 

мафъули мустаќим, мутаммими феъл ва феъл ишора намуд. Барои 

намуна, дар љумлаи: «Ман ва дӯстонам аз ин корњо балад нестем» яъне:  

 الأدريأناوأصدقائيبمثلهذهاألمور،لستعلىدرایةأنوأصدقائيبهذهاألمور

[lã?adri ?anã wa ?asdeqã?i bemesle hazehe ?al?omure, lasto ?ala derãyaten 

?anã wa ?asdeqã?i bemesle hazehe ?al?omure]  
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 Калимаи "балад" хабаре аст, ки ба воситаи феъли манфии "нестем" 

ба муфради мутакаллим ва дӯстони ў иснод дода шудааст. Феъли манфии 

мазбур дар ин љумла миёни нобалад будан ва балад будан ва муфради 

мутакаллим ва дӯстони ў пули иртиботї барќарор кардааст. Њамин 

њолат дар љумлаи: «Дирўз Алӣ ва дўсташро дидам, ки дар порк мегашт

анд» яъне:  

 باألمسرأیتعلیا وصدیقهیتنزهانفيالحدیقة .

 [bel?amse ra?ayyto ?alyyan wa sadiqaho yatanazzahan fi ?alhadiqate]  

Дар ин љумла њамаи аносири љумлаи поя (дирўз Алӣ ва дўсташро 

дидам), ба унвон муснад (гузора), (Алӣ ва дўсташ), мафъули мустаќим, 

гурўњи исмї, мутаммими иљбории феъл + (дирўз), ќайди замони 

мутаммими феъл + феъли љумла (дидам) њузур ёфтаанд. Њамин мавзўъ 

дар бораи љумлаи пайрави «дар порк мегаштанд» низ мисдоќ пайдо 

мекунад. Дар ин љумла њамаи аносир муснад мањсуб мешаванд. 

Њамчунон ки (дар порк) гурўњи исмї ва мутаммими ихтиёрї аст, ки љои 

вуќўи феълро таъйин мекунад ва дар поён низ гурўњи феълии (мегашт

анд) ќарор гирифтааст [  56, 99-100].  

Гурўње аз нањвиёни эронї монанди: Фаршедвард ва Хайёмпӯр бар 

ин боваранд, ки бархе аз ин феълњо монанди: (гашт, гардид) дар сурати 

далолат бар чархидан: الدوران [ ?addawarãno] , роњ рафтан: المشي [?almašyo] 

ва тамошо кардан: المشاهدة [?almošãhadato] дар бархе љумалоти форсї 

наќши феълҳои робит байни муснадунилайњ ва муснадро ифо 

намекунанд. Бо ин вуљуд њамин феълњо дар пораи љумалоти дигар наќши 

феъли рабтиро ба анљом мерасонанд, монанди: «Шулуғии беш аз андоза 

дар солун боиси иѓтишош ва ҳараљу мараљ гашт, яъне:  

  لقدأدىالتزاحمالكبیرفيغرفةاالستقبالإلىنوعمنالهرجوالمرج .

[laqad ?adda ?attazahom ?alkabiro fi orfate ?al?esteqbãle ?ela naw?en 

mena ?alhardje walmardje]. 
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Дар ин љумла хабари (иѓтишош ва ҳараљу мараљ) ба гурўњи васфї, 

муснадунилайњи (шулуғии беш аз андоза) иснод дода шудааст [  60, 118; 

 80, 110].  

§ 9.6. Мутаммими феъли ногузаро (intransitive verb). Ѓолиби 

дастурнависони эронї чи сохторгаро ва чи тавлидӣ бо якдигар 

њамназаранд, ки феъли ногузаро дар забони форсї феъле аст, ки барои 

такмили маънои худ ниёзе ба мафъули мустаќим надорад. Муњаммад 

Нотили Хонларї мегўяд: «Феъли ногузаро феъле аст, ки маънои томеро 

ифода мекунад, бо он ки барои такмили маънои худ ниёзманди унсури 

дигар бошад [  23, 80].  

 Машкутуддинӣ низ мегўяд: «Дар сохтори љумлаи форсї феъли 

ногузаро ва гузаро аз ин назар бо якдигар тафовут доранд, ки аввалї 

танњо аз як гурўњи феълї ташкил мешавад, вале дувумї илова бар 

сохтори феъл, аз як гурўњи исмии мунтањо ба њарфи «ро» низ шакл 

мегирад [  22, 3;  6, 43].  

 Дар ин миён бархе афъоли форсї, баста ба бофти забонии љумла ба 

шакли ногузаро ва гузаро корбурд меёбад: рехтан: صًب، انصب، انسكب، سكب 

[sabba ?ensabba ?ensakaba sakaba], шикастан: انكسر، كسر [?enkasara kasara ], 

барафрўхтан: ،أغضب اشتعل، أشعل، غضب  [?ešta?ala ?aš?ala  adeba ?adaba ], 

овехтан: تعلق، علًق، عِلق، علًق [ta?allaqa ?allaqa ?aleqa ?allaqa], пухтан: طهى، نُضج 

[tahyon nddjon]. Монанди ин ки касе мегуяд: об рехт  انصب الماء [?ensabba 

?almã?o] ,  ё  Алӣ обро рехт: صًب علی الماء.   [sabba ?alyy ?almã?a] 

 Барои намуна, ваќте шахсе мегўяд: (об рехт: أنصب الماء), (ё Алӣ обро 

рехт: صب علی الماء) дар љумлаи нахуст мебинем, ки «об» бидуни дахолати 

шахс ё шайъи дигар бар замин рехтааст дар натиља феъли ногузаро 

«рехт» барои итмоми мафњуми љумла ниёзманди унсури дигаре нест. Ин 

дар њоле аст, ки дар љумлаи дувум фоил «Алӣ» касе аст, ки амали 

рехтанро анљом додааст. Дар натиља љумла ниёзманди унсури дигари 

«об» аст, ки таъйин кунад, Алӣ ба унвони фоил чи чизеро рехтааст ва ба 
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ин тартиб шайъе, ки аз феъли Алӣ таъсир пазируфтааст, мушаххас 

шавад.  

3.6.1. Мутаммими иљборї (obligatory complement). Мутаммими 

иљборї: тардиде нест, ки феъли љумлаи форсї наќши барљаста дар 

овардани ин навъ аз мутаммимњо ифо мекунад; чи он ки ин феъл яке аз 

муњимтарин аносири ташкилдињандаи муснад ва њастаи асоси он 

(nucleus) ба шумор меравад. Мутаммими иљборї унсури нањвии воњид ё 

теъдоде аз аносири нањвї ба шумор меравад, ки ѓолибан баъд аз ҳуруфи 

изофаи (бо, ба, аз) ќарор мегиранд ва маъноии љумла танњо бо онњо 

устувор мешавад [  6, 62].  

Мисоли 1: мисоли як: «дар синамо мавқеи навохтани суруди 

шоҳаншоҳї њама ба давру бари худашон менигаристанд» [  44, 5].  

тарљумаи арабї:  

 [2018 ,]فيالسینمالماُعزفالنشیدالملکیکانالجمیعینظرونإلیماحولهم

[fi ?asinemã lammã ?ozefa ?annašido ?almalakio kãna ?aldjami?o 

yanzoruna ?ela mãhawlahom]

Дар ин љумла мушоњида мешавад, ки сохтори он сода буда ва аз як 

фоили мубњам «њама» ташкил шудааст, ки баёнгари он аст, ки гурўње аз 

афроди њозир куниши «нигаристан»-ро ба анљом расонидаанд. Аммо 

соир аносири мутаммим њамагї аносири иљборї барои феъли ногузаро 

будаанд ва тавзењи онњо ба ин шарњ аст:  

-дар синамо: гурўњи исмии мутаммими феъл, ки бар љои куниши 

«нигаристн» далолат мекунад.  

- мавқеи навохтани суруди шоҳаншоҳї: гурўњи исмии мутаммими 

феъл, ки бар замони куниши «нигаристан» далолат мекунад.  

- ба давру бари худашон: гурўњи ќайдии мутаммими феъл, ки бар 

њолати куниши «нигаристан» далолат дорад.  

-ба худ... шон: гурўњи исмии мутаммими феъл, ки бар њолати куниши 

(нигаристан) далолат мекунад.  
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      Ø    

 

Мушкилии тарҷума:  

-дар тарљумаи арабї дар муќобили исми музофи «мавќеъ», ки ба 

масдари музофунилайњ «навохтан» изофа шудааст, аз муодили لما [lamma] 

истифода шуда аст, ки дар забони арабї мумкин аст, маънои шарт дошта 

бошад ё надошта бошад ва танњо бар сари феъли гузашта ворид 

мешавад. Бар њамин асос муодили сањењ барои тарљумаи ин музоф ва 

музофунилайҳ зарфи замоне аст, ки баъд аз њарфи љар ќарор бигирад ва 

аз њамин рӯ, мутарљим бояд аз таркиби أثناء  истифода) [?fi ?asnã] في

менамуд.  

-дар тарљумаи арабї муодиле барои мутаммими ихтиёрии «бар 

худашон» ироа нашудааст ва танњо мутаммим пеш аз он тарљума 

шудааст. Ба бовари пажуњишгар ин костӣ метавонад дар интиќоли 

маќсуди нависанда ба мухотаб дар бораи њолати кунишгарон «њама» 

халал эљод намояд.  

-тарљумаи арабї бо шибањи љумла, љору маљрур فيالسینما [fi ?asinemã] 

оѓоз шудааст. Ба бовари пажўњишгар ин оѓоз бо тартиби сањењи љумлаи 

арабї созгорӣ надорад. Ва дар натиља наметавонад далолат ва мафњуми 

сањењро ба хонанда интиќол дињад. Бар ин асос тарљумаи сањењ бояд ба 

ин шакл бошад:  

 .كانكلمنبالسینماینظرونألنفسمومنحولهمأثناءعزفالنشیداإلمبراطوري -

[kãna kolo man besinemã yanzoruna le?anfosehem ?asnã?a ?azfe 

?annašide ?al?embaraturi]  

 Мисоли ду: «Бигўям ба шумо, ки ҳатто ба фикри худкушӣ афтодам» [  44, 

87].  
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Тарљумаи арабї: 

 [20119,] [laqad fakkarto fi ?al?entehãre] لقدفكرتفياالنتحار 

Љумлаи боло аз ду љумлаи сода ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: (бигўям ба шумо: фоил ҳазф шуда + гурўњи феълӣ + 

мутаммими иљбории феъл. )  

-љумлаи пайрав: (ҳатто ба фикри худкушӣ афтодам: ќайди миќдор 

  (гурўњи феълӣ + мутаммими феъли иљборӣ, мафъул мустаќим + (شمول)

       

 

Ø 

Мушкилии тарҷума  

-мутарљими арабї дар баробари љумлаи форсии мураккаби «Бигўям 

ба шумо, ки њатто ба фикри худкушї афтодам», ки аз ду љумлаи сода 

мунтањо ба феъли том ташкил шудааст, аз як љумлаи арабии сода لقدفکرت

االنتحار  ,ки танњо дорои як феъл аст ,[laqad fakkarto fi ?al?entehãre] في

истифода кардааст. Аз њамин рӯ, пажўњишгар бар ин бовар аст, ки 

тарљумаи ироашуда муодили муносибе барои матни форсї нест ва аз 

диќќати таъбир бархӯрдор намебошад. Валав он ки ин љумла бо завќи 

хонандаи араб созгор низ бошад.  

-дар тарљумаи арабї љумлаи поя (main clause) Бигўям ба шумо:  لعلى

 ки баёнгари куниши нотамом ,[la?ali ?aqulo, robbamã ?aqulo] ,أقول، ربما أقول

аст, нодида гирифта шудааст ва даѓдаѓаву бими гўянда (аз худкушї) баён 

нашудааст. Ба ин тартиб тарљумаи љумла баёнгари ин дағдағањо ва 

бимњо ѓайридаќиќ ва бисёр дур аз зебоишиносии маъноии лозим аст. Ба 

вижа он ки нависанда љумлаи худро бо феъли содаи дол бар њаќиќати 

куниш хотима додааст. Бинобар ин тарљумаи сањењи ин љумла бояд ба ин 

шакл мебуд:  
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فياالنتحار(حقیقة)لعليأقوللکمإننيفکرت  

[la?ali ?aqulo lakom ?ennani fakkarto (haqiqatan) fi ?alentehãre]  

-дар тарљумаи арабї муодиле барои ќайди миќдор (њатто) дар 

љумлаи поя ворид нашудааст. Ба њамин далел аз назари пажўњишгар 

тарљумаи арабї бахши бисёр муњиме аз паёми нависанда ба шунаванда 

ва мафњум ва ѓояти маъноии љумларо аз даст додааст. Дар воќеъ 

нависанда бо баҳрагирӣ аз ин ќайд хостааст ба мухотаб бигўяд: «Бале, 

ман дар њар чизи баде, ки фикрашро бикунед андешидам. Ва масъала 

бароям бисёр бадтар аз он чизе буд, ки мумкин аст, ба мухаялаи шумо 

хутур бикунад. То он љо ки ман ба худкушї њам фикр кардам ва оё чизе 

бадтар аз худкушї њам вуљуд дорад?».  

Мисоли се: «Бо њам ва бо он чи њоло мегӯям ва баъд хоњам гуфт пур 

аз таноќуз аст» [  44, 116].  

Тарљумаи арабї:  

"حتىاآلنتتناقضكثیرا بعضهاالبعضوأیضا فيذلكالذيأقولهاآلنوماسأقولهبعدذلك" .

 [2013 ,]

[hatta ?al?ãn tatanãqado kasiran ba?dohã ?alba?d wa ?ydan fi zaleka 

?alazi ?aqulaho ?al?ãn wa mã sa?aqulaho ba?d zaleka]  

Љумлаи мазбур яке аз љумалоти печидаи забони форсї ба шумор 

меравад, ки аз се љумлаи сода ташкил шудааст: 

-љумлаи аввал: «Бо њам ва бо он чи њоло мегӯям». Ин љумла аз чор 

унсур: гурўњи ќайдии муштарак, мутаммими ихтиёрии феъли (бо њам) + 

груҳи ќайди имубњам, мутаммими ихтиёрии феъли (бо он чи) + гурўњи 

ќайдии замон, мутаммими иљбории феъли (њоло) + гурўњи феълии 

(мегӯям) ташкил шудааст.  

-љумлаи дувум: «баъд хоњам гуфт». Ин љумла аз ду унсур: гурўњи 

ќайдии замон, мутаммими иљбории феъли (баъд) + гурўњи феълии (хоњам 

гуфт) ташкил шудааст.  
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-љумлаи севум: (пур аз таноќуз аст). Ин љумла аз ду унсур: гурўњи 

васфӣ, мутаммими иљбории феъли рабтии «пур аз таноќуз» + феъли 

рабтии (аст) ќавом ёфтааст.  

     

Ø

Мушкилии тарҷума:  

-тарљумаи арабї бо њарфи љарри"њатто" оѓоз шудааст, ки баёнгари 

поёни ѓоят дар замоне аст ва ин њарфи љар ба унвони муодил дар 

баробари ќайди замони форсии (њоло) ќарор гирифтааст. Ин дар њоле 

аст, ки муодили сањењи ин ќайд дар арабї اآلن [ ?al?ãne ] мебошад, ки 

баёнгари зарфи замони далолаткунанда бар замони њол аст.  

-дар тарљумаи арабї дар муќобили хабари (пур аз таноќуз), ки дар 

поёни љумлаи севум ќарор дорад, аз фъли гузарои (таноќуз) дар ибтидои 

љумла истифода кардааст ва њол он ки ин муодил бояд дар поёни љумла 

ќарор мегирифт: .مليءبالتناقض [mali?on betanãqod] 

-дар тарљумаи арабї феъли أقوله) [?aqulaho] ба унвони муодили феъли 

форсии (мегўям) бо таъхир дар миёнаи љумла ќарор гирифтааст ва њол он 

ки бар мабнои як тарљумаи сањењ ин феъл бояд дар ибтидои љумла ќарор 

мегирифт:  

  [mã ?aqulaho ?al?ãn] .أقولهاآلنما

-мутарљими арабї феъли سأقوله  ро ба унвони- [mã sa?aqulaho] ما

муодили арабии феъли форсии «хоњам гуфт» муааххар сохта ва дар 

поёни љумла ќарор додааст. Ин дар њоле аст, ки ин феъл бояд баъд аз 

феъли аввал дар миёнаи љумлаи ќарор мегирифт:  

  ماأقولهاآلنوماسأقولهبعدذلک

[mã aqulaho ?al?ãn wa mã sa?aqulaho ba?d zaleka] 
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-дар тарљумаи арабї дар њоле аз исми масдари мансури أیضا  [?ayda] 

истифода шудааст, ки дар љумлаи форсї њеч як аз муодилҳои он 

монанди: низ, њам ва... мушоњида намешавад.  

-таќдим ва таъхири афъоли форсї дар тарљумаи арабї ва низ 

муодилгузории феъли арабии гузаро барои хабари форсї мунљар ба он 

шудааст, ки ин тарљума фоќиди ду унсури диќќат ва таъсиргузории 

лозим бошад. Дар воќеъ тарљумаи сањењ метавонад чунин иборате 

бошад: 

 .ملئبالتناقضوالمفارقات(هوكالم)إنماأقولهاآلنوماسوفأقولهفیمابعد، -

[?enna mã ?aqulaho ?al?ãn wa mã sawfa ?aqulaho fimã ba?d, howa 

kalãmon mali?on bettanãqodãte walmofãrqãte] 

3.6.2. Мутаммими ихтиёрӣ (arbitrary complement): дар забони форсї, 

феъл илова бар мутаммимҳои иљборї, ки маљмӯае аз наќшҳои асосии 

нањвиро дар канори муснад ва муснадунилайњ анљом медињанд, маљмӯае 

аз аносири нањвии ихтиёриро низ дар канори худ мепазирад, ки мунљар 

ба густариши сохтори љумла ва маънои он мешаванд. Маќсуд аз тавсеаи 

маъноӣ expansion, чунон ки забоншиносон мегўянд, афзудани як ё чанд 

унсури нањвї ба љумла, бидуни таѓйир дар сохтори созаӣ ва нањвї ва 

њастаи он аст [  6, 182].  

 Ба ин тартиб наќши мутаммими ихтиёрї мањдуд ба афзоиши 

маънои љадиде ба љумла мешавад, ки мумкин аст шунаванда њатто ниёзе 

ба он низ надошта бошад. Гўянда ё нависанда замоне аз ин мутаммим 

бањра мегирад, ки бихоҳад дар бораи куниши љумла ё фоили он монанди: 

њолати ин куниш ё сабаб ва ё макон ва ё замони он иттилооти изофї ба 

мухотаб ироа дињад. Ҳазфи ин мутаммим аз ду тарафи сухан мумкин аст 

њеч таъсире бар мафњуми љумла нагузорад. Албатта, ба ин шарт, ки ин 

ҳазф мунљар ба љалби назари шунаванда ва тарҳи савол аз сўи ў барои 

рафъи ибҳоми пешомада нашавад.  

мисоли як: «Беихтиёр аз пойи телефон зери душ рафтам» [  44, 158].  

тарљумаи арабї:  
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 [20203 ,]"ودونإرادةذهبتمنعندالتلیفونإلىالحمامتحتالدشمباشرة"

[wa duna ?erãdaten zahabto men ?enda ?atelifune ?ela ?alhammãme tahta 

?adoše mobãšaraten]  

Љумлаи содаи мазкур дарбардорандаи феъли лозим мебошад ва аз 

ин аносир ќавом ёфтааст: 

-муснадунилайњи фоили сифрї (муснадунилайњ, нињоди сифрї).  

-мутаммими ихтиёрии феъл, гурўњи исмї: (дар ихтиёр).  

-мутаммими ихтиёрии феъл, гурўњи исмї: (аз пойи телефон).  

-мутаммими ихтиёрии феъл, гурўњи исмї: (зери дӯш).  

- гурӯҳи феълӣ: (рафтам).  

Ø

 

Мушкилии тарҷума  

-бо вуљуд он ки бофти тарљума сањењ ба назар мерасад ва аз диќќати 

таъбирии мавриди назари нависанда бархӯрдор мебошад, бо ин вуљуд 

мутарљим дар тарљумаи ин љумла афзудањоро сурат додааст. Ва дар њоле 

аз калимаи арабии «мубошират» истифода кардааст, ки муодиле барои 

он дар љумлаи форсї мушоњида намешавад.  

-дар тарљумаи арабї дар муќобили феъли мураккаби (зери дӯш 

рафтан) аз феъли мозии муфради мутакаллими ذهبت [zahabto] + љору 

маљрур, шибањи љумлаи الدش  истифода шудааст. Њар [tahta ?adoše] تحت

чанд бо чунин тарљума мухотаби арабї мутаваљљењ мешавад, ки «зери 

душ рафтан» ба њамон маънои њаммом кардан аст, бо ин вуљуд фасеҳтар 

он буд, ки гуфта шавад:  

 .وذهبُتلالستحمام

    [wa zahabto lel?estehmãme]  
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-мутарљим дар њангоми тарљума аз як забони фасеҳ ба забони 

дигаре, ки дар фасоњат њамтои он аст, бояд бикўшад, то аз муодилҳои 

ҳамоҳангтар ва муносибтар барои забони мабдаъ истифода кунад ва 

милоки худро љумалоти мутадовил дар миёни оммаи мардум ќарор 

надињад. Барои намуна, дар ин тарљума дар њоле аз калимаи شود  ба 

унвони калимаи маќруз аз фаронса «douche» истифода шудааст, ки дар 

арабии фасеҳ дар муќобили он аз вожаи المسحاح [?almehãho] истифода 

мешавад.  

Мисоли ду: «Оқои Нозим, шумо бигӯед чӣ метавонистам ба ӯ 

бигӯям? Дар гуфтушунидҳои он рӯз ҳеч чизи тозае барои шумо вуҷуд 

надорад» [  44, 163].  

тарљумаи арабї:  

"سیديالمدیر،أتقولأنت؟ماذاكنتأستطیعأنأقولله؟الحواراتالتيدارتفيذلكالیوملیسفیها

 [20[209,شئ

[sayyedi ?almodir, ?ataqula ?anta? mãza konto ?astati?o ?an ?aqula laho? 

?alhewarãto ?alati dãrat fi zaleka ?alyawme laysa fihã šay?en] 

Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад ин љумла аз се љумлаи сода- 

шомил ду љумлаи пурсишї ва як љумлаи манфї ташкил шуда ва њамагї 

дорои далолати воњиде њастанд. Шарњи ин се љумла ба ин тартиб аст: 

-љумлаи аввал: «Оқои Нозим, шумо бигӯед». Ин љумла аз: («Оқои 

Нозим) иборати нидо + (шумо) замири мунфасил, нињоди љумла + адоти 

пурсиши сифрї + (бигӯед) гурўњи феълї + (?) аломати истифњом ташкил 

шудааст.  

-љумлаи дувум: «Чӣ метавонистам ба ӯ бигӯям?». Ин љумла аз (чи) 

адоти истифњом + (метавонистам) гурўњи феълии мањдуди тасрифї + (ба 

ў) гурўњи замирї, мутаммими иљбории феъл + (бигӯям) гурўњи феълї + 

(?) аломати истифњом ќавом ёфта аст.  

-љумлаи севум: «Дар гуфтушунидҳои он рӯз ҳеч чизи тозае барои 

шумо вуҷуд надорад». Ин љумла низ аз: (дар гуфтушунидҳои он рӯз) 

гурўњи исмї, хабари муқаддам + (ҳеч чизи тозае барои шумо) мубтадои 
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муааххар шомили гурўњи васфии (њеч чизи тозае) ва мутаммими 

ихтиёрии феъли робити (барои шумо) + феъли робити манфии (вуљуд 

надорад) ташкил шудааст.  

        

Мушкилии тарҷума:  

-дар тарљумаи арабї бар хилофи љумлаи форсї таъхири мубтадо ва 

таќдими хабар лињоз нашудааст ва дар натиља маъно ва далолати 

муњимме, ки нависанда дар садади расондани он ба мухотаб буд дар 

тарљума ҳазф шудааст. Дар воќеъ нависанда дар пайи баёни ин мавзўъ 

будааст: сухан бефоида аст ва на ман ва на ту њеч кадом наметавонем 

коре анљом дињем. Чи басо ки бо таваљљуњ ба њамин маъно, нависанда 

хабари (дар гуфтушунидҳои он рӯз)-ро муқќадам ва мубтадои (ҳеч чизи 

тозае барои шумо) -ро муааххар гардондааст.  

-дар тарљумаи арабї, хабари љумлаи форсї (дар гуфтушунидҳои он 

рӯз) табдил ба мубтадо шудааст. Ин дар њоле аст, ки мутарљим наќши 

њарфи изофаи (дар) ки дар ибтидои љумла ворид шуда ва муодили في،أثناء 

[fi ?asnã?] (арабї астро набояд нодида мегирифт. Дар натиљаи ин хато 

муодиле арабї дар тарљума истифода шудааст, ки бо маќсуди нависанда 

ҳамросто намебошад ва сањењ он буд, ки гуфта шавад:  

 .الیوجدشیءجدیدقطیمسکمفيحواراتهذاالیوم -

[lã yodjad šay?on djadidon qat yamassakom fi hewãrãte hazã ?alyawme]  

-дар тарљумаи арабї дар њоле дар баробари феъл рабти манфии 

(вуљуд надорад) аз феъли араби манфии لیس [laysa] истифода шудааст, дар 

натиља муодили сањењи феъл: الیوجد [ lã yodjad] хоњад буд.  
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§ 9.7. Мутаммими феъли гузаро. Њангоме ки асари феъл аз фоили худ 

фаротар меравад ва як ё чанд мафъули мустаќимро дар бар мегирад, дар 

ин њолат ин феъл ниёзманди як ё чанд унсури нањвии дигар аст, то маъно 

ва далолати он комил шавад. Барои намуна, ваќте гуфта мешавад: «ман 

садое шунидам» дар ин љо маќсуди гўянда он аст, ки ў њамон фоили 

«ман» аст, ки хостааст, ин мавзўъро ба шунаванда интиќол дињад, ки ў 

«садое»-ро ба унвони мафъули мустаќим «шунидааст». Аз сӯйи дигар, 

ҳамчунон ки бархе афъоли форсї ба як ё чанд мафъули мустаќим гузаро 

мешаванд, метавонанд ба мафъули мустаќим ва муснад низ гузаро 

шаванд барои намуна љумлаи: «Ман ўро самимї пиндоштам»-ро баррасӣ 

мекунем. Ин љумла аз нињод, фоили (ман) + мафъули мустаќим, 

мутаммими иљбории феъли (ў) + мутаммими иљбории муснади феъли 

(самимї) ташкил шудааст. Њамчунин феъл метавонад ба мафъули 

мустаќим ва мутаммим низ гузаро шавад монанди: «Модар ширро ба 

бача хўронд» (ин љумла аз нињод, фоили (модар) + мафъули мустаќим, 

мутаммими иљбории феъли (шер) + гурўњи исмї, муснад, мутаммимии 

иљбории феъл (ба бача) + гурўњи феъли (хўронд) ташкил шудааст [  6, 62-

67].  

Шоёни зикр аст, ки мутаммими феъли гузаро, ин аст, ки ибҳоми 

мављуд дар љумларо аз байн мебарад. Масалан, дар љумлаи: «Алӣ 

мошинро фурўхт» дар зењни хонанда ё шунаванда ин суол эљод мешавад, 

ки мошинро ба кӣ фурўхт? Мутаммими феъл ин ибҳомро аз љумла 

мезудояд ва аз он љо ки маънои феълро комил мекунад, ба он мутаммими 

феъл мегӯянд. Ба њамин хотир аст, ки дар дастури забони форсии имрӯз, 

феъли гузароро ба чор навъ таќсим мекунанд, ки ба шарњ зер аст.  

3.7.1. Мафъули мустаќим: мафъули мустаќими мутаммими феъл 

метавонад ба шакли исм ё замир ё сифат ё гурўњ биёяд, зимни он ки 

байни фоили љумлаи форсї ва феъли томи он воќеъ мешавад монанди: 

«Парвиз номае навиштааст» [  80, 37].  
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Дар ин љумла мушоњида мешавад, ки исми накираи (номае) миёни 

фоил (Парвиз) ва феъли мозии (навишта аст) ќарор дорад ва наќши 

мафъулиро ифо мекунад, ки куниши мустаќим бар он таъсир гузоштааст 

ва дар натиља ба љузъи иљборї аз муснади љумла табдил шуда аст, ки 

мафњуми феълро комил менамояд. Њамин амр дар бораи љумлаи: «Ман 

ўро дидам» низ мисдоќ меёбад, ки аз замири муфради гўяндаи (ман) ба 

унвони фоил + замири муфради ѓоиби (ў) ба унвони мафъули мустаќим, 

ки асари куниши феъли (дидам) мустаќим онро дар бар гирифтааст, 

ташкил шудааст.  

Мисоли як: «Якеро ба иттињоми ин ки дар зимни мусофирати 

Фарангистон бо намояндагони як давлати хориљӣ сару сирре дошта» [  44, 

6].  

Тарљумаи арабї:  

  [2019,]. واحدآخرقبضواعلیهبتهمةالتخابرمعنوابدولأجنبیةأثناءرحلةأوروبیة

[wãhedon ?ãxar qabadu ?alyyhe be tohmate ?attaxãbore ma?a newwãbe 

dewalen ?adjnabyyaten ?asnã?e rehlaten ?uruppyaten] 

Ин љумла ҳаммонанди: љумалоти пешин аз љумалоти мураккаби 

форсї ба шумор рафта ва аз ин аљзо ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: «якеро...», ин љумла аз мафъули мустаќими (якеро), ки 

асари феъл бе њеч воситае онро дар бар гирифтааст + феъли мутааддии 

(мегирифтанд), ки ба далели зикр шудан дар љумлаи пешин аз сўи 

нависанда ҳазф шуда, ќавом ёфта аст.  

-љумлаи пайрав: «Ба иттињоми ин ки дар зимни мусофирати 

Фарангистон бо намояндагони як давлати хориљӣ сару сирре дошта». Ин 

љумла аз се мутаммими иљборї (ба иттиҳоми ин ки) ба унвони гурўњи 

ќайдї, ки сабаби феъл ва иллати онро баён мекунад + (дар зимни 

мусофирати Фарангистон) ба унвони гурўњи исмї, мутаммими иљбории 

феъли љумла, ки ифодаи замон ва макони рухдод мекунад + (бо 

намояндагони як давлати хориљї) гурўњи исмї, мутаммими иҷбории 
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феъл, мафъули ѓайри мустаќим + (сару сирре дошта) ба унвони феъли 

љумла ва куниши он ташкил шудааст.   

         

          

                        

    

Мушкилии тарҷума:  

-тарљумаи арабї бо як шибањи љумла (воњиди охир) оѓоз шудааст, ки 

ба бовари пажӯҳишгар сабки ѓайри маълуфе дар забони арабї, ба вижа 

дар сатњи фасеҳи он ба шумор меравад.  

-тарљумаи арабї дорои феълї гузарои قبضوا [qabadu] аст, ки табиатан 

ниёзманди мафъули мустаќим аст, то мафњуми онро равшан ва 

маънояшро такмил намояд. Ин дар њоле аст, ки дар љумлаи форсї чунин 

феъле мушоњида намешавад. Аз њамин рӯ, мутарљим набояд аз ин феъл 

дар ин бофт истифода мекард ва бењтар буд, ҳаммонанди нависандаи 

роман аз замири марљаи (ند) бањра мегирифт.  

-иборати форсии (дар зимни мусофирати Фарангистон) дар бофти 

љумла мутаммими иљборї ба шумор меравад, ки замони куниши (сару 

сирре дошта)-ро тавзењ медињад. Аз сӯйи дигар, шахси боздоштшуда аз 

масъулони давлатӣ будааст, ки нависанда низ дар љумлаи пешин 

сароҳатан ба ин мавзўъ ишора кардааст: (њам вазир ва њам вакил). Дар 

натиља пажуњишгар бо тарљумаи ин иборат أوروبیة رحلة  fi rehlaten] في

?uruppyaten] њамраъй нест; чаро ки тафовути бисёре миёни رحلة [rehlaten] 

“сафар” ва مهمة رسمیة [mohematon rasmyyaton]“маъмурияти расмї ” вуљуд 

дорад. Бинобар ин тарљумаи сањењ он хоњад буд, ки бигӯем:  

[?asnã?a ?assafare ?ela ?uruppa] أثناءالسفرإلیأوروبا.  
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Мисоли дувум: «Ба илова, онњо њеч кадом шоистагӣ надоштнд, ки 

марди боиродае чун устодро аз масири одии зиндагӣ бадар андозанд» 

[  44, 11].  

тарљумаи арабї:  

 ""لمیكنأليواحدمنهنمایؤهلهاألنتجعلرجال ذيإرادةمثلاألستاذیغیرمسارحیاتهالعادیة

 [2025 ,]

[lam yakon le?ayye wãheden menhonna mã uo?ahelehã le?an tadj?ala 

radjolan zi ?erãdaten mesle ?alostãze uoayyer masãra hayãtehe ?a?ãdyyate] 

Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад, ин љумла ба унвони љумлаи 

мураккаб аз ду љумлаи содаи зер ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: «Ба илова, онњо њеч кадом шоистагӣ надоштанд». Ин 

љумла аз (онњо) замири љамъи ѓоиб, муснадунилайњи фоил + (ҳеҷ кадом) 

замири мубњами мутаммими фоил + ќайди (ба илова) мутаммими 

ихтиёрии љумла + (шоистагї) исм, мафъули мустаќими мутаммими 

иљбории феъл + (надоштанд) феъли љумла ташкил шудааст.  

-љумлаи пайрав: «марди боиродае чун устодро аз масири одии 

зиндагӣ бадар андозанд». Ин љумла аз: ( . ) муснадунилайњи фоили 

сифрии ҳазфшуда, ки марљаи он замири пайвастаи (-анд) аст + (марди 

боирода) гурўњи васфии мафъули мустаќим, мутаммими иљбории феъл + 

(чун устод) гурўњи исмии мафъули мустаќим, бадали мутаммими 

иљбории феъли (аз масири одии зиндагӣ) гурўњи исмї, мутаммими 

иљбории феъл + (бадар андозанд) феъли мураккаб ташкил шудааст.  
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Мушкилии тарҷума: 

-дар тарљумаи арабї муодили арабї барои ќайди мураккаби форсии 

(ба илова), ки миёни љумлаи пешин ва љумлаи мазбур иртиботи маъноӣ 

барќарор мекунад, зикр нашудааст ва мутарљим бояд дар муќобили ин 

ќайд аз иборати арабии мансуб ва масдар истифода мекард ва мегуфт:  

  [ ?adef ?ela zaleka ]. أضفإلیذلک.   

-дар тарљумаи арабї дар муќобили љамъи муаннаси ѓоиби (онњо) аз 

исми арабї (воњид) истифода шуда ва сипас дар идома замири  منهن 

[menhonna] зикр шудааст, ки татобуќе бо ин исм надорад. Ин иштибоњи 

мутарљим бетардид мунљар ба эљоди ибҳоми маъноӣ дар назди 

шунаванда ва мунљар ба тарҳи ин савол мешавад ки: фоил дар ин љумла 

билохира музаккар аст ё муаннас?  

-дар тарљумаи арабї исми (шоистагї) љузъе аз феъли (шоистагї 

надоштанд) мањсуб ва бар ин асос тарљума шудааст. Дар натиља љумла 

фоќиди мафъули мустаќим буда ва љумлаи исмии  

منهنّ واحد ألي یکن  ба унвони муодили [le?ayye wãheden menhonna] لم

арабии ин феъл интихоб шудааст. Воќеият он аст, ки дар забони форсї 

феъли мураккаб ба ин шакл вуљуд надорад ва феъли сањењ дар ин љумла 

њамон феъли содаи мутааддии (надоштанд) мебошад ва исми мазбур дар 

љумлаи (шоистагї) мафъули мустаќиме аст, ки асари феъл бар он воќеъ 

шудааст, ки муодили арабии он: باللیاقة یتمتعن اللیاقة،  yamtalekna] یمتلکن

?alleyãqata yatamatta?na belleyãqata] мебошад. Ба бовари пажуњишгар 

чунин бофте дар забони арабї носањењ аст ва аз диќќат ва њамоњангӣ бо 

љумлаи забонимабдаъ мањрум мебошад ва сањењ он аст, ки гуфта шавад:  

 ....اللیاقة،حتّیإلی(لمیکنیتمتعن)أضفإلیذلکفإنأيمنهوالءکنیفتقرن -

[?adef ?ela zaleka fa?enna ?yyen men ha?ulã?e konna yaftaqerna 

(lamyakonna yatamatta?na) ?ela ?alleyãqate, hatta ] 

-дар тарљумаи арабї дар муќобили феъли мураккаби (бадар 

меандозанд) ки дар поёни љумлаи форсї ќарор дорад аз феъли арабии 
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یغیر ...ألن تجعل   [le?an tadj?al. uoayyer]. истифода шудааст, ки ин амр 

мунљар ба њайрату тааљљуби пажўњишгар шудааст. Мутарљим аз куљо 

чунин муодилеро барои феъли мураккаби форсї ибдоъ кардааст? Феъли 

форсии мураккаби (дарандохтан) дар забони форсї муодили ду феъли 

мураккаби (гирифтор кардан, даргир кардан) аст ва њамагї дар забони 

арабї баробар бо: اإلیقاع بـ، اإلیقاع في مشکلة ما، التوریط، یحید بـ 

[?al?iqã? be ?al?iqã? fi moškelaten mã ?altawrit yahid be ] 

 аст, ки бо бофти каломи нависанда ва маќсуди ў низ њамоњангии дорад. 

Бар ин асос тарљумаи сањењи ин љумла мебоист ба ин шакл сурат 

мегирифт: 

 ...یحدنبرجلقوياإلرادة،مثلاألستاذعنمسارحیاتهالعادي  -

[yahedna beradjolen qawyye ?al?erãdaten, mesle ?alostãze ?an masãra 

hayãtehe ?a?ãdyyate] 

3.7.2. Мутаммими муснад: ҳамон тавр ки дар мабњаси робитаи 

иснодї, ки аз ду унсур (муснадунилайњ ва муснад) гуфтем, муснад яке аз 

ду рукни ин робита ба шумор меравад ва аз назари нањвї ва даллолї бо 

муснадунилайњ дар иртибот буда ва чизеро ба он нисбат медињад. Дар 

иртибот бо мутаммими муснад дар љумлаи форсї њам бояд гуфт, ки ин 

мутаммим аз мутаммимњои иљбории феъл мебошад, Албатта, бояд ќабл 

аз он ҳуруфи изофаи (ба, бо, аз) ќарор гирад. Ба ин тартиб аносири 

иљбории шаклдињандаи љумла, болиѓ бар чаҳор аносир мешавад: (фоил + 

мафъули мубошир (мутаммими феъл) + муснад (мутаммими феъл) + 

феъл.  

Дар забони форсї афъоли бисёре вуљуд дорад, ки ниёзманди чунин 

мутаммиме мебошад. Аз љумлаи ин афъол, метавон ба: омўхтан: العلم: علًم) 

[?al?elm: ?allama ], овехтан: التعلیق: علًق [?ata?liq: ?allaqa ], олудан  ،التلوث: لًوث

 (اإللصاق: ألصق :часбондан ,[atalawos: gawwasa, ?ataltix: lattaxa?] التلطیخ: لًطخ

[?al?elsãq: ?alsaqa ]ва супурдан: اإلیداع، أودع) [?al?etã?: ?a?ta], додан-  :اإلعطاء

 (المقارنة: قارن санљидан ,[alqawl: qãla?] (القول: قال :гуфтан ,[al?e?tã?o ?ata?] (أعطى

[?almoqãranto: qãrana], пурсидан: ،السؤال عن شئ: سأل) [?alsu?ãl: sa?ala] ва љуз 
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он ишора кард. барои намуна, њангоме ки гўяндае мегўяд: «Парвин 

ширро бо шакар омехт», яъне الحلیب بالسكر( پروین) مزجت ин љумла аз чор 

унсури нањвї ташкил шудааст: (Парвин) фоил + (шир) мафъули 

мустаќим, мутаммими иљбории феъл + (бо шакар) мафъули ѓайри 

мустаќим, муснади мутаммими иљбории феъл + (омехт) феъл.  

Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад, мафњуми феъли (омехт) иќтизо 

кардааст, ки мутаммими иљбории (шир) низ дар љумла ворид шавад, то 

мухотаб мутаваљљењ шавад, ки куниши омехтан аз сўи фоил (Парвин) ба 

танњої наметавонад мафњуми љумларо интиќол дињад. Ва ин љост, ки 

бояд унсури чорум ба унвони мутаммими ѓайри мустаќим (шакар) зикр 

шавад, то маънои куллии љумла комил гардад.  

Мисоли як: «Дар назари мардум аз ман хушбахттар касе дар дунё 

нест!» [  44, 70].  

Тарљумаи арабї:  

 [20 95,] فيالعالمأسعدمني!یرىالناسأنهالیوجد

[yara ?annaso ?annaho lãuodjad fi ?al?ãlam ?as?ado meni] 

Њамон гуна ки мебинем ин љумла аз аљзои зер ташкил шудааст: 

- (касе дар дунё) гурўњи исмї, муснадунилайњ.  

- (дар назари мардум аз ман хушбхтар... нест). Ин љумла ба унвони 

гузора аз: (дар назари мардум) гурўњи исмї, мутаммими ихтиёрии феъл + 

(аз ман хушбахттар) гурўњи васфї, муснади мутаммимии иљбории феъл + 

(нест) феъли рабтӣ ташкил шудааст.  

ج          
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Мушкилии тарҷума: 

-ба назари пажуњишгар, мутаммими ќайди бартарӣ дар забони 

арабї, монанди забони форсї аст, вале мутарљим дар ин љумла, муодили 

гурўњи исмии (дар назари мардум), ки наќши мутаммимро ба уњда 

мегирад, ба феъли музореи یرى (yara) тарљума мекунад. Ва ба кор 

бурдани ин муодил даќиќ нест. Дар воќеъ, бењтарин муодил барои 

гурўњи исмии (дар назари мардум), ки ба мафњуми нуќтаи назари 

мардум, иборати арабӣ في رأي الناس [fi ra?i ?annãse] аст.  

-дар тарљумаи арабї муодиле барои исми (касе) зикр нашудааст. Ин 

исми мубњам вазифаи муснадунилайњ, мубтадоро ифо мекунад ва 

мутарљим набояд онро нодида мегирфт; чаро ки ин исм аз аносири 

иљбории сохтори ин љумла мебошад, њатто агар бофти арабї бидуни 

зикр он низ ќобили фањм бошад. Бар ин мабно тарљумаи ин љумла бояд 

ба ин шакл мебуд:  

 .أفضلحاالمنيفيرأيالناس،أنهالیوجدشخصفيالعالم -

[fi ra?i ?annãse ?annaho lãuodjad fi ?al?ãlam ?fdalo hãlan meni] 

Мисоли дувум: «Ё ин ки мехостааст ба зане, ки бо чашмњояш ўро 

асир карда буд, бигўяд, ки ман туро шинохтам» [  44, 12].  

Тарљумаи арабї:  

 [2026 ,] ""أمأرادأنیقوللتلكالمرأةالتيأسرتهبعینبها:إنىأعرفككمالمتعرفيأنتنفسك

[?am ?arãda ?an yaqula letelka ?almar?ate ?alati ?asaratho be?ainehã: ?eni 

?a?refoka kamã lam ta?refi ?ante nafsake] 

Ин љумлаи мураккаб аз се љумлаи сода ташкил шудааст, ки њарфи 

рабт онњоро ба якдигар пайванд додааст: 

-љумлаи аввал (љумлаи поя): «... мехостааст ба зане... бигўяд». Ин 

љумла аз: (мехостааст) гурўњи фълии мањдуди тасриф, сохти замони 

гузаштаи наздики истимрорӣ, мутаммими далолати феъли ногузар + (ба 

зане) гурўњи исмї, мутаммими иљбории феъл + (бигўяд) гурўњи феълӣ 

ташкил шудааст.  
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-љумлаи дувум: (љумлаи пайрав 1): «бо чашмњояш ўро асир карда 

буд». Ин љумла аз: муснадунилайҳи фоил ҳазф шуда, марљаи он замири 

ѓоиби (ў) + (бо чашмњояш) гурўњи исмї, мутаммими ихтиёрии феъл + (ў) 

замири ѓоиб, мафъули мустаќим, мутаммими иљбории феъл + (асир) исм, 

муснад, мутаммими иљбории феъл + (карда буд ) гурўњи феълї ќавом 

ёфтааст.  

-љумлаи севум (љумлаи пайрав 2): «ман туро шинохтам». Ин љумла 

аз: (ман) замири муфради гўянда, фоил + (ту) замири муфради 

шунаванда, мафъули мустаќим, мутаммими иљбории феъл + (шинохтам) 

гурўњи феълї ташкил шудааст.  

        

12

Мушкилии тарҷума: 

Тарљумаи арабї бо њарфи атфи -أم [?am] оѓоз ва онро дар муќобили 

њарфи (ё), ки баёнгари ихтиёрсозь дар форсї аст, ќарор додааст. Ба 

бовари пажўњишгар њарчанд ин тарљума бархе љавониби маъноии 

мавриди назари нависандаро ба шунаванда интиќол медињад бо ин 

вуљуди бењтар буд, ки аз муодили арабии بل [ bal] истифода мешуд, ки ба 

далели ботилсозии маъноӣ пеш аз худ аз инсиљом ва таносуби бештаре 

бо адоти (ё) форсї бархӯрдор буд. Иттикои мо дар ин муддао тааљљуби 

фарди гўянда ва шигифтии ў дар љумалоти пешин аст, он љо ки мегўяд: 

«Ба чӣ ќасд ин суратро сохта буд?» Яъне:  

ماذاوراءرسمهلهذهالصورة؟

[mazã warã?a rasmehe laho hazehe ?assurate?] 
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 Ва «Оё ба ин манзур, ки аз ѓурбати пас аз маргаш ҳадяе барои 

маъшуќааш фиристода?» Яъне:  

 هلیودأنیبعثبهالمحبوبتهمنمقرغربتهكهدیةلهابعدرحیله

 [hal yawado ?an yab?asa behã lemahbubatehe men maqare orbatehe 

kahadyyaten lahã ba?da rahilehe ] 

Ва «Бад-ин василла вафодорї ва дилдодагии худро буруз дода 

бошад?» Яъне:  

 ومنثمیكونقدأبدىلهاحبهوفاءه؟

[wa man sayakun qad ?abda lahã hobbaho wa wafã?aho]  

-дар тарљумаи арабї исми форсии ќарзгирифта аз арабии «асир» 

љузъе аз феъли мураккаби «асир карда буд» мањсуб ва дар муќобили он 

аз феъли арабии  أسرته [?asartaho] истифода шудааст. Чунин муодилгузорї 

ѓайри даќиќ аст; чаро ки нависанда исми «асир»-ро ба унвони тамизе 

барои мафъули «ў» ќарор дода ва дар пайи он будааст, ки ин паёмро ба 

шунаванда мунтаќил созад: «балки ў хост, то ўро асири ду чашмаш 

созад». Равшан аст, ки тафовути бисёре миёни асорати одӣ ва асорати 

чашмон вуљуд дорад ва бар њамин асос тарљумаи сањењ бояд ба ин шакл 

сурат мегирифт:  

 .بلإنهاجعلتهأسیرا لعینیها

[bal ?ennahã dja?alatho ?siran le?ainayhã]  

3.7.3. Мутаммими мубњам: як ё чанд унсури муъљаме ба шакли 

мутаммими иљборї ё ихтиёрии arbitrary мубҳам барои феъли гузаро дар 

дохили бофти љумлаи форсї ворид мешавад. Аз љумлаи ин асомии 

мубњам, ки ба унвони мутаммими иљборї ё ихтиёрии феъли гузаро дар 

љумла њузур меёбанд, метавон ба: (њар кас), (дигаре), (чанд), (идда), 

(фалон), (њама), (њамон), (њамагон), ва (касе) ишора кард. Барои намуна, 

ваќте гўянда мегўяд: «Имрӯз субњ бо њамагї мулоќот кардам» дар ин 

њолат, шунавандае, ки робитае бо гўянда надорад, њаргиз нахоњад 

донист, ки маќсуд аз ин (њамагї) ки бо онњо дидор сурат гирифтааст, чи 

касоне аст, валав он ки ин мафъули иљборї бино ба фарзи аввалия дар 
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љумла ворид шудааст, то тавзењ ва тафсире дар бораи ин мулоќот ба 

мухотаб ироа дињад.  

Мисоли як: «Бо иддае аз Эрониён, ки њастаи як нањзати инќилобиро 

дар Берлин бунёнгузорӣ мекарданд, ошно шуда буд» [  44, 185).  

Тарљумаи арабї:  

 [20200 ,] "قدتعرفإلىبعضاإلیرانیینالذینیؤسسوننواةالنهضةالثوریة

[qad ta?arrafa ?ela ba?de ?al?irãnyyen ?alazina u?assesuna nawãta 

?annahadate ?assawryyate]  

Љумлаи мазбур ба унвони як љумлаи мураккаб аз ду љумлаи поя ба 

шарњи зайл ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: «Бо иддае аз Эрониён ошно шуда буд» ин љумла аз: (. ) 

муснадунилайҳ, фоили сифрӣ марљаи он замири ѓоиби (ў) + (Бо иддае аз 

Эрониён) гурўњи исмї, мутаммими иљбории мафњуми феъл + (ошно шуда 

буд ) гурўњи феълї ташкил шудааст.  

-љумлаи пайрав: «њастаи як нањзати инќилобиро дар Берлин 

бунёнгузорӣ мекарданд» ин љумла аз: (. ) муснадунилайњ, фоили сифрӣ 

марљаи он замири ѓоиб (ў) + «њастаи як нањзати инќилобӣ» гурўњи васфї, 

мафъули мустаќим, мутаммими иљбории феъл + «дар Берлин» гурўњи 

исмї, мутаммими ихтиёрии феъл + «бунёнгузорӣ мекарданд» гурўњи 

феълї ташкил шудааст. 

 

Мушкилии тарҷума: 

-њарчанд тарљумаи арабии иборати мубњами (иддае аз эрониён) 

сањењ буда ва бо бофти љумлаи форсї низ созгорӣ дорад бо ин вуљуд 

хонанда аз мутарљими роман интизор дорад, ки дар як повараќї тавзење 
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бигўяд, ки ин эронињо чӣ касоне ва вобаста ба чӣ табаќа њастанд ва 

нањзати инќилобии мавриди ишора дар ин сутур асосан чӣ моњияте 

дорад?.  

-дар тарљумаи арабї аз феъли یؤسسون [u?assesuna] дар муќобили 

феъли форсии (бунёнгузорї мекарданд) истифода шудааст ва њол он ки 

феъли форсии мураккаби мазбур ба унвони феъли мозии истимрорї бар 

куниш далолат дорад, ки дар гузашта истимрор доштааст. Аз њамин рӯ, 

тарљумаи сањењ бояд ба ин шакл мебуд:  

 .نواةالحراكالثوريكانوایؤسسونآنذاككانقدتعرفإلىبعضاإلیرانیینالذي

[kãna qad ta?arrafa ?ela ba?de ?al?irãnyyen ?alazina kãnu u?assesuna 

?anazãka nawãta ?alherãka ?assawryyate] 

Мисоли ду: «Зиндагии хубе метавонист дошта бошад, аммо ў 

бештар пулашро харљи њамин рӯзнома ва рисола чоп кардан мекунад». 

[  44, 103] 

Тарљумаи арабї: 

الصحف  طباعة على أمواله معظم یصرف كان لكنه جیدة، بحیاة یتمتع أن بإمكانه "كان

 [22145 ,] "والمنشورات

[kãna be?emkãnehe ?an yatamatta? behayãten djayyedaten, lakennaho 

kãna yasrefo mo?zama ?amwãlehe ?ala tebã?ate ?assohofe walmanšurãte] 

Ҳамон тавр ки мушоњида мешавад, ин љумлаи мураккаб буда ва аз 

ду љумлаи сода ба ин шарњ ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: «Зиндагии хубе метавонист дошта бошад». Ин љумла 

аз: муснадунилайњ, фоили сифрии ҳазфшуда, марљаи он замири ѓоиби (ў) 

+ (зиндагии хубе) гурўњи васфї, мафъули мустаќим, мутаммими иљбории 

феъл + (метавонист) гурўњи феълии мањдудултасриф + (дошта бошад) 

гурўњи феълї ташкил шудааст.  

-љумлаи пайрав: «аммо ў бештар пулашро харљи њамин рӯзнома ва 

рисола чоп кадан мекунад». Ин љумла аз: (аммо) њарфи рабт + (ў) замири 

ѓоиб, муснадунилайњ, фоили ихтиёрї + (бештар пулаш) гурўњи васфї, 

мафъули мустаќими мутаммими феъл + (њамин рӯзнома ва рисола) 
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гурўњи исмї, мутаммими иљбори феъл (исми мубњам + исми ом) + (чоп 

кардан мекунад) гурўњи феълї ташкил шудааст. 

 

Ø

  

Мушкилии тарҷума: 

-дар тарљумаи арабї дар муќобили феъли ахбории (харљ мекунад) аз 

феъли мозии арабии کانیصرف (kãna yasrefo) истифода шудааст. Бо ин њол, 

пажўњишгар бар ин бовар аст, ки маќсуди нависанда аз корбурди феъли 

музореи истимрорї таъкид бар авлавиятдиҳии шахси фоил ба амри 

рӯзнома ва интишорот будааст. Зимни он ки бо истифода аз ин феъл, 

куниш чунон ба шунаванда мунтаќил мешавад, ки гӯӣ њаакнун дар њоли 

куниш аст. Бар ин мабно тарљумаи сањењ бояд ба ин шакл мебуд: 

 [lakennaho yadeqo ?amwãlan tã?elatan]....لکنهیغدقأمواال طائلة

-дар тарљумаи арабї муодиле барои исми мубњами (њамин) зикр 

нашудааст. Ин дар њоле аст, ки нависанда ин исмро дар садри гурўњи 

исмии мутаммими иљбории феъли (њамин рӯзнома ва рисола) ќарор 

додааст ва аз њамин рӯ, пажуњишгар бар ин бовар аст, ки адами 

муодилгузорї барои ин исм, тарљумаи арабиро фоќиди бахши муњимме 

аз далолати матни аслӣ ќарор додааст. Тавзењ он ки ваќте фарде мегўяд: 

«Имрӯз субњ рӯзномањоро хондам» дар ин њолат шунаванда чунин 

бардошт мекунад, ки ў њамаи рӯзномаҳои чопшудаи имрӯзро хонда аст 

ва маќсуди ў танњо ба як рӯзномаи махсус мањдуд намешавад. Вале ваќте 

њамон фард бигўяд: «Имрӯз субњ њамин рӯзномаро хондам» дар ин њолат 
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исми мубњами (њамин) як рӯзномаи махсусро таъйин мекунад, Албатта, 

ба ин шарт, ки пештар ба он ишора шуда бошад.  

3.8. Мутаммими феъли рабтӣ. Осори ќадим ва љадиди нањви форсї 

њамагї бо якдигар муттафиќулќавл њастанд, ки феъли рабтии copula verb 

унсуре аст, ки миёни аљзои мухталифи љумла, ба вижа мубтадо 

(муснадунилайҳ subject) ва хабар (муснад predicate) иртибот барќарор 

мекунад ва робитаи иснодї миёни он дуро таъйин менамояд. Ин феъл 

дар поёни љумла, баъд аз ин ду рукн ќарор мегирад ва аз назари маъноӣ 

миёни он ду эљоди иртибот мекунад, монанди: он ки васф ё њолатеро ба 

муснадунилайњ иснод медињад. Афъоли рабтии бисёре дар забони форсї 

корбурд доранд, ки аз љумлаи онњо метавон ба: (аст, њаст, шуд, гашт, 

гардид, буд) ишора кард. Барои намуна, дар љумлаи «Муњаммад паёмбар 

аст» мушоњида мекунем, ки ин љумла аз се унсури нањвї ташкил шудааст: 

(Муњаммад) исми хос, ки дар ин љо наќши мубтадо (нињод), 

муснадунилайњро ифо мекунад + (паёмбари ислом) таркиби изофї, 

хабар, муснад + (аст) феъли рабте, ки сифати паёмбариро ба шахси 

њазрати Муњаммад (с) иснод медињад. Њамчунин дар љумлаи «Ҳаво сард 

шуд» мушоњида мекунем, ки ин љумла аз се унсур ташкил шудааст: (њаво) 

исми ом, ки вазифаи мубтадо (нињод), муснадунилайњро ифо мекунад + 

(сард) сифати сода, хабари муснад + (шуд) феъли рабте, ки сифати 

сарморо ба њаво иснод медињад [  81, 89;  65, 16-17].  

Ба раѓми он чи аз иттифоќи назари љамъи бузурге аз нањвиёни 

ќадиму љадиди забони форсї мушоњида кардем бо ин вуљуд бархе оро 

низ дар мухолифат бо ин нањвиён матрањ шудааст. Ин оро љанбаи 

муњиммеро дар тарҳи мушкилоти тарљумаи феъли рабтӣ ва кумакї аз 

форсї ба арабї ва ироаи роҳи ҳалли муносибе бар вафќи назароти њар ду 

гурўњ ифо мекунад. Тафовутњои мављуд миёни ин ду гурўњ аз нањвиёни 

эронї ба ин шарњ аст:  

-тафовути феъли рабтӣ ва феъли кумакї: бархе аз дастуршиносон 

мегўянд: дар забони форсї афъоли мураккабе вуљуд доранд, ки аз ду 
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унсур ташкил мешаванд. Яке аз ин ду унсур исм ё сифат ё ќайд аст, ки 

метавонад аслан форсї ё ќарзї бошад ва дар истилоҳ ба он (феълёр ё 

ҳамкард) гуфта мешавад. Дувумин унсур низ унсури феъли том мебошад 

ва ин ду унсур њар ду маънои воњидеро ифода мекунанд. Барои намуна 

афъоли: (њарф задан, суњбат кардан, ќарор доштан, таассуф хӯрдан) -ро 

зикр мекунем. Дар ин афъол калимоти (њарф, суњбат, ќарор, таассуф) дар 

канори афъоли том (задан, кардан, доштан, хўрдан) ќарор гирифтаанд, 

то маънои љадиде бар онњо бифазоянд. Барои намуна феъли (задан) дар 

форсї муодили أن یضرب [?an yadreba] арабї аст, вале баъд аз таркиб бо 

калимаи арабии (њарф) маънои (сухан гуфтан) ба худ гирифтааст, ки 

муодили التحدث [?atahaddos] арабї ба шумор меравад [  3, 25;  23, 60].  

Ин дар њоле аст, ки гурўњи дигар аз нањвиёни эронї муътаќиданд, ки 

њамаи ин, афъоли мураккаб ё гурўњи феълї нестанд; чаро ки дар бархе аз 

ин афъол унсури аввали онњо ба унвони мафъули мустаќим ё муснад 

наќш ифо мекунанд ва аз њамин рӯ, бояд онњоро дар зумраи жарфсохти 

таркибии иснодї дастабандӣ намуд. Барои намуна аз назари ин нањвиён 

феъли (кўшиш кард) аз исми аввали (кўшиш) ки коркарди мафъули 

мустаќимро дорад ташкил шудааст, зеро феъли (кардан) аз афъоли томе 

аст, ки ифодаи иќдом ба коре ё анљом додани он мекунад ва дар натиља 

феъли (кўшиш кард) муодили љумлаи: «Ӯ кўшишро кард» мебошад. Ба 

њамин тартиб феъли (ошуфта шуд) аз назари ин нањвиён аз сифати 

мафъули «ошуфта» ташкил шудааст, ки дар ин љо наќши хабар муснад 

ёфта аст; чаро ки феъли «шудан» аз афъоли рабтии муснадунилайњ ва 

муснад ба шумор меравад ва дар натиља феъли «ошуфта шудан» муодили 

љумлаи хабарии: «Ӯ ошуфта шуд» мањсуб мешавад [  65, 59].  

-тафовути феъли рабтӣ ва феъли маљњул: бисёре аз нањвиёни эронї 

феъли «шудан»-ро љузъи лоянфак (пайваста) аз сохтмони феъли маљњул 

медонанд ва аз њамин рӯ, онро феъли кумакї ва на рабтӣ мањсуб 

мекунанд. Барои намуна калимаи «шуд», ки дар поёни феъли маљњул 

«пўшида шуд» ќарор гирифтааст, феъли кумакї ба шумор меравад, ки ба 
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сифати мафъули «пўшида» - ба унвони сифати муштаќ аз феъли 

мутааддии (пўшидан) - изофа шудааст, то аз таркиби ин ду, феъли 

маљњуле сохта шавад, ки муодили феъли 

 арабї мебошад, то ба ин љо [ olbesa  otteya  sotera?] «اُلبَِس، ُغط َي، ُستِرَ »

мавзўи сода ба назар мерасад, вале мушкил аз он љо оѓоз мешавад, ки ин 

нањвён натавонистаанд мавзӯи воњиде дар ќиболи афъоле иттихоз 

кунанд, ки аз ду ё се љузъ ташкил мешавад ва дар поён онњо њам феъли 

лозим «шудан» ќарор гирифтааст. Дар ин љо ин саволи асосӣ матрањ аст, 

ки оё дар њангоми тарљума аз форсї ба арабї бояд ин афъолро љузви 

сохторҳои маљњул ќаламдод кунем ва ё он ки дар баробари онњо аз 

муодили афъоли арабии рабтӣ, монанди: صار، أضحی، بات، کان [sãra  ?adha 

bãta  kãna] ва љуз он истифода намоем?.  

Ин мушкил аст, ки ба раѓми талоши бисёре аз ин нањвиён ва 

пажўњишгарон барои ироаи роҳи ҳале барои он дар забони форсї ва ба 

вижа, дар дили забони адабиёт њамчунон побарљост ва назари воњиде ва 

муттањиде дар ин бора иброз нашудааст. Ин ихтилоф реша дар он дорад, 

ки ин нањвиён ва пажуњишгарон натавонистаанд дар сохтмони феъли 

маљњул даќиќан равшан кунанд, ки оё ин феъл маљњул аст, чун фоилаш 

маљњул аст ё он ки аз ин рӯ, ба он маљњул мегўем, ки аз муснад ва феъли 

рабтӣ ташкил шудааст? Бар њамин асос, мутарљими арабї дар иртибот 

бо ин афъол дар баробари на як тарљума балки ду тарљума ќарор дорад. 

Барои намуна, дар љумлаи «Ғизо хўрда шуд» агар мутарљим онро љумлае 

мањсуб кунад, ки ба феъли маљњули «хўрда шуд» мунтањо шудааст, дар 

ин њолат љумлаи форсиро ба ин шакл тарљума хоњад кард:  

َلالطعام،نُف َدالطعام  [okela ?attãmo?]  .اُک 

Аммо агар њамин мутарљим онро љумлаи мунтањо ба феъли рабтии 

(шуд) мањсуб намояд, дар ин сурат ин тарљумаро ироа хоњад дод:  

 [adha ?atta?ãmo nofeda ?attãmo?] ."أضحیالطعامنافدا ،مأکوال 

 Яъне, дигар ѓазое барои хўрдан боќӣ намондааст. [  3, 260-295].  
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Пажўњишгар баъд аз пардохтан ба назароти нањвиёни эронї дар 

бораи феъли рабтӣ ва тафовутњои он бо феъли кумакї ва мушкилии 

овардан ин феъл дар сохтмони феъли маљњул, анвои мутаммимро ба ин 

шакл дастабандӣ мекунад: 

3.8.1. Мутаммими иљборї: муснад яке аз ду унсури аслии созандаи 

таркиби иснодї аст, ки амал ё њолатеро ба муснадунилайњ нисбат 

медињад ва ба ин тартиб иртиботи нањвї ва маъноӣ миёни он ду эљод 

мешавад. Бар ин асос, равшан мешавад, ки он унсури иљборї (obligatory 

predicate) мањсуб мешавад, ки мафњуми феъли рабтиро дар љумлаи форсї 

такмил менамояд. Ин муснад, метавонад ба шакли исм ё сифат ё замир ё 

ќайд ё бадал аз муснадунилайњ дар љумла њузур ёбад. Барои намуна, дар 

љумлаи «Ҳаво комилан равшан аст», яъне: 

 « ً  мушоњида мекунем, ки ин [aldjawwo sâte?on djeddan?] «الجو ساطع تماما

љумла дорои се унсури нањвии иљбории шомили: (мубтадо + хабар + 

феъли кумакї ) мебошад.  

Дар њамин љумла ќайди миќдори (комилан) аз мутаммимњои 

ихтиёрї ва ќобили ҳазф мањсуб мешавад, ки мафњуми феъли рабтиро 

тавсеа медињад.  

Мисоли як: «Манзараи зан бо лачаку кулоҳ ба ҳадде музњик аст, ки 

агар одам фаќат ин ќисмати тоблуро бубинад, хандааш мегирад» [  20, 66].  

Тарљумаи арабї: 

"كانشكلهذهالمرأةذاتالمندیلوالقبعةمضحكا إلىدرجةتجعلالضحكیستولىعلىاإلنسان 

 [2066 ,] قط"إذانظرإلىهذاالجزءمناللوحةف

[kãna šaklo hazehe ?almar?ate zãta ?almendile walqobba?ate modhekan 

?ela daradjaten tadj?alo ?adehka yastawleya ?ala ?al?ensãne ?ezã nazara ?ela 

hazã ?aldjoz?e men ?alluhate faqat] 

Мулоњиза мешавад, ки љумлаи боло ба унвони як љумлаи мураккаб 

аз се љумлаи содаи зайл ташкил шудааст: 

-љумлаи поя: «Манзараи зан бо лачаку кулоҳ ба ҳадде музњик аст». 

Ин љумла аз: (манзараи зан бо лачаку кулоҳ) гурўњи исмї, 



164 

 

муснадунилайњ мубтадо + (музњик) сифати содаи ќарзгирифта аз забони 

арабї, хабари муснад + (аст) феъли рабтӣ, ки њолати хандиданро ба 

тоблу иснод дода, ташкил шудааст. Аммо ќайди мураккаби (ба њадде) 

мутаммими ихтиёрии феъл аст, ки нависанда барои афзоиши мафњуми 

«хандидан» аз он бањра гирифтааст.  

-љумлаи пайрави як: «Агар одам фаќат ин ќисмати тоблуро 

бубинад». Ин љумлаи шарт аз: (одам) фоил + (ин ќисмати тоблу) иборати 

ишора, мафъули мустаќим, мутаммими иљбории феъл + (бубинад) ва 

љавоби он (ханда мегирад) ташкил шудааст. Дар ин миён калимаи 

(фаќат) ќайди њаср ва мутаммими ихтиёрии феъли шарт аст.  

-љумлаи пайрав 2: «хандааш мегирад». Ин љумла аз: (-аш) замири 

пайваста, мафъули мустаќими мутаммими иљбории феъл, љавоб шарт + 

(ханда мегирад) гурўњи феълї ташкил шудааст.  

Мушкилии тарҷума: 

-дар тарљумаи арабї феъли рабтии (аст), ки бар замони њол далолат 

мекунад ба феъли гузаштаи کان (kãn) тарљума шудааст, гӯӣ, ки мутарљим 

мехоста ба шунаванда ин паёмро мунтаќил кунад, ки куниш мавриди 

ишора дар гузашта ба вуќуъ пайваста ва тамом шудааст. Ин дар њоле 

аст, ки агар нависанда чунин маќсуде дошт, бетардид аз феъли (буд) 

истифода мекард. Аз сӯйи дигар, агар мутарљим дар љумалоти пеш аз ин 

љумла ва феъле, ки дар идомаи он омадааст, диќќат мекард мутаваљљењ 

мешуд, ки њар ду дар сиғаи музореъ дида мешавад:[ yazharo] یظهر   [yabdu]    
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یُشاهد      [uoŝâhedo]  ،یبدو  ва даровард: [todgtazabo] تجتذب    [todxalo] تُدخل   вориди 

љумла шудаанд.  

-ќайди миќдори (ба њадде) аз мутаммимњои феъли рабтии (аст) ва 

яке аз аносири аслии сохтмони љумлаи поя ба шумор меравад, бо ин 

вуљуд мутарљим бо таъхир postponementо ин ќайд, онро дар миёни 

љумлаи тобеи аввал зикр намудааст. Ин дар њоле аст, ки тарљумаи сањењ 

бояд ба ин шакл мебуд: 

  ...یبدوشکلهذهالمرأةذاتالمندیلوالقبعةمضحکاإلیحدما،فإنّ 

[yabdu šakla hazehe ?almar?ate zãta ?almendile walqobba?ate modhekan 

?ela hadden mã, fa?enn] 

-аз назари пажуњишгар адами бакоргирии вергул (, ) дар матни аслї 

миёни ду феъл (бубинад) ва (ханда мегирад) илова бар эљоди ибҳом 

барои мутарљим, ки мунљар ба адами ироаи муодили муносиб барои ин 

ду феъл шудааст, монеъ аз тарљумаи сањењи ду љумлаи комил шудааст. Аз 

њамин рӯ, дар тарљумаи мутарљим: 

  تجعلالضحکیستوليعلیاإلنسانإذانظرإلیهذاالجزءمناللوحةفقط"" 

 [tadj?alo ?adehka yastawleya ?ala ?al?ensãne ?ezã nazara ?ela hazã 

?aldjoz?e men ?alluhate] 

Мебинем, ки исми муштаќи (ханда) -ро фоили феъли (мегирад) 

ќарор дода ва дар муќобили фоил (одам) аз шабањи љумлаи арабии علی

  .истифода кардааст [ala ?al?ensãne] اإلنسان

 Ин дар њоле аст, ки дар як тарљумаи сањењ бояд гурўњи феълї 

(хандааш мегирад) бо феъли арабии یضحکه [uodhekaho] муодилгузорї 

мешуд, то тарљума ба ин шакл сурат гирад: 

بإضحاکه(کفیل)فلوأنشخصا ماشاهدهذاالقسممنللوحة،فإنه  

[falaw ?anna šaxsan mã šãhada hazã ?alqesma men ?alluhate, fa ?ennaho 

kafilon be?edhãke]  

мисоли ду: «По рӯйи по меандохт, он ваќт мулоимтар мешуд» (  44, 

117).  

Тарљумаи арабї:  
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 [20132 ,] "كانیضعساقا فوقاألخرىوعندهاكانیهدأ"

[kãna yada?o sãqan fawqa ?aloxra wa ?endahã kãna yahda?o]  

Љумлаи мазбур ба унвони як љумлаи мураккаб аз ду љумлаи содаи 

маътуф, ки миёни он ду аломати вергул (,) ќарор дорад ташкил шуда ва 

тавзењи он ба ин шарњ аст: 

-љумлаи аввал: «По рӯйи по меандохт». Ин љумла аз: ( . ) фоили 

сифрї, марљаи он замири ѓоиби муфради (ў) + (по рӯйи по) гурўњи исмї, 

мафъули мустаќими мутаммими иљбории феъл + (меандохт) гурўњи 

феълї ташкил шудааст.  

- ( , ): аломати атфи љумлае, (sentential coupling) ки ду љумлаи содаро, 

ки бо якдигар далолат воњиде доранд ва дорои фоил ва замони воњиде 

њастанд ба якдигар пайванд медињад [100, 449].  

-љумлаи дувум: «Он ваќт мулоимтар мешуд». Ин љумла аз: (он ваќт) 

ќайди замони ихтиёрии феъл + (мулоимтар) хабар, муснади мутаммими 

иљбории феъли рабтии (мешуд) феъли рабтӣ ташкил шудааст.  

 

 

Мушкилии тарҷума: 

-дар тарљумаи арабї феъли рабтии (шуд) ба иштибоњ љузъе аз феъли 

мураккаби (мулоимтар шуд) тарљума ва дар натиља бофти арабї бо 

бофти љумлаи аслии форсї муѓойират пайдо кардааст. Дар воќеъ ин 

љумла аз се унсури иљборї ташкил шудааст: (.) муснадунилайњи 

ҳазфшуда, марљаи он дар љумалоти пешин, замири ѓоиб (ў), ки ба шахсе 

ба ном (Мењрбону) бозмегардад + (мулоимтар) хабар, муснади 

мутаммими иљбории феъли рабтӣ + (мешуд) феъли рабтӣ. Бо таваљљуњ ба 

ин таќсимбандӣ пажўњишгар бар ин бовар аст, ки ин љумла бар хилофи 
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назари мутарљим, ки онро феъл мањсуб карда аз љумалоти хабарӣ ба 

шумор меравад, ки бо мубтадо оѓоз ва сипас дар идомаи он хабар ва 

феъли рабтӣ ќарор мегирад. Бинобар ин мутарљим дар орои тарљумаи 

худ аз ин љумла иштибоњ карда ва тарљумаи сањењ бояд ба ин шакл сурат 

мегирифтааст:  

یضعقدما فوقاألخری،یبدوأکثرهدوءا(عندما)کان

[kãna ?endamã yada?o qadaman fawqa ?aloxra, yabdu ?aksara hdo?an] 

мисоли ду: «Дар назари мардум аз ман хушбахттар касе дар дунё нест!» 

[  44, 70).  

Тарљумаи арабї:  

[2092 ,]یرىالناسأنهالیوجدفيالعالمأسعدمني!

[kãna ?endamã yada?o qadaman fawqa ?aloxra, yabdu ?aksara hdo?an] 

Дар љумлаи мазбур мушоњида мешавад, ки аз аносири зер ташкил 

шудааст: 

- (касе дар дунё) гурўњи исмї, муснадунилайњ (нињод).  

- (дар назари мардум аз ман хушбахттар... нест): ин гузора аз: (дар 

назари мардум) гурўњи исмї, мутаммим ихтиёрии феъл + (аз ман 

хушбахттар) гурўњи васфї, муснад, мутаммими иљбории феъл + (нест) 

феъли рабтӣ ташкил шудааст.  

 

  

 

 

Мушкилии тарҷума: 

-ба назари пажўњишгар, мутаммими ќайди бартар дар забони арабї, 

монанди забони форсї аст, вале мутарљим дар ин љумла, муодили гурўњи 

исмии (дар назари мардум), ки наќши мутаммимро ба уњда мегирад, ба 

феъли музореи (یرى) тарљума мекунад. Ва ба кор бурдани ин муодил 
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даќиќ нест. Дар воќеъ, бењтарин муодил барои гурўњи исмии (дар назари 

мардум), ки ба мафњуми нуќтаи назари мардум, иборати араби (fi 

ra?i ?annasa) аст.  

-дар тарљумаи арабї муодиле барои исми (касе), ки ба унвони исми 

мубњам наќши муснадунилайњ, мубтадоро дар ин љумла ифо мекунад, 

зикр нашудааст. Ин дар њоле аст, ки мутарљим набояд аз тарљумаи ин 

исм чашмпўшї мекард; чаро ки он љузви аносири иљбории сохтмони 

љумла мањсуб мешавад ва дар њар сурат, њатто агар љумла бидуни зикри 

он ќобили фањм бошад низ бояд тарљума шавад. Бо ин тафосил тарљумаи 

сањењи ин љумла ба ин шакл аст:  

 . فيرأيالناسأنهالیوجدشخصفيالعالمأفضلحاال منّي

[fi ra?i ?annasa ?annaho lã yodjad šaxson fi ?al?ãlame ?afdala hãlan meni] 

Дар поён бояд гуфт ки тарљумаи феъл ва мутаммимњои он аз форсї 

ба арабї ва аз арабї ба форсї аз муњимтарин мушкилоти бисёре аз 

мутарљимон ва пажўњишгарони араб ба шумор меравад. Иллати ин 

мушкила аст, ки феъл њастаи нањвї ва маъноии сохтмони љумлаи форсї 

ба шумор меравад. Њатто метавон гуфт, ки дар забони форсї феъл илова 

бар сохторњо ва далолатњои мутааддид, унсури мењварї низ ба шумор 

меравад, ки њамаи аносири љумла бо он гирењ мехӯранд. Натоиље ки 

пажўњишгар дар љараёни баррасии тарљумаи доктор Мунo Ҳомид аз 

романи «Чашмњояш»-и Бузург Алавӣ ба он даст ёфт метавонад кумаки 

њоли мутарљимон ва пажўњишгарони араб дар ѓалаба бар ин мушкила 

бошад. Муњимтарин ва барљастатарин натоиљи ин мутолиа ро метавон 

ба ин шарњ баён кард: 

-њар унсуре, ки дар тарљума бо меъёрњои љумлаи арабию форсї ва 

тартиби сањењи он таарруз дошта бошад, мунљар ба фуќдони диќќат ва 

сињҳат дар тарљума мешавад ва маќсуди маъноии мавриди назари 

нависандаро табоњ месозад.  

-мутарљим ва пажуњишгари араб дар њангоми тарљума бояд 

муодилњои сањењеро интихоб кунад, ки бо далолати бофти љумлаи аслї 
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ва завќи мухотаб ва сабку салиќаи вай њамоњангӣ дошта бошад. Бар 

њамин асос агар ба унвони мисол унсуре, ки дар забони аслї наќши 

хабари муснадро ифо мекунад дар забони арабї ба феъли гузаро тарљума 

шавад, дар ин сурат мухотаб дар баробари куниш ќарор мегирад, ки 

ниёзманди фоил ва мафъул ва њатто бархе мутаммимњои дигар аст ва ба 

ин тартиб тарљума ва мутарљим амонатдорї ва диќќат дар тарљумаро 

нодида мегиранд.  

-дар њангоми тарљума аз форсии фасеҳ ба арабї, мутарљим бояд бо 

парњез аз истилоњот ва вожагони роиљ дар миёни оммаи мардум, 

муодилеро интихоб кунад, ки аз бештарин сатњи фасоњат ва њамоњангӣ 

бо забони мабдаъ бархӯрдор бошад.  

-мутарљим ва пажуњишгари араб бояд фароянди таќдим ва таъхир 

дар матни аслиро муроот намоянд ва танњо ба далели дарки маънои 

куллии љумла ба худ иљоза надињанд, ки маќсуди маъноии мавриди 

назари нависанда дар ин таќдим ва таъхирро нодида бигиранд.  

-мутарљим бояд дар сохтмони феъл диќќати назар ба амал овард, ба 

вижа ваќте дар баробари феъли мураккаб, монанди: таассуф хӯрд, 

кўшиш кард, ошуфта шуд ќарор мегирад, ки дорои аносире аст, ки наќши 

мафъули мустаќим ё муснадро ифо менамоянд.  

-мутарљим бояд нуќтагузорӣ дар матни аслиро ба диќќат муроот 

кунад ва дар њангоми тарљума ба онњо вафодор бимонад, то аз тадохули 

маъноӣ ва эљоди ибҳоми маъноӣ пешгирї намояд ба вижа дар сурате ки 

љумлаи форсї ё арабї мураккаб ва дарбардорандаи беш аз як феъл 

бошад.  

-мутарљим ё пажўњишгар бояд ба шакли сањењ миёни феъли (шудан), 

ки дар таркибе монанди: (мулоимтар мешуд) наќши феъли рабтиро ифо 

мекунад ва миёни ин феъл дар афъоли мураккаб монанди: (пайдо карда 

шудан), ки наќши феъли кумакиро ифо мекунад тафовут ќоил шуд; чаро 

ки феъли аввал танњо бо хабари пешинии он маъно ва далолате пайдо 
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мекунад, аммо феъли дувум феъли тамом аст, ки ниёзманди танњо як 

фоил барои ба анљом расондани куниши он аст.  
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ХУЛОСА 

Баррасии мавзуи мутаммими љумлаи форсї моро ба ин натиља 

расонид, ки зимни тарљумаи матнњои адабї наќши он бисёр муњим аст. 

Барои беиштибоњ тарљума намудани матн ќабл аз њама лозим аст, 

вижагињои мутаммим ва навъњои он таъйин карда шаванд. Ба таври 

умум тањќиќро ба сурати зайл метавон хулоса кард: 

1. Мутарљим дар тарљума руйкарди миёнаро дар пеш мегирад ва дар 

бархе маворид метавонад дар чорчўби маљмуае аз шароит дахолатњоеро 

низ сурат дињад; 

2. Мутарљим бояд равшан кунад, ки то чи мизоне дар асари адабї 

шахсияти худро бе он ки бо маќсуди нигорандаи аслии асар таноќуз 

дошта бошад, дар раванди тарљума дахолат хоњад дод ва ин амр њамон 

чизе аст, ки метавон аз он ба унвони «њисси тарљума», ёд намуд; 

3. Тавоноии мутарљим дар амалисозии руњи нависандаи аслї дар 

матни тарљумашуда имтиёзи бузург ба шумор меравад, ки танњо дар 

ихтиёри мутарљимони забардасте ќарор мегирад, ки ба њар ду забон- 

мабдаъу маќсад, тасаллути комил доранд; 

4. Фароянди мутолиаи асар фароянди печида ба шумор меравад, ки 

матнро аз маънои худ баҳраманд месозад ва аз њамин рӯ, тамаркуз бар 

њузури хонанда ва бањрамандии ў аз наќши фаъол ва пўё табдил ба 

унсури зарурӣ дар фароянди тарљума мегардад. Ба дигар сухан хонанда 

дар эљоди матни асар ва тарљумаи он сањим мешавад; 

5. Вазифаи аввалин ва асосии мутарљим вафодорї ба матн аст. Ин 

навъи вафодорї ба матни мабдаъ намебошад, балки мутарљим бояд дар 

иртибот бо матни маќсад низ вафодорї пеша намояд ва талош кунад, то 

монеъ аз шахсияти худ дар матни мабдаъ шавад; 

6. Мутарљиме, ки ба истилоҳ бо худ содиќ бошад мутаваҷҷеҳи ин 

нукта хоњад буд, ки хонандагони ў наметавонанд ба манбаи аслї 

мурољеа намоянд, чи он ки агар онон тавоноии интихоби матни аслї ва ё 
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матни тарљумашударо доштанд, бетардид матни аслиро бар матни 

тарљимашуда тарљеҳ медоданд; 

7. Мутарљим њамаи мафоњими љадидро ба шеваи нависанда ба 

мухотаб бояд  интиќол дињад, њамчунин дорои илм ва огоњии бисёр буда 

ва дар љараёни љадидтарин дастовардњои муодилгузорї (equivalent) ва 

истилоњот ва асомии љадиди ибдоӣ ќарор дошта бошад; 

8. Таъини навъи матн, мавзуи бисёр њаётї дар раванди тарљума 

мебошад, њамчунон ки мутарљим дар аснои марҳилаи тањлили матн ба 

дарки равшане аз навъи матни пеши рӯи худ ќарор дошта, даст меёбад; 

9. Аз мушкилоти тарљумаи адабї, метавон ба ќолаби феъл ва љумлаи 

мабниулмаљњул ишора намуд. Бо ин вуљуд, дар бархе маворид, феъли 

маљњул баъд аз феъли маълум зикр мешавад ва аз њамин рӯ, табдили он 

ба як феъли маълум барои мутарљим баѓоят душвор мегардад ва ў чорае 

љуз нодидагирии фоил дар пешрӯи худ намеёбад. Ва дар чунин мавориде 

мутарљим бояд навиштори љумларо дар ростои сохторњои забони њадаф, 

бозсозї намояд; 

10. Љумла дар забони форсї мумкин аст, бидуни он ки сохтори 

маљњул дошта бошад, дарбардорандаи маънои маљњул бошад ва ба 

њамин далел мутарљим чорае љуз ворид сохтани бархе ислоњоти решагии 

муайян дар таркиби дастурии љумла нахоњад дошт; 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

Пажуҳиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии диссертатсия моро водор 

намуд, ки барои омӯзиши амалии натиҷаи тањќиќ чунин тавсияҳоро 

пешниҳод намоем: 

1. Бо назардошти аҳаммияти грамматикии мутаммими љумлаи форсї 

ва мушкилоти он дар тарљума ба забони арабї лозим аст, зимни  тадриси 

фанни назария ва амалияи тарҷума ба ин љанба таваљљуњи хос мабзул 

гардад.  

2. Зимни тарљумаи матни форсї ба арабї лозим аст, ба сохтори 

љумлањо махсусан феълњо, ки рукни асосии љумларо ташкил медињанд 



173 

 

диќќат дод, зеро љумлаи форсї њамеша бо феъли рабтии (аст, ҳастан, 

будан) меояд, аз ин ру набояд онро  дар забони арабї ба сурати љумлаи 

исмї тарљума намуд; 

8. Феъли мондаи форсї баробар ё муодили феъли арабии ногузарои 

он аст, аз ин ру набояд ин феълро ба сурати феъли гузаро тарљума кард; 

4. Ҳарфи мутаммимсоз дар форсї ва арабї ҳамеша яксон нестанд ва 

мутарљим бар асоси таљрибаи забонии худ бояд дарёбад, ки муодили 

њарфи изофаи форсї дар арабї кадом аст.  

5. Тарљумаи вожаи форсии даруни сохтмони љумла ба ду ё се муодили 

арабї афзоиши вожагони тарљума шумурда мешавад, ки бо бофти 

маъноии калом созгорӣ надорад, ба хусус агар тафовути маъноии хоссе 

миёни он ду вуљуд дошта бошад; 

6. Мутарљим бояд вожаи арабиро ба унвони муодил интихоб намояд, 

ки комилан бо бофти нањвии ҷумлаи форсї њамсӯ бошад ва аз гузиниши 

муодилҳои арабии ироашуда дар фарњанги луғатҳо, ки бо ин бофт 

ҳамростоӣ надоранд, парњез намояд; 

2. Пуршумории маъноии як вожа мушкиле ба шумор меравад, ки 

мумкин аст, мутарљим дар њангоми тарҷумаи чунин алфоз бо он даст ба 

гиребон гардад. Ин амр худ сабаб ба эљоди норавшанї дар маъно аз 

тариќи дугонагии маъноии як вожаи воњид хоњад шуд ва дар нињоят яке 

аз ду маъно ба далели бархӯрд бо дигаре ба канор меравад; 

3. Дар њангоми тарљума аз форсии асосии меъёр ба арабї, мутарљим 

бояд бо парњез аз истилоњот ва вожагони роиљ дар миёни оммаи мардум, 

муодилеро интихоб кунад, ки аз бештарин сатњи фасоњат ва њамоњангӣ 

бо забони мабдаъ бархӯрдор бошад. 
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 واژهنامهاصطالحات

انگلیسى-عربى–فارسى-تاجیکی) (  

 انگلیسى عربى فارسى تاجیکی

Ибҳом إبهامغموض، ابهام  Amphiboly 

Ибҳоми маъноӣ  ابهام

 معنایی

غموض داللي، إبهاد 

 داللي

semantic ambiguity 

Арзиши таъбирӣ القیمة التعبیریة ارزش تعبیری expression value 

Арзишҳои отифӣ 

ва рафторӣ 

های ارزش

 عاطفی و رفتاری

قیم عاطفیة 

 وسلوكیة

affective & behavioral 

values 

Истиора االستعارة استعاره metaphor 

Истиораи асил ی اصیل استعاره  Original metaphor االستعارة األصلیة 

Истиораи мурда ی مرده استعاره  dead metaphor االستعارة المیتة 

Истиораи нав االستعارة الجدیدة ی نو استعاره modern metaphor 

Истиораи мубтазил ى مبتذل استعاره  stereotyped metaphor االستعارة المبتذلة 

Истеъдоди дарунӣ استعداد داخلي استعداد درونی aptitude internal 

Истефҳоми инкорӣ االستفهام االستنكاري استفهام انکاری Rhetorical question 

Услуб األسلوب اسلوب Style 

Аснод اإلسناد اسناد prediction 

Изофа اإلضافة، الزیادة اضافه Addition 

Афъоли сабабӣ السببیةاألفعال  افعال سببی causative verbs 

Иқтибос االقتباس اقتباس Imitation 

Амсол األمثال امثال Proverbs 

Офариниши маъно إبداع المعنى آفرینش معنا meaning creation 

Бозтавлид إعادة نطق بازتولید reproduction 

Бознависии матн إعادة بناء النص بازنویسی متن rewrite text 

Бофти хориҷӣ نسیج خارجي خارجیافت ب situational context 

Падидаҳои забонӣ ظواهر لغویة های زبانیپدیده Phenomena of Language 

Пасванди форсӣ الحقة فارسیة پسوند فارسی Persian suffix 

Пӯшидагии маъноӣ  غموض المعنىپوشیدگى equivocation & 
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ва ибҳом معنایی و ابهام ambiguity meaning 

Пешвандҳо ва 

пасвандҳо 

پیشوندها و 

 پسوندها

السوابق 

 واللواحق

suffixes & prefixes 

Таъхир التأخیر تأخیر Postponement 

Таҳлили тавзеъӣ التحلیل التوزیعي تحلیل توزیعی distributional analysis 

Таҳлили матн تحلیل النص تحلیل متن discourse analysis 

Твродуф ترادف ترادف Synonymity 

Тартиби ҷумла ترتیب الجملة ترتیب جمله arrangement sentence 

Тарҷума الترجمة ترجمه problems of translation 

Тарҷумаи адабӣ ترجمة أدبیة ترجمه ى ادبى Literary translation 

Ташбеҳ التشبیه تشبیه Simile 

Тасовири балоғӣ صوربالغیة تصاویری بالغی rhetorical figures 

Тасаввурот تصورات تصورات Concepts 

Тасвир تصور تصویر Concept 

Таззод تضاد تضاد oppositeness 

Татоббуқ تطابق، تكافئ تطابق correspondence 

Таобир تعبیرات تعابیر Expressions 

Таъбир التعبیر تعبیر Expression 

Таъбирӣ ва баёнии 

забон 

تعبیری وبیانی 

 زبان

 /interpreting language لغة تعبیریة، خطابیة

discourse 

Тааддуди маъноӣ تعدد المعنى تعدد معنایی polysemy 

Тағйироти сарфӣ التغییرات الصرفیة تغییراتی صرفی morphological changes 

илтифот االلتفات التفات apostrophe 

Тақдим ва таъхир التقدیم والتأخیر تقدیم و تأخیر hysteron portion 

Тавозун قافیة، تقفیة توازن rhythm 

Тавсеаи маъноӣ توسیع المعنى ی معناییتوسعه expansion 

Ҷумла الجملة جمله sentence 

Ҷумлаи мураккаб  الجملة المركبة ی مرکبجمله compound sentence 

Ҷумлаи озод ё الجملة الحرة، ی آزاد جملهfree sentence 
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мустақил الجملة المستقلة یا مستقل 

Ҷумлаи поя ی پایهجمله  main clause الجملة األساس 

Ҷумлаи 

ғайримустақим 

ی غیر جمله

 مستقیم

الجملة غیر 

 المباشرة

indirect statement 

Ҷумлаи феълӣ جملة فعلیة ی فعلیجمله verbal sentence 

Чандмаъноӣ تعدد المعنى چند معنایى multiple meaning 

Ҳазф الحذف حذف deletion 

Ҳуруфи изофа حروف  حروف اضافه

/اإلضافة الجر   

Ad positions  

/prepositions 

Ҳисси тарҷума حس الترجمة حس ترجمه Translation sense 

Ҳикам الِحَكم حکم Wisdoms 

Ҳавзаи тарҷума ی ترجمه حوزه  translation domain مجال الترجمة 

Хатти тире  تیرهخط  Dash الشرطة 

Хатоҳо أخطاء خطاها Errors 

Халоқият إبداع خالقیت creativity 

Дастурнависони 

эронӣ 

دستور نویسان 

 ایرانى

النحویون 

 اإلیرانیون

Iranian Grammarians 

Дастурҳои суннатӣ التقلیدیةالقواعد  دستورها سنتى  traditional grammar 

Дунуқта النقطتان الرأسیتان دو نقطه Colon 

Робитаи аснодӣ الرابطة االسنادیة رابطه ى استادى predicative relation 

Равобити 

мутадохил 

متداخلةعالقات  روابط متداخل  symmetrical relations 

Равобити даллолӣ عالقات داللیة روابط داللی semantic relations 

Рӯсохт البنیة السطحیة روساخت surface structure 

Рӯйкард أداء، توجه رویکرد approach 

Забони имову 

ишора 

 semiotic language لغة اإلشارة زبان ایما واشاره

Забони гуфторӣ لغة الحدیث زبان گفتاری spoken language 

Забони гуфторӣ ё اللغة الشفهیةگفتاری یا  زبان oral language 
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шунидорӣ شنیداری 

Забони мабдаъ اللغة األم زبان مبدأ source language 

Забони мақсад اللغة الهدف زبان مقصد target language 

Забони навишторӣ لغة الكتابة زبان نوشتاری written language 

Зербино بنیة عمیقة زیربنا underling 

Зерсохтҳои матн زیرساخت-

 های متن

ة العمیقة البنی

 للنص

sub structures text 

Жарфсохт البنیة العمیقة ژرف ساخت deep structure 

Сохтҳои нидоӣ أبنیة النداء ساختار هاى ندایى appellative structures 

Сохтори савтӣ البنیة الصوتیة ساختار صوتى phonetic structure 

Сохтори наҳвӣ ва 

маъноӣ 

ساختار 

 نحوی و معنایی

البنیة النحویة 

 الداللیة

syntax & semantic 

structure 

Сохтори вожагонӣ ژگانیساختار وا  lexical structure بنیة معجمیة 

Сохторҳои маълум معلوم ساختارها  active voices أبنیة المعلوم 

Сохторҳои созаӣ  ساختاری سازه

 اى

 constituent structure البنیة التركیبیة

Созаҳои паёпай نظریة  سازه هاى پیا پی

 المكونات المباشرة

immediate constituents 

Сабки эъҷоз أسلوب اإلیجاز سبك ایجاز brevity in style 

Сутуҳи забонӣ مستویات لغویة سطوح زبانی language levels 

Шахсиятҳо هاشخصیت  Personalities شخصیات 

Замоири шахсии 

ногусаста ва 

гусаста 

ضمایر شخصى 

گسسته وگسستهنا  

ضمائر شخصیة 

 منفصلة ومتصلة

continuous & 

discontinuous pronouns 

Замир الضمیر ضمیر pronoun 

Ибороти исмӣ العبارة االسمیة عبارت اسمی Noun phrase 

Иборати феълӣ اتلفعلیةالعبارة  عبارت فعلی  verbal phrase 

Иборати қайдӣ العبارة القیدیة عبارت قیدی adverbial phrase 

Урфи забонӣ عرف لغوي، عرف زبانی language habit 

http://www.arabdict.com/ar/english-arabic/language+habits
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 عادة لغویة

Атфи ҷумлаӣ عطف الجملة عطف جمله اى sentential coupling 

Унсури таъбиргар عنصر  عنصر تعبیرگر

 المترجم الشفهي

interpreter element 

Ғамуз ва ибҳом غموض وإبهام غموض و ابهام equivocation & 

ambiguity 

Фарозамонӣ ва 

фаромаконӣ 

 فرا زمانی و

 فرا مکانی

نقل المكان 

 والزمان

spatial & extra position 

Фароянди таҳлил عملیة التحلیل فرآیند تحلیل analysis process 

Фароянди тарҷума عملیة الترجمة فرآیند ترجمه translation process 

Фароянди хониш عملیة القراءة فرآیند خوانش reading process 

Фароянди сохтор عملیة البناء فرآیند ساختار structure process 

Фароянди 

иртиботӣ 

 communicative process عملیة االتصال فرآیندی ارتباطی

Фиристанда مرسل فرستنده Sender 

Фарзияи тавлидии 

гашторӣ 

فرضیه ى 

گشتارى -تولیدی   

النظریة 

 التولیدیة التحویلیة

transformational-

generative grammar 

Фарҳанги матни 

аслӣ 

فرهنگ متن 

 اصلی

األصليثقافة النص   culture target 

Фазои маъно فراغ داللي، فُسحة  فضاى معنا

 داللیة

semantic space 

Феъли рабтӣ الفعل الرابط فعل ربطی copula verb 

Феъли лозим الفعل الالزم فعل الزم intransitive verb 

Феъли мутааддӣ الفعل المتعدي فعل متعدی transitive verb 

Феълҳои ҳаракатӣ أفعال الحركة فعل هاى حرکتی verb of motion 

Фолклор فولكلور،تراث شعبی فولکلور folklore 

Аоқоб ألقاب القاب appellations 

Қолабҳо قوالب، أنماط قالب ها formulas 

Қолабҳои адабӣ های ادبیقالب  literary formsقوالب، أنماط  
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 أدبیة

Қитъаи адабӣ قطعة أدبیة ی ادبی قطعه literary segment 

Қавоиди забони 

форсӣ 

قواعد زبان 

 فارسی

 Persian grammar قواعد اللغة الفارسیة

Қайд القید قید adverb 

Қайди таъкид قید التأكید قید تاکید emphatic adverb 

Қайди чигунагӣ قید الكیفیة قید چگونگی manner adverb 

Қайди миқдор قید المقدار قید مقدار adverb of degree 

Камонак القوسان کمانک brackets 

Куниш الحدث، حدث الكالم كنش act of speech/ speech 

event 

Гуруҳи исмӣ العبارة االسمیة گروه اسمی noun phrase 

Гиреҳдостон عقدة القصة گره داستان story node 

Гузиниш خیار گزینش selection 

Мабни-ул-маҷҳул المبني للمجهول مبنی للمجهول passive sentence 

Мутарҷим المترجم مترجم translator 

Мутаммим تممم  complement المتمم 

Мутаммими 

ихтиёрӣ 

 optional complement المتمم االختیاري متمم اختیاری

Мутаммими қайдӣ متمم القید متمم قیدی adverb complement 

Мутаммими 

музофунилайҳ 

 prepositional متمم المضاف إلیه متمم مضاف الیه

complement 

Мутаммимҳои 

феъл 

 complements of verb متممات الفعل های فعلمتمم

 

Мутаммим متمم، مكمل متمم complementation 

Матн النص متن text 

Матни аслӣ النص األصلي متن اصلی target text 

Мухотаб المتلقي مخاطب receiver/ receiver 

Марҷаъ العائد مرجع reference 



188 

 

Муснад المسند مسند predicate 

Муснадунилайҳ المسند إلیه، فاعل،  مسند الیه

 مبتدأ

subject 

Муштараки лафзӣ مشترك لفظي مشترک لفظی homonym 

Мушаххасот سمات مشخصات properties/features 

Мушкилаи тарҷума مشكلة الترجمة مشکله ى ترجمه problem of translation 

Масдар المصدر مصدر infinitive 

Мазмунӣ مضمون مضمونی motif 

Муодил مكافئ معادل equivalent 

Муодили лафзӣ مكافئ لفظي معادل لفظی translation equivalents 

Маънои истилоҳӣ إصطالحیة داللة معنایی اصطالحی  idiomatic meaning 

Меъёрҳои адабӣ معاییر أدبیة معیارهای ادبی literary standards 

Мафъули мустақим المفعول المباشر مفعول مستقیم direct object 

Мафъули 

мустақими 

ғайрироӣ 

مفعول مستقیم 

 غیر رائی

 affected object المفعول غیر المباشر

Мафҳуми зимнӣ  مفهوم

 ضمنی

مفهوم ضمني، 

 محتوى ضمني

expansion mental 

concept 

Макс وقف مکث pause 

Мавзуият موضوعیة موضوعیت thematic 

Мзони шинохт مستوى المعرفة میزان شناخت scale of epistemology 

Наҳвӣ ва маъноӣ النحوي الداللي نحوی ومعنایی syntax & semantic 

Нишони тааҷҷуб عالمة التعجب نشان تعجب exclamation mark 

Нишони сенуқта عالمة الحذف نشان سه نقطه ellipsis 

Нишони суол عالمة االستفهام نشان سؤال question mark 

Нишони нақли 

қавл 

 quotation mark عالمة نقل القول نشان نقل قول

Низоми ҷумла نظام الجملة نظام جمله system of sentence 

Назарияҳои  نظریات الترجمةنظریه هاى translation theories 
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тарҷума ترجمه 

Назарияи пазириш نظریة القبول نظریه ى پذیرش acceptability theory 

Назарияи хониш ва 

нигориш 

نظریه ى خوانش 

 ونگارش

نظریة القراءة 

 والكتابة

reading & writing theory 

Нуқта النقطة نقطه full stop 

Нуқтагузориҳо گذاری ها نقطه  punctuations عالمات الترقیم 

Нуқтавергул الفاصلة نقطه ویرگول semi colon 

Нависагардонӣ كتابة صوتیة نویسه گردانی transliteration 

Вобастаи сифат متمم الصفة وابسته ی صفت adjective complement 

Вобастаҳои иҷборӣ های وابسته

 اجباری

 obligatory complement متممات إجباریة

Вобастаи исм متمم االسم ی اسموابسته noun complement 

Вобастаи феъл متمم الفعل ی فعلوابسته verb complement 

Воҷ فون، وحدة صوتیة واج phoneme 

Воҳиди маъноӣ وحدة داللیة واحد معنایی semantic unit 

Вожак مورف، واژک 

 وحدة صرفیة

Morph 

Вожаҳои сода ё 

мураккаб 

ی ساده یا واژه 

 مرکب

 simple & compound كلمة بسیطة ومركبة

word 

Вафодорӣ وفاء وفاداری loyalty text 

Вергул الفاصلة ویرگول Virgule 

Вижагиҳои таркиб  ویژگی های

 ترکیب

 structure features سمات التركیب

Вижагиҳои асосӣ های ویژگی

 اساسی

 basic features سمات أساس

Вижагиҳои шахсӣ  ویژگیهای

 شخصی

 personal traits سمات شخصیة

Ҳаста نواة الجملة هسته nuclear 
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 واژهنامهاصطالحات

( تاجیکی-فارسى-عربى–انگلیسى ) 

 تاجیکی فارسى عربى انگلیسى

acceptability theory نظریه ى پذیرش نظریة القبول Назарияи 

пазириш 

act of speech/ speech 

event 

 Куниш كنش الحدث، حدث الكالم

active voices معلوم ساختارها أبنیة المعلوم  Сохторҳои 

маълум 

ad positions 

/prepositions 

الجر -حروف اإلضافة  Ҳуруфи изофа حروف اضافه 

Addition اضافه اإلضافة، الزیادة Изофа 

adjective complement وابسته ی صفت متمم الصفة Вобастаи сифат 

Adverb قید القید Қайд 

adverb complement متمم قیدی متمم القید Мутаммими қайд 

adverb of degree قید مقدار قید المقدار Қайди миқдор 

adverbial phrase عبارت  العبارة القیدیة

 قیدی

Иборати қайдӣ 

affected object مفعول مستقیم  المفعول غیر المباشر

 غیر رائی

Мафъли 

мустақими 

ғайрироӣ 

affective & behavioral 

values 

های ارزش قیم عاطفیة وسلوكیة

 عاطفی و رفتاری

Арзишҳои отифӣ 

ва рафторӣ 

amphiboly ابهام غموض، إبهام Ибҳом 

analysis process فرآیند تحلیل عملیة التحلیل Фароянди таҳлил 

apostrophe التفات االلتفات Илтифот 

appellations القاب ألقاب Алқоб 

appellative structures ساخت هاى ندایی أبنیة النداء Сохтҳои нидоӣ 

approach رویکرد أداء، توجه Рӯйкард 
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aptitude internal استعداد درونی استعداد داخلي Истеъдоди дарунӣ 

arrangement sentence ترتیب جمله ترتیب الجملة Тартиби ҷумла 

basic features های اساسییژگی سمات أساس  Вижагиҳои асосӣ 

brackets کمانک القوسان Камонак 

brevity in style سبك ایجاز أسلوب اإلیجاز Сабки эҷоз 

causative verbs افعال سببی األفعال السببیة Афъоли сабабӣ 

Colon دو نقطه النقطتان الرأسیتان Дунуқта 

communicative proces فرآیندی ارتباطی عملیة االتصال Фароянди 

иртиботӣ 

complement متمم المتمم Мутаммим 

complements of verb 

 

های فعلمتمم متممات الفعل  Мутаммимҳом 

феъл 

compound sentence  المركبةالجملة ی مرکبجمله    Ҷумлаи мураккаб 

Concept تصویر تصور Тасвир 

Concepts تصورات تصورات Тасаввурот 

constituent structure اختاری سازه اى البنیة التركیبیة Сохтори созаӣ 

context بافت نسیج Бофт 

continuous & 

discontinuous pronouns 

ضمائر شخصیة 

 منفصلة ومتصلة

 ضمایر شخصی

سستهگناگسسته و  

Замоири шахсии 

ногусаста ва 

гусаста 

coordination عطف العطف Атф 

copula verb فعل ربطی الفعل الرابط Феъли рабтӣ 

correspondence تطابق تطابق، تكافئ татоббуқ 

creativity خالقیت إبداع Халлоқият 

culture target متن فرهنگ  ثقافة النص األصلي

 اصلی

Фарҳанги матни 

аслӣ 

Dash تیرهخط  الشرطة  Хатти тире 

dead metaphor ی مرده استعاره االستعارة المیتة  Истиораи мурда 

deep structure ژرف ساخت البنیة العمیقة Жарфсохт 
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deletion حذف الحذف Ҳазф 

direct object مفعول مستقیم المفعول المباشر Мафъули 

мустақим 

discourse analysis تحلیل متن تحلیل النص Таҳлили матн 

distributional analysis تحلیل توزیعی التحلیل التوزیعي Таҳлили тавзеъӣ 

Ellipsis نقطهنشان سه  عالمة الحذف  Нишони сенуқта 

emphatic adverb قید تاکید قید التأكید Қайди таъкид 

Equivalent معادل مكافئ Муодил 

equivocation & 

ambiguity 

 Ғамуз ва ибҳом غموض و ابهام غموض وإبهام

equivocation & 

ambiguity meaning 

پوشیدگى  غموض المعنى

 معنایی و ابهام

Пӯшидагии 

маъноӣ ва ибҳом 

Errors خطاها أخطاء Хатоҳо 

exclamation mark نشان تعجب عالمة التعجب Нишони тааҷҷуб 

Expansion ی معناییتوسعه توسیع المعنى  Тавсеаи маъноӣ 

expansion mental 

concept 

مفهوم ضمني، محتوى 

 ضمني

 Мафҳуми зимнӣ مفهوم ضمنی

expression تعبیر التعبیر Таъбир 

expression value ارزش تعبیری القیمة التعبیریة Арзиши таъбирӣ 

Folklore فولکلور فولكلور، تراث شعبي Фолклор 

formulas قالب ها قوالب، أنماط Қолабҳо 

free sentence  الجملة الحرة، الجملة

 المستقلة

 ی آزاد یاجمله

 مستقل

Ҷумлаи озод ё 

мустақил 

full stop نقطه النقطة Нуқта 

homonym مشترک لفظی مشترك لفظي Муштараки лафзӣ 

hysteron portion تقدیم و تأخیر التقدیم والتأخیر Тақдим ва таъхир 

idiomatic meaning اصطالحی معنای داللة إصطالحیة  Маънои истилоҳӣ 

Imitation اقتباس االقتباس Иқтибос 

immediate constituents  سازه هاى پیا پىنظریة المكونات Созаҳои паёпай 
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 المباشرة

indirect statement  الجملة غیر

 المباشرة

غیر ی جمله

 مستقیم

Ҷумлаи 

ғайримустақим 

Infinitive مصدر المصدر Масдар 

interpreter element عنصر تعبیرگر عنصر المترجم الشفهي Унсури таъбиргар 

interpreting language/ 

discourse 

لغة تعبیریة، 

 خطابیة

تعبیری و بیانی 

 زبان

Таъбирӣ ва 

баёнии забон 

intransitive verb الالزم الفعل  Феъли лозим فعل الزم 

language habit  عرف لغوي، عادة

 لغویة

 Урфи забонӣ عرف زبانی

language levels سطوح زبانی مستویات لغویة Сутуҳи забонӣ 

lexical structure واژگانیساختار  بنیة معجمیة  Сохтори 

вожагонӣ 

literary forms های ادبیقالب قوالب، أنماط أدبیة  Қолабҳои адабӣ 

literary segment ی ادبی قطعه قطعة أدبیة  Қитъаи адабӣ 

literary standards معیارهای ادبی معاییر أدبیة Меъёрҳои адабӣ 

Literary translation ترجمه ى ادبی ترجمة أدبیة Тарҷумаи адабӣ 

loyalty text وفاداری وفاء Вафодорӣ 

main clause ی پایهجمله الجملة األساس  Ҷумлаи поя 

manner adverb قید چگونگی قید الكیفیة Қайди чигунагӣ 

meaning creation آفرینش معنا إبداع المعنى Офариниши 

маъно 

metaphor استعاره االستعارة Истиора 

modern metaphor ی نو استعاره االستعارة الجدیدة  Истиораи нав 

Morph واژک مورف، وحدة صرفیة Вожак 

morphological changes تغییراتی صرفی التغییرات الصرفیة Тағйироти сарфӣ 

multiple meaning چند معنایى تعدد المعنى Чадмаъноӣ 

Noun phrase عبارت اسمی العبارة االسمیة Иборати исмӣ 

noun complement ی اسموابسته متمم االسم  Вобастаи исм 

http://www.arabdict.com/ar/english-arabic/language+habits
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noun phrase گروه اسمی العبارة االسمیة Гурӯҳи исмӣ 

Nuclear هسته نواة الجملة Ҳаста 

obligatory complement های وابسته متممات إجباریة

 اجباری

Вобастаҳои 

иҷборӣ 

oppositeness تضاد تضاد Таззод 

optional complement متمم اختیاری المتمم االختیاري Мутаммими 

ихтиёрӣ 

oral language گفتاری یا  زبان اللغة الشفهیة

 شنیداری

Забони гуфторӣ ё 

шунидорӣ 

Original metaphor ی اصیل استعاره االستعارة األصلیة  Истиораи асил 

passive sentence للمجهولمبنی  المبني للمجهوي  Мабни-ул-маҷҳул 

Pause مکث وقف Макс 

Persian grammar فارسی قواعد زبا قواعد اللغة الفارسیة  Қавоиди забони 

форсӣ 

Persian suffix پسوند فارسی الحقة فارسیة Пасванди форсӣ 

personal traits شخصی ویژگیها سمات شخصیة  Вижагиҳои шахсӣ 

Phenomena of Language های زبانیپدیده ظواهر لغویة  Пдидаҳои забонӣ 

phoneme واج فون، وحدة صوتیة Воҷ 

phonetic structure ساختار صوتی البنیة الصوتیة Сохтори савтӣ 

polysemy تعدد معنایی تعدد المعنى Тааддуди маъноӣ 

postponement تأخیر التأخیر Таъхир 

Predicate مسند المسند Муснад 

predicative relation ی اسنادیرابطه  العالقة اإلسنادیة  Робитаи иснодӣ 

prediction اسناد اإلسناد Аснод 

prepositional 

complement 

 Мутаммими متمم مضاف الیه متمم المضاف إلیه

музофун илайҳ 

problem of translation 

 

 Мушкилаи مشکله ى ترجمه مشكلة الترجمة

тарҷума 

problems of translation ترجمه الترجمة Тарҷума 
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Pronoun ضمیر الضمیر Замир 

properties/features مشخصات سمات Мушаххасот 

Proverbs امثال األمثال Амсол 

punctuations گذاری ها نقطه عالمات الترقیم  Нуқтагузориҳо 

question mark نشان سؤال عالمة االستفهام Нишони суол 

quotation mark نشان نقل قول عالمة نقل القول Нишони нақли 

қавл 

reading & writing theory  نظریة القراءة

 والكتابة

نظریه ى 

 خوانش ونگارش

Назарияи хониш 

ва нигориш 

reading process فرآیند خوانش عملیة القراءة Фароянди хониш 

receiver/ receiver مخاطب المتلقي Мухотаб 

reference مرجع العائد Марҷаъ 

reproduction بازتولید إعادة نطق Бозтавлид 

rewrite text بازنویسی متن إعادة بناء النص Бознависии матн 

rhetorical figures تصاویری بالغی صوربالغیة Тасовири балоғӣ 

Rhetorical question انکاریاستفهام  االستفهام االستنكاري  Истефҳоми 

инкорӣ 

Rhythm توازن قافیة، تقفیة Тавозун 

scale of epistemology میزان شناخت مستوى المعرفة Мизони шинохт 

selection گزینش خیار Гузиниш 

semantic ambiguity غموضداللي،إبهاد

داللي

 Ибҳоми маъноӣ ابهام معنایی

semantic relations روابط داللی عالقات داللیة Равобити даллолӣ 

semantic space داللیة فُسحة فراغ داللي  Фазои маъно فضاى معنا 

semantic unit واحد معنایی وحدة داللیة Воҳиди маъноӣ 

semi colon نقطه ویرگول الفاصلة Нуқтавергул 

semiotic language زبان ایما و اشاره لغة اإلشارة Забони имову 

ишора 

Sender فرستنده مرسل Фиристанда 
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sentence جمله الجملة Ҷумла 

sentential coupling عطف جمله عطف الجملة Атфи ҷумла 

Simile تشبیه التشبیه Ташбеҳ 

situational context بافت خارجی نسیج خارجي Бофти хориҷӣ 

source language زبان مبدأ اللغة األم Забони мабдаъ 

spatial & extra position  نقل المكان

 والزمان

فرا زمانی 

 و فرا مکانی

Фарозамонӣ ва 

фаромаконӣ 

spoken language زبان گفتاری لغة الحدیث Забони гуфторӣ 

stereotyped metaphor  االستعارة

 المبتذلة

ى مبتذل استعاره  Истиораи 

мубтазил 

story node گره داستان عقدة القصة Гиреҳдостон 

structure features ترکیب ویژگی ها سمات التركیب  Вижагиҳои 

таркиб 

structure process فرآیند ساختار عملیة البناء Фароянди сохтор 

style اسلوب األسلوب Услуб 

sub structures text ة العمیقة للنصلبنی متن هاختزیرسا   Зерсохтҳои матн 

subject  إلیه، فاعل، مبتدأالمسند  Муснадун илайҳ مسند الیه 

suffixes & prefixes  السوابق

 واللواحق

پیشوندها و 

 پسوندها

Пешвандҳо ва 

пасвандҳо 

surface structure روساخت البنیة السطحیة Рӯсохт 

symmetrical relations روابط متداخل عالقات متداخلة Равобити 

мутадохил 

synonymity ترادف ترادف Тародуф 

syntax & semantic نحوی ومعنایی النحوي الداللي Наҳвӣ ва маъноӣ 

syntax & semantic 

structure 

البنیة النحویة 

 الداللیة

ساختار 

 نحوی و معنایی

Сохтори наҳвӣ ва 

маъноӣ 

system of sentence نظام جمله نظام الجملة Низоми ҷумла 

target language زبان مقصد اللغة الهدف Забони мақсад 

target text  ،متن النص األصلМатни аслӣ, 
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، متن هدفاصلی النص الهدف  матни ҳадаф 

Text متن النص Матн 

Thematic موضوعیت موضوعیة Мавзуият 

traditional grammar دستورهاى سنتى القواعد التقلیدیة Дастурҳои 

суннатӣ 

transformational-

generative grammar 

النظریة التولیدیة 

 التحویلیة

فرضیه ى 

گشتارى -تولیدی   

Фарзияи тавлидии 

гашторӣ 

transitive verb فعل متعدی الفعل المتعدي Феъли мутааддӣ 

translation domain ی ترجمه حوزه مجال الترجمة  Ҳавзаи тарҷума 

translation equivalents معادل لفظی مكافئ لفظي Муодили лафзӣ 

translation process فرآیند ترجمه عملیة الترجمة Фароянди 

тарҷума 

translation theories نظریه هاى  نظریات الترجمة

 ترجمه

Назарияҳои 

тарҷума 

Translation sense حس ترجمه حس الترجمة Ҳисси тарҷума 

translator مترجم المترجم Мутарҷим 

transliteration نویسه گردانی كتابة صوتیة Нависагардонӣ 

underling زیربنا بنیة عمیقة Зербино 

verb complement ی فعلوابسته متمم الفعل  Вобастаи феъл 

verb of motion فعل هاى حرکتی أفعال الحركة Феълҳои ҳаракатӣ 

verbal phrase  الفعلیة العبارة فعلیعبارت    Иборати феълӣ 

verbal sentence ی فعلیجمله جملة فعلیة  Ҷумлаи феълӣ 

Virgule ویرگول الفاصلة Вергул 

Wisdoms حکم الِحَكم Ҳикам 

Writer view دیدگاه مولف رؤیة المؤلف Дидгоҳи муаллиф 

written language زبان نوشتاری لغة الكتابة Забони 

навишторӣ 

 


