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МУҚАДДИМА 

       Дар кори диссертатсионӣ вижагиҳои луғавӣ ва сарфии «Зафарномаи 

хусравӣ» таҳқиқу баррасӣ гардида, тавассути он мавқеи забони адабии 

тоҷикӣ дар нимаи дуюми садаи XIX ва оғози қарни XX то андозае муайян 

карда шудаанд. 

     Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Баррасӣ ва таҳқиқи марҳилаҳои таърихи 

забони адабии тоҷикӣ, хосатан марҳилаи нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои 

асри XX, яке аз масоили мубрами забоншиносии тоҷикӣ маҳсуб ёфта, дар ин 

давра забони адабии тоҷикӣ бо саъйу кӯшишҳои адибони маорифпарвару 

маърифатпарвар бо шеваи хосаи худ инкишоф ёфта бошад ҳам, забони осори 

ин давра дар забоншиносӣ ҳамаҷониба мавриди баррасиву таҳқиқ қарор 

нагирифтааст, аз ин рӯ, баррасиву таҳқиқи вижагиҳои забонии осори 

таърихии ин давра, аз ҷумла вижагиҳои луғавию сарфии «Зафарномаи 

хусравӣ» аз чанд ҷиҳат ҷолиби таваҷҷуҳ аст. Аввалан, ин асар то кунун на аз 

нигоҳи вижагиҳои луғавӣ ва на аз нигоҳи вижагиҳои сарфию савтӣ дар 

забоншиносӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор нагирифтааст. Дувум, дар 

маҷмуъ, ба омӯзиши забони осори таърихии ин давра ба таври бояду шояд ё 

ба таври доманадор то кунун муҳаққиқон ба таври бояду шояд корҳои илмӣ 

анҷом надодаанд. Савум, маводи забонии осори таърихии ин давраро чун 

сарчашмаи асосии марҳилаи гузариш ба содакунии забони адабӣ, ки дар 

поёни садаи  XIX ва оғози  асри XX аз тарафи маорифпарварон ба ин ҷараён 

асос гузошта шуд, донистан мумкин аст. Аммо дар поёни қарни Х1Х ва 

аввали садаи ХХ дар робита ба марҳилаҳои рушди ҷомеа ва оғози амалиёти 

адабии раванди маорифпарварӣ, ки бо сарварии Аҳмади Дониш оғоз гардида 

буд ва нависандагоне, чун Шамсиддин Шоҳин, Абдулмаҷид, Яҳёхоҷа, 

Муҳаммад Содиқхоҷаи Гулшанӣ, Абдулкарим Офарин, Қорӣ Раҳматуллои 

Возеҳ, Махдум Исо, Симо, Дилкаш, Ҳайрат ва амсоли инҳо дар канори ӯ  

гирдомада буданд, аз пайи сода кардани забони тоҷикии давр мегарданд, ки 

ин раванд ҳам ба забони назм ва ҳам ба забони насри ин давр таъсир бахшид. 

Ё ба таври дигар, адибони ин давр худро то андозае дар раванди ба мардум 
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наздик кардани ҳолати забон ё ба таври дигар дар демократишавии вазъи 

забони тоҷикӣ вазифадор мешуморанд, ки дар ин бобат донишмандони соҳаи 

таъриху адабиёт ва забон дар нигоштаҳои хеш баёни андеша кардаанд 

[Маъсумӣ 2010; ГЗАҲТ 1986, 331; Абдулқодиров 1988,7-29]. Аз ин ҷост, ки 

мо тасмим гирифтем роҷеъ ба вижагиҳои луғавию сарфии асари «Зафар- 

номаи хусравӣ» рисоли илмӣ таълиф намуда, дар он нақши асари мазкури 

таърихиро дар рушди забони адабии тоҷикии ин давр то андозае муайян 

кунем.  

     Дараҷаи мавзуи таҳқиқ. Забони осори мансуру манзуми нависандагону 

шоирони нимаи дувуми қарни XIX ва оғози садаи XX то қадри имкон ба 

риштаи таҳқиқ кашида шудаанд, вале вижагиҳои забон ва тарзи нигориши 

асарҳои таърихии ин марҳила, хосатан асари  «Зафарномаи хусравӣ», бе 

ишораи қайду мулоҳизаҳо дар чанд диссертатсияҳои ба таърихи ин давр ва 

фарҳангу адабиёт ва забони осори адабиву илмӣ бахшидашуда то ҳол ба 

таври бояду шояд баррасӣ нагардидааст [ниг.: Айнӣ 1964, Маъсумӣ 2010, 

Қосимова 2010, Неъматзода 1967, Сабзаев 1991]. Дар диссертатсияи илмии 

забоншинос Ш. Кабиров вижагиҳои луғавии «Таърихи Бадахшон»-и 

Саидмуҳаммади Бадахшӣ ва Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар мавриди 

баррасӣ қарор гирифта, ин муҳаққиқ дар бораи вижагиҳои луғавии ин асари 

таърихии охири асри XIX рисолаи илмӣ анҷом додааст [Кабиров 1982]. Дар 

таълифоти муҳаққиқони ин аҳд, махсусан, дар  мақолаҳои «Нигоҳе бар 

«Куллиёт»-и Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ» [Анварӣ 2012, 7-10], «Ҷойгоҳи  сухан 

дар фарохнои андешаи шоир» [Анварӣ 2013, 112-118], «Оронимҳо дар асари 

«Таърихи ҳумоюн»-и Гулшанӣ» [Ҳомидов 2014, 56-764], «Номвожаҳои 

ҷуғрофии водии Фарғона ва вижагиҳои забонии онҳо дар «Зафарномаи 

хусравӣ»» [Ҳомидов 2015, 98-104], Қ. Сатторӣ «Шоири хушсухан ва 

хушнависи зарқалам» [Сатторӣ 2004, 8-14] бахшида шудааст, ки ҳамаи инҳо 

ба омӯзиши забони адабии ин давр ва вижагиҳои он далолат мекунанд. Дар 

ин росто метавон мулоҳизаҳои забоншинос С. Анвариро овард, ки мувофиқи 

фармудаи ӯ истифодаи забон ва тарзи баён, ки нисбат ба шоири намоёни ин 



6 
 

давр Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ баёни андеша карда, зикр менамояд, ки Ҳоҷӣ 

Ҳусайни Кангуртӣ дар мавриди истифода ва эҷоди калимаву таркиб ва 

ифодаҳои гуногунмаънӣ, санъатҳои шеърӣ ва монанди инҳо нотакрор буда, 

ин ҳунари устоди калом мавриди омӯзиши ҳаматарафаи муҳаққиқон қарор 

нагирифтааст. Аз ин ҷост, ки месазад баррасии амиқу жарфи паҳлӯҳои осори 

мухталифжанри ин чеҳраи фарҳангии кишварамон мавриди таҳқиқи ришта- 

ҳои гуногуни улуми башарӣ, хосатан забон ва адабиёт, гардад [ниг: Анварӣ  

2013, 112].  

     Як қатор нигоштаҳои муҳаққиқ Сулаймон Анварӣ доир ба забони осори 

Хоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ, чун: «Истиқлол ва эҳёи вожаҳо», «Ҳоҷӣ Ҳусайн – 

шоири суханофарин», «Фасле тааммул бар сухани Ҳоҷӣ Ҳусайн» [Анварӣ 

2014, 154-158] доир ба забони осори адибони ин давр маълумоти аҷиберо 

фаро гирифтааст. Инчунин доир ба хусусиятҳои забонии асарҳои ин марҳила 

навиштаҳои Н. Маъсумӣ («Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат», «Забон ва услуби Аҳмади 

Дониш»), Ш. Кабиров «Вижагиҳои луғавии «Таърихи Бадахшон»»-и [1982] 

ва «Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри ХХ (дар асоси маводи «Туҳафи 

аҳли Бухоро»-и Мирзосироҷи Ҳаким»-и С. Ҳоҷиев [1987] маълумот пайдо 

кардан мумкин аст, ки аз ҷиҳати замонӣ ба зиндагии таълифгари 

«Зафарномаи хусравӣ» наздикӣ доранд. Тавре зикраш рафт, таркиби луғавии  

«Зафарномаи хусравӣ» аз нигоҳи маънӣ ва муҳтаво хеле ҷолиб буда, 

гирдоварии мавод ва баррасии онҳо низ дар таълифу тадвин ва 

мукаммалсозии фарҳангномаҳо дорои арзиши баланд аст. Дар ин бобат 

нависандаи файласуфи асри XVI фаронсавӣ Рене Декарт чунин нигошта буд: 

«Маънои калимаҳоро шарҳ додан аз нигоҳи миқдор беш бар фоидаи кор 

хоҳад буд ва бо воситаи шарҳи маънои калимаҳо оламро аз нисфи иштибоҳ 

раҳоӣ намудан мумкин аст» [Муҳаммад Гунбадӣ 1382,184]. Забоншинос 

Ҷаъфар Рустамзод низ бар чунин андеша аст, ки «Адабиёти классикӣ, забони 

муқтадири онро наомӯхта, маданияти суханамонро баланд бардоштани мо 

имконнопазир аст. Дар адабиёти классикии мо калимаву ибора, таркибу 

таъбир ва ҷумлаҳои ибратангезе ҳастанд, ки суханро сайқал медиҳанд, нуру 
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зиё мебахшанд ва сазовори пайравианд» [Рустамзод 1990, 317]. 

Диссертатсияҳои забоншиносон Х. Табаров дар мавзуи «Вижагиҳои луғавӣ 

ва грамматикии забони ашъори Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ» [Табаров 2011] ва 

Р. Бобокалонова «Хусусиёти луғавию семантикии услуби «Таърихи 

ҳумоюн»» [2019] аз қабили корҳои илмианд, ки маводи забонии осори 

манзуму мансури асри XIX-ро фаро мегиранд ва дар омӯзиши ин давр ба 

сифати мавод метавонанд, кумак намоянд. Аз ин дидгоҳ низ таҳқиқи забони 

асари «Зафарномаи хусравӣ» аз фоида тиҳӣ набуда, дар айёми таълифи асари 

мазкур тарзи навиштору гуфтор чунин будааст ва онҳо ниёз ба таҳқиқ 

доранд. Аз ин ҷост, ки бо ин ҳадаф ҳамаи асарҳои хаттии гузаштагонамон ба 

таври бояду шояд баррасӣ гардида, асолати таърихии забонамон дар массири 

таърих нишон дода шавад. Адиби нозукандешаи мо, мунақкиди насри бадеӣ  

Ҷонибек Акобир дар ин росто чунин баёни андеша карда, зикр мекунад, 

сарчашмаи ҳар як забони инсонӣ зиндагии халқ аст ва аз ин рӯ дар зиндагии 

инсон мавзуи асосӣ вуҷуд доштани инсон аст. Дар бархурди зиндагии 

инсоният ҳангоми ҷаҳонишавӣ ва даврони техноложӣ забони инсонӣ 

устувории худро нигоҳ доштааст ва минбаъд низ нигоҳ хоҳад дошт [ниг.: 

Акобир Ҷ. 1992, 7]. 

       Бояд гуфт, ки ҷиҳати ривоҷу равнақи забони ҳозираи тоҷикӣ баррасии  

таърихи асарҳои хаттӣ, чи манзум ва чи мансур, ниҳоят зарур буда, 

марҳилаҳои рушди тамоми забонҳо байни ҳамдигар дар робитаанд, вале он 

навъи пайвандие, ки байни замони нави инкишофи забони адабии форсии 

тоҷикӣ, ки ба даврони ҳукмронии Сомониён мувофиқ меояд, дар байни  

забонҳои ҷаҳон дарк карда намешавад. Ҳамин робита то замони таълифгари  

«Зафарномаи хусравӣ», ки дар поёни садаи ХIХ ва оғози қарни ХХ умр ба 

сар бурдааст, ба назар мерасад. Баёни содагии осори манзум ва мансури 

даврони оғози забону адабиёти форсии тоҷикӣ, хосатан, таълифоти 

асосгузори адабиёти навини порсӣ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва муаллифи 

ҳамоса Абулқосими Фирдавсӣ дар таълифоти ин нигорандаи беунвон ошкоро 

ба назар мерасад, вале маҳдуди андешаи эшон танҳо давомдиҳандаи шеваи  
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баёни пешиниён бошад ҳам, вале маълум мегардад, ки забон ва тарзи баёни 

ин асари таърихӣ аз чанд ҷиҳат боз ҷолибтар ба назар мерасад. Зеро 

муаллифи беноми ин асари таърихӣ дар баёни воқеаҳои таърихӣ назари 

фарох дошта, аз кулли имконот истифода карда дар сохтани калимаҳои 

мураккаби ҷаззоб [соҳибқирон, гетиситон, зафарпайкар, саодатнишон, 

баҳодурсултон, вологуҳар, хуршедкулоҳ, мағфиратнишон, шафқатпаноҳ, 

диёнатогоҳ…] нақши муассир дорад ва аз дигар паҳлӯ, дар мукаммалу 

пурбории хазинаи забон нақше дорад ва мубоҳисаи мо низ дар атрофи ҳамин 

ҷанба сурат мегирад.  

      Асари «Зафарномаи хусравӣ» ба қатори осори мансури таърихӣ шомил 

мегардад ва ин асар бо пораҳои назми  омехта, ки муаллифаш номаълум аст, 

дар асри XIX, ки мутобиқи соли 1279 ҳ. қ. (баробар аст ба 1862-1863-и 

мелодӣ) мебошад, таълиф гардидааст. Муҳтавои асари номбурдаро ду бахш 

фаро гирифта, бахши якуми он дар бобати набардҳои мобайни аморати 

Бухоро [тохтутозу ҳуҷумҳои амир Насруллоҳ] бо хонигарии Хӯқанд 

(Қӯқанди имрӯза) маълумот дода, ҳамзамон дар қисми номбурда инъикоси 

ҳамлаҳои  размӣ дар марзҳои Хӯқанд, Конибодом, Зомин, Ҷиззах, Ӯротеппа 

(Истаравшани ҳозира) ва ҳамлаҳои амир Насруллоҳро ба ҳудуди Хоразм бо 

манзараҳояш дода шудааст. Бахши дигари асар, инъикосгари вақоеи сиёсию 

иҷтимоии Осиёи Марказӣ (Хуросону Мовароуннаҳр) ва атрофу гирди он, 

махсусан вилояту уездҳои Ҳилм, Қундуз, Андхӯй, Оқча, Балх маҳсуб меёбад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки ин минтақаҳо  дар ҳудуди Афғонистони подшоҳии охири 

қарни XIX ҷойгир буданд. Гузашта аз ин, дар ин таълифот оид ба 

муборизаҳои  амири Афғонистон Муҳаммадхон Дӯст, ки ҳукмрони қисми 

чапи дарёи Ому  гардида буд, муборизаи амири Бухоро Насруллоҳ ба 

муқобили ин кушишҳои амири Афғонистон дар якҷоягии  бекҳои Яккабоғ, 

Китоб, ва Шаҳрисабз нишон дода шудааст. Ногуфта намонад, ки соли 

таълифи асари мазкур 1862-1863 маҳсуб ёфта, дар он доир ба ҳодисаҳои 

таърихиву номвожаҳои ҷуғрофии ин марҳила маълумоти дақиқ дода 

шудааст. Асар бо нишон додани таърихи аз олам гузаштани амир Ҳайдар 
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оғоз шуда, бо инъикоси талошҳои писарони ӯ барои соҳиб гардидан ба тахту 

тоҷи аморати Бухоро, ғолибияти амири Бухоро Насруллоҳхон ва рӯйдоди 

вафоти амири Афғонистон Муҳаммадҳусайн ба охир мерасад. Аз навиштаҳо 

маълум мегардад, ки таърихнигор дар раванди ҳодиса иштироки бевосита 

дошта, лашкаркашиву ҳуҷуму ҳамлаҳои амири Бухоро Насруллоҳхонро ба 

самти Балх, Қундуз, Истаравшан, Қӯқанд, водии Зарафшону Бадахшон 

нишон дода, дар ин самт ҳаракату муборизаҳоро батафсил навиштааст. Ягона 

нусхае, ки чун дастнависи «Зафарномаи хусравӣ» эътироф гардидааст, дар 

хазинаи шуъбаи осори хаттӣ ва мероси шарқии Академияи миллии илмии 

Тоҷикистон то имрӯз маҳфуз аст ва дар асоси ин дастнавис чанд рисолаҳои 

илмӣ доир ба ҷиҳатҳои таърихии асари мазкур таълиф гардидааст. Нашри 

интиқодии асари мазкурро соли 2011 муаррихи тоҷик Ҳоҷӣ Назир Муҳиддин 

Турсунзод бо алифбои имрӯзаи тоҷикӣ омода карда, манзури хонандагони 

зиёде  гардондааст. 

    Асари «Зафарномаи хусравӣ» бо забони маъмулии тоҷикии даврони 

муаллиф, яъне бо забони муҳити илмии Осиёи Миёнаи асри XIX ва оғози  

садаи XX, таълиф гардидааст. Дар асари номбурда теъдоди муайяни 

калимаҳою ибораҳои забони арабӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, ки 

мутолиаи он ба хонандаи одии имрӯза баъзе мушкилоти забонӣ пеш меоянд. 

Аммо дар корҳои илмии минбаъда, тавре донишманди тоҷик А. М. Мирзоев 

замоне барҳақ зикр гардида буд, аз ин хотирот мӯшикофона, дақиқназарона, 

эҳтиёткорона муносибат карда, ҳатто ба назари танқиду қиёси сахт истифода 

бояд бурд, зеро дар матни хотираҳо хатоҳои ҷиддии мантиқиву таърихиву 

илмӣ роҳ ёфтаанд [Мирзоев 1949, 8]. 

      Гуфтан ҷоиз аст, ки дар бобати мазмуну мундариҷаи асари мавриди 

таҳқиқ дар адабиётшиносӣ ва таърихшиносӣ муҳаққиқоне чанд, чун А. М. 

Мирзоев [1949], Н. Маъсумӣ [2003, 2005], дар таърихшиносӣ И. Раҳматов 

[Раҳматов 1988] 1  ва монанди инҳо маълумоти заруриро дар таълифоту 

 
1. Рахматов И. «Зафар-нома-йи Хусрави» как источник по истории Средней Азии и Афганистан // 

Автореф... канд..дисс.. –Душанбе, 1988. – 18 с.  
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нигоштаҳои хеш оварда, андешаҳои хешро баён дошта, маҳорати 

нависандагиву таърихнигории муаллифи беноми асари мазкурро нишон 

додаанд, вале роҷеъ ба забони «Зафарномаи хусравӣ» то имрӯз ягон кори 

таҳқиқотӣ ба ҷуз мақолаҳои алоҳидаи муҳаққиқон ба таври бояду шояд ба 

анҷом нарасидааст ва забони ин асар интизори муҳаққиқон мебошад.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои 

таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ робитаи зич 

дорад. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили 

барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқоти 

мазкур яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи забон ва 

типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.  

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 

       Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқ баррасии вижагиҳои луғавӣ ва 

сохтории яке аз асарҳои таърихии нимаи дуюми асри XIX ба ҳисоб рафта, 

инчунин нишон додани нақши калимаҳои аслию иқтибосӣ дар пурғановат 

гардидани таркиби луғавии забони адабии тоҷикии ин давр маҳсуб меёбад. 

       Вазифаҳои таҳқиқ. Равшан аст, ки забони адабии тоҷики поёни садаи 

XIX ва аввали қарни XX дар инкишофу такомули забони адабии тоҷикӣ 

манзалату шаҳомат ва эътибори хоссаро молик буда, марҳилаи зикршуда 

марҳилаи гузаришест, ки забони адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ба 

марҳилаи нав – забони адабии муосири тоҷикӣ оғоз мегардад.  Баррасиву 

таҳқиқ ва таҳлили асари таърихии мазкур ҳангоми муайян сохтани 

хусусиятҳои лексикӣ, истифодаи вомвожаҳои арабӣ ва туркӣ-ӯзбекӣ, тарзи 

баён ниҳоят муҳим буда, тасмим гирифта шуд, ки ҷиҳати ҳаллу фасли онҳо 

иҷрои вазифаҳои зер ба назар гирифта шаванд: 

 
2. Рахматов И.  «Зафар-нома-йи Хусрави» как источник по истории Средней Азии и Афганистан // 

Диссертация.–Душанбе,1989. – 315 с.  
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–Дараҷаи корбасти унсурҳои лексикӣ, мисли синонимҳо, антонимҳо, 

омонимҳо ва полисемия дар асар; 

–Нишон додани дараҷаи истифодаи вомвожаҳои арабӣ, ғайриарабӣ ва 

вожагон дар асар;                                                         

–Муайян кардани дараҷаи корбурди унсурҳои луғавии забони ин асари 

таърихӣ; 

–Муайян кардани нақши ин асари таърихӣ дар рушди забони адабии тоҷикии 

қарни XIX ва оғози садаи XX.  

       Объекти таҳқиқ. Маводи диссертатсия дар асоси матни интиқодие, ки 

аз нусхаи дастнависи ягонаи «Зафарномаи хусравӣ», ки дар хазинаи  шуъбаи 

осори хаттӣ ва мероси шарқии АМИТ ҳифз мегардад ва дар пояи ин 

дастнавис чанд рисолаи илмӣ роҷеъ ба паҳлӯҳои таърихии асари номбурда ба 

анҷом расидааст, таҳия шудааст. Соли 2011 таърихнигор Ҳоҷӣ Назир 

Муҳиддин Турсунзод дар пояи ин дастхат маводи комили асари мазкурро ба 

ҳуруфи кириллии тоҷикӣ бозгардонда, нашри пурраи онро омода ва нашр 

карда, манзури хонандагон гардондааст. Ҳангоми баррасиву таҳқиқ ва 

ташреҳи маънои калимаҳо инчунин аз чанд фарҳангу луғатҳои тафсирӣ, чун: 

«Фарҳанги форсӣ»-и Муин, «Чароғи ҳидоят»-и Ризоқулихони Ҳидоят,  

«Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддин, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммад 

Бурҳониддин, «Фарҳанги забони тоҷикӣ» [1969], «Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ» [2008] ва монанди инҳо корбаст намудем.  

       Предмети таҳқиқ. Мавзуи таҳқиқи диссертатсияи мо «Вижагиҳои 

луғавию сарфии «Зафарномаи хусравӣ» маҳсуб меёбад ва дар он ҷиҳатҳои 

луғавию сарфии асари таърихӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

       Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар равиши баррасиву таҳқиқи масоили 

мазкур ба асарҳои илмии забоншиносони маъруфи  ватанию хориҷӣ, аз 

қабили А. М. Мирзоев [1949], Н. Маъсумӣ [2003], Д. Т. Тоҷиев [2005], М. Н. 

Қосимова [2011], Р. Ғаффоров [1966], Б. Камолиддинов [1967], Ҳ. Маҷидов 

[2007], М. Муҳаммадиев [2005], С. Ҳалимиён [2014], Ш. Кабиров [1982], 

Д.Саймуддинов [2001], Д.Хоҷаев  [1998], С. Назарзода [2003], Т. Шокиров 
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[2001], А. Ҳасанов [2003], М. Султонов [2010], С. Раҳматуллозода 

(Ҳоркашев) [2014)], Ф. Шарифова [2011], Ш. Исматуллозода [2007], З. 

Мухторов [2001], М. Саломиён [2018], Д. Ҳомидов [2018], Ж. Гулназарзода 

[2019], С. Ҳалимова [2017], Х. Камолзода [2011], У. Саъдуллозода [2013] ва 

В. В. Виноградов [1977], Ю. А. Гвоздарев [1989], В. В. Виноградов [1977], Г. 

О. Винокур [1992], Н. М. Шанский [1971], Е. М. Галкина-Федорук [1957], Д. 

Н. Шмелев [1973] ташкил медиҳад.   

     Асоси методологии таҳқиқи номбурдаро методҳои баррасии қиёсиву 

таърихӣ, методи ҳамзамониву (синхронӣ) дерзамонӣ ё таърихӣ [диахронӣ], 

баррасии луғавӣ-маъноӣ [лексикӣ-семантикӣ], мушоҳида, омор фаро 

мегиранд. Ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои таҳқиқ расидан мо ба пажуҳиши 

назарии соҳаи вожашиносӣ такя намуда, андешаҳои худро манзур гардондем. 

1974], Л.А. Новиков [Новиков 1973] ва чанде дигарон такя намудем. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Маводи рисола аз асари таърихии «Зафарномаи 

хусравӣ» фароҳам оварда шуда, барои шарҳу тавзеҳи вожаҳои таърихӣ, 

низомӣ, муродифӣ ва антонимӣ луғатҳои тафсирии ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ 

ва дигар забонҳо мураттабгардида, чун «Луғати Фурс»-и Асадии Тӯсӣ, 

«Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддин, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммад- 

ҳусайни Бурҳон, «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ», «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ», «Луғатнома»-и Деҳхудо ва ғайра 

мавриди истифода қарор гирифтаанд.   

     Навгонии илмии таҳқиқ. Навоварии диссертатсия дар он таҷассум 

меёбад, ки бори нахуст вижагиҳои забонии ин асари таърихӣ, ки дар нимаи 

дувуми қарни XIX таълиф гардидааст, аз нигоҳи вижагиҳои луғавӣ, маъноӣ, 

морфологӣ ва услуб ё тарзи баён мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Ҳамчунин истифодаи истилоҳоти илмӣ, адабию таърихӣ ва корбасти 

ифодаҳои маҷозӣ, таркибу ифодаҳои хосса дар он мавриди баррасӣ қарор 

мегирад.  
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                          Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 

      1. Дар асари мавриди таҳқиқ унсурҳои луғавӣ, чун муродифот, антонимҳо 

фаровон корбурд доранд, ки ҳангоми таҳлил ба маҳорати корбурди онҳо аз 

ҷониби муаллифи асар нишон дода шуда, ҷиҳатҳои луғавию тобишҳои 

маъноии ин унсурҳо нишон дода мешавад. 

      2. Дар асар номвожаҳои ҷуғрофӣ ва шарҳи онҳо, вожаҳои соҳаи ҳарбӣ ва 

мақоми онҳо, ҷойгоҳи этнонимҳо дар асар нишон дода шудааст ва доир ба 

ҳар яки ин унсурҳои луғавӣ маълумот ва маводи аз асар оварда шуда, 

паҳлуҳои луғавӣ ва тобишҳои маъноии онҳо нишон дода мешавад.             

      3. Вомвожаҳо дар асар ҷойгоҳи хоссаро касб кардаанд ва ҳангоми баррасӣ 

дараҷаи корбурди вомвожаҳои арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ, русӣ ва аврупоӣ  

муқаррар карда мешавад. 

     4. Асари номбурда асари таърихӣ буда, ба рушду инкишофи забони 

адабии тоҷики дар поёнии асри XIX ва ибтидои асри XX нақши муассир 

дорад ва ҳамин ҷиҳати асари номбурда дар диссертатсия нишон дода 

шудааст.  

    5. Гирдоварӣ ва дастабандии маводи рабтдошта ба вомвожаҳои арабии 

асар ва нишон додани хусусиятҳои маъноию сохтории ин қишри луғавӣ  

барои муайян намудани вижагиҳои луғавии вомвожаҳо аҳаммияти калон 

дорад. 

      6. Вижагиҳои морфологии асари мавриди пажуҳиш ҷойгоҳи хосса дошта, 

бо роҳҳои калимасозӣ сурат гирифтани онҳо ошкор ва эҷодгари калимаҳои 

махсуси мураккабсохт будани муаллифи асар муайян карда шудааст.  

       Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он зуҳур мегардад, ки ба 

воситаи баррасии маводи асари таърихӣ роҷеъ ба баъзе хусусиятҳои лексикӣ 

ва тарзи баёни забони адабии тоҷикии ин марҳила баёни ақида ва натиҷаҳои 

илмии бадастомадаро дар навиштани китоби дарсии таърихи забони адабии 

ин марҳила истифода кардан мумкин аст. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, 

ки минбаъд ба таҳқиқи вижагиҳои луғавӣ ва сарфии осори таърихию бадеӣ 
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сайъ мекунанд, маводи беши назариявӣ дода метавонад. Ҳамчунин хулосаҳои 

бадастомадаи таҳқиқ ҷиҳати тавсеа бахшидан ҷойгоҳи холие, ки дар 

забоншиносии тоҷикӣ вуҷуд дорад, мусоидат карда, барои баррасии 

минбаъдаи масъалаҳои луғатшиносӣ, морфологияи диахронӣ (таърихӣ) роҳ 

боз мекунад. Маводи диссертатсияи мазкурро дар дарсҳои назариявӣ ва 

курсу семинарҳои тахассусии таърихи забони адабии тоҷикӣ, махсусан, 

забони адабии нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри XX, истифода ва 

инчунин калимаҳои хоссаи дар асар корбаст намудаи муаллифи асари 

номбурдаро дар луғатҳои тафсирӣ ҳамчун маводи забони адабии ин марҳила 

мавриди истифода қарор додан тибқи мақсаду матлаб  хоҳад буд.  

      Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссер- 

татсия дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию сарфии асари «Зафарномаи хусравӣ» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология бо шиносномаи 

ихтисоси илмии 10.02.01. – Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.  

       Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. 

Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби роҳбари илмӣ 

тарҳрезӣ шудаанд. Муаллифи диссертатсия бо такя ба маводи асари мавриди 

таҳқиқ қарор гирифта муҳимтарин вижагиҳои луғавию сарфии забони асари 

мазкурро таҳқиқ намуда, таркиби вожагонӣ, мансубияти забонӣ, сохтори 

сарфӣ ва ҳиссаинутқии онҳоро муайян кардааст. Дар диссертатсия ва 

мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи  асосии  таҳқиқ инъикос ёфтаанд.                  

       Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои муҳимми 

рисолаи илмӣ дар суханрониву гузоришҳои унвонҷӯ, ки дар  конфронсҳои 

донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва мақолоти алоҳидаи муаллиф, ки 

дар маҷаллаҳои гуногуну маҷмуамақолоти илмӣ ба табъ расидаанд,  таҷассум 

гардидааст. 

      Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои 

муҳимми рисолаи илмии мазкур дар маҷмуъ дар  10 мақола, ки аз ин 6 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди 

Президенти ҶТ ва 4 мақола дар маҷмуамақолоти гуногуни илмӣ нашр 
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гардидаанд.  Муҳокимаву баррассии васеи диссертатсия дар кафедраи 

таърихи забон ва типология, забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (20. 05. 2022, суратмаҷлиси №13) сурат гирифтааст ва ба 

дифоъ тавсия гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Мундариҷаи рисола аз феҳристи 

ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт таркиб ёфта, 

мазмуну мундариҷаи он дар 161 саҳифаи чопи компютерӣ фароҳам оварда 

шудааст. 
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БОБИ I 

ҶОЙГОҲИ  УНСУРҲОИ  ЛУҒАВӢ  ДАР  «ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ» 

Матолиби муқаддимавӣ. Забони адабии тоҷикӣ аз қабили забони 

нерумандтарин ва куҳанбунёди забонҳои ғарбии эронӣ маҳсуб ёфта, таркиби 

луғавии пурғановати он аз қабатҳои гуногуни луғавӣ таркиб ёфтааст. Ин 

қабатҳои луғавӣ барои ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони адабӣ нақши 

муассир дошта, адибону шоирон дар офаридани асари баландмазмун аз ин 

унсурҳои луғавӣ фаровон корбаст менамоянд. Роҷеъ ба ин вижагии калима 

забоншинос М. Норматов чунин зикр намудааст: «Калима материали 

бинокории забон аст, бе он забон вуҷуд надорад. Албатта, худи калима дар 

алоҳидагӣ забонро ташкил намедиҳад. Калима дар майнаи мо ба таври 

ҷудогона, берун аз ҷумла вуҷуд дорад. Вай, аз як тараф, ба предмету 

ҳодисаҳо ном гузорад, аз тарафи дигар, мафҳуми онҳоро мефаҳмонад. 

Тамоми воҳидҳои дигари забон бо калима алоқаи зич доранд… Калима 

воҳиди асосӣ, воҳиди марказии забон ба шумор меравад. Вай, аз як тараф, бо 

овозҳо ва аз тарафи дигар, бо грамматика алоқаи зич дошта, тамоми 

воҳидҳои забонро ба ҳамдигар алоқаманд мекунад. Миқдори калима дар 

забонҳо ниҳоят зиёд аст. Касе калимаҳои ин ё он забонро пурра ба ҳисоб 

нагирифтааст. Ҳамаи калимаҳои дар забон буда, дар як поя намебошанд. 

Баъзе аз онҳо ниҳоят серистеъмол ва оммафаҳм бошанд, гурӯҳи дигар танҳо 

ба ном дар забон вуҷуд доранд. Баъзе калимаҳо дар инкишоф ва бой 

гардидани таркиби луғавии забон ҳиссаи калон дошта бошанд, гурӯҳи дигар 

чунин хусусият надоранд. Бо вуҷуди ин ҳар як калима дар забон мавқеи хоси 

худро дорад. Ва, албатта, дар инкишоф ва тарққиёти забон ҳамаи онҳо як хел 

саҳм надоранд. Калимаҳо пеш аз ҳама ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: 

мустақилмаъно ва номустақил» [Норматов 2010, 25]. 

      Калима ҳамчун ифодакунандаи маънои муайян дар қолаби овозии муайян 

воҳиди забонро ташкил медиҳад. Вай дар байни воҳидҳои дигари забон – 

фонема, морфема, ибора ва ҷумла воҳиди асосӣ ва муҳимтарин ба ҳисоб 

меравад ва инчунин дар қатори воҳидҳои номбурда бинои азими забонро ба 
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вуҷуд меоварад. Таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки дар илми забоншиносии 

тоҷик то ҳол паҳлӯҳои зиёди калима ба тариқи равшану пурра омӯхта 

нашудаанд. Ин нуктаро профессор Ҳ. Маҷидов низ алоҳида қайд намуда, 

менависад: «Дар адабиёти илмии ба мавзуъҳои калима ва лексикология 

бахшидашудаи забоншиносии тоҷик табиати забонии калимаи тоҷикӣ муайян 

карда нашуда, он ҳар бор ҳамчун факти муқаррар кардашудаи забон мавриди 

муҳокима қарор дода мешавад» [Маҷидов 2007, 15]. 

Калима воҳиди муҳимтарину асосии забон ба ҳисоб рафта на фақат 

мавзуи баҳси лексикология аст, балки вай дар қисматҳои мухталифи илми 

забоншиносӣ омӯхта мешавад. Мисол, агар дар илми савтиёт ҷиҳати овозии 

калима омӯхта шавад, илми сарф шакл ва сохтори онро меомӯзад. Маълум 

аст, ки инсон фикрашро тавассути калимаҳои ба як тартиби муайян 

алоқамандгардида ифода менамояд. Аз ҳамин сабаб калима мавзӯйи баҳси 

илми наҳв ҳам буда метавонад. Калима аз қадим мавзӯйи баҳси илмҳои 

ғайрифилологӣ низ гардидааст. Масалан, вай дар илми мантиқ омӯхта 

мешавад, зеро ҳарчанд калима аз мафҳум фарқ кунад ҳам, аммо бо он сахт 

алоқаманд аст ва мафҳум яке аз категорияҳои илмҳои фаласафӣ-мантиқ аст. 

Мусаллам аст, ки дар баъзе калимаҳо ҳолати руҳии инсон ба монанди 

хурсандӣ, ғазаб, қаҳр, нафрат, пушаймонӣ, хафагӣ, майлу рағбат ва монанди 

инҳо акс меёбанд. Аз ҳамин сабаб гуфтан мумкин аст, ки калима дар илми 

равоншиносӣ [психология] ба ҳайси ифодакунандаи ҷиҳатҳои руҳии 

инсоният мавриди баҳс қарор гирифта метавонад. Илми мантиқ дурустии 

фикр, робитаи байни калимаҳоро меомӯзад. Дар шуури мо мафҳумҳо, 

донишҳо ҷамъ оварда мешаванд ва байни онҳо робитаҳо низ барқарор аст. 

Дар натиҷа муҳокимарониҳо, хулосабарориҳо ба вуҷуд меояд, ки ин ҳама дар 

забон, қабл аз ҳама, бо вожаҳо баён мегарданд, яъне маҳз дар истеъмоли 

калимаҳо қонуниятҳои мантиқии сухан равшан зоҳир мешаванд. Пас, калима 

мавзуйи баҳси илми мантиқ низ ҳаст.  

Доир ба хусусиятҳои истифодаи калима ва паҳлуҳои намоёни  дастурии 

осори адибони пешин аз замони шаклгирии забони порсии дарӣ то ба 
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даврони таълифи асари «Зафарномаи хусравӣ» муҳаққиқон, хосатан  

муҳаққиқони забонҳои эронӣ ва таърихи забон, таҳқиқоти назаррасро ба  

анҷом расонидаанд, ки номи осори чанде аз онҳоро ин ҷо зикр менамоем: 

«Намунаи адабиёти тоҷик»-и устод С. Айнӣ [2010], «Сайидои Насафӣ ва 

мақоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик»-и академик А. Мирзоев [1949], 

«Очеркҳо доир ба забони адабии ҳозираи тоҷик»-и муҳаққиқ Н. Маъсумӣ 

[1967, 2010], забоншиносон Б. Сиёев дар «Очерк доир ба таърихи феъли 

забони адабии тоҷик» [1986], С. Ҳоҷиев дар «Забони адабии тоҷик дар 

ибтидои асри ХХ» [1987], Т.Зеҳнӣ дар асари «Аз таърихи лексикаи забони 

тоҷикӣ» [1992], «Забони мо – ҳастии мо»-и М.Шукуров [1991], С. Ҳалимов 

дар рисолаи «Осор» [2022], профессор М. Н. Қосимова дар «Таърихи забони 

адабии тоҷик» ва «Ганҷи сухан» [2010, 2013], «Воҳидҳои луғавии забони 

адабӣ дар «Маҷмуъ-ат-таворих»»-и Г.Камолова [1971], «Инкишофи лексикаи 

сарулибос»-и Р. Набиева  [1973], «Таърихи Бадахшон»-и Ш. Кабиров [1982], 

«Забон ва услуби шоирони маорифпарвар»-и С. Сабзаев [1991],  дар чандин 

таълифоти профессор С. Назарзода, чун: «Забон ва истилоҳот» [2003], С. 

Ҳошимов дар мақолаи «Якчанд ҷиҳати семантикии калимаҳои арабӣ дар 

«Дастур-ул-мулук»» [1995], С. Анварӣ дар асари «Вожаҳои низомӣ дар 

«Шоҳнома»» [1994], дар таълифоти А. Ҳасанов «Унсурҳои луғавӣ ва сарфию 

наҳвии осори садаҳои X-XII дар гӯйиши шимолӣ (бахши Фарғонаи ғарбӣ)» 

[2003], М. Саломиён дар «Вижагиҳои луғавӣ ва маъноии забони ғазалиёти 

шоирони асрҳои XII-XIV» [2020], З. Мухторов дар «Лексикаи ирфонии 

ғазалиёти Саноӣ» [2001], Қ. Мухторӣ дар «Хусусиятҳои луғавию услубии 

ашъори Рӯдакӣ» [2006], Ш. Исматуллоҳ «Баъзе хусусиятҳои лексикӣ-

семантикии ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ» [2007], «Хусусиёти луғавию 

семантикии услуби «Таърихи ҳумоюн»-и Муҳаммад- содиқи Гулшанӣ»-и  Р. 

Бобокалонова [2019] ва амсоли инҳо доир ба ин мавзуи мазкур ҷо-ҷо 

ишораҳо ба назар мерасанд, вале аз байни ин нигоштаҳо ба вазъи забони аҳди 

муаллифи беноми асари мавриди таҳқиқ қароргирифта наздик асари 

муҳаққиқ С. Ҳоҷиев, ки доир ба забони адабии тоҷики ибтидои асри ХХ 
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таълифнамудааст, забоншинос Ш.Кабиров «Таърихи Бадахшон», забоншинос 

С. Сабзаев «Забон ва услуби шоирони маорифпарвар» ва рисолаи илмии Р. 

Бобокалонова «Хусусиёти луғавию семантикии услуби «Таърихи ҳумоюн»-и 

Муҳаммадсодиқи Гулшанӣ»-ро метавон ном бурд, ки дар ин таълифот 

пиромуни ҷиҳати забонии асарҳои таърихӣ низ чанд нукта баён гардидааст 

[Кабиров 1982, Ҳоҷиев 1987, Сабзаев 1991, Бобокалонова  2019]. 

Мусаллам аст, ки забони тоҷикӣ таърихи қадимаро молик буда, дар 

инкишофу такомули хазина ё фонди луғавии он, дар вожасозиву вожа- 

офарӣ, такомулу устувории ҷиҳатҳои дастурӣ, овоӣ ва услубиёти он нақши  

шоирону адибон, олимону фозилон ва донишмандони бузурги мо хеле бузург 

аст. Дар муддати зиёда аз ҳазор соли шаклгириву такомули  забони адабии 

тоҷикӣ садҳо адибону шоирони маъруфу намоёни  адабиётамон дар рушду 

инкишоф ва мукаммалгардии забони адабиамон  нақши муассир гузошта, аз 

худ асарҳои гуногунжанри манзуму мансур боқӣ гузоштаанд ва ин осори 

пурарзиши бозмондаи онҳо дар махзани фарҳанги умумиинсонӣ мақоми 

хосро моликанд ва оламиён аз он босамар ҷиҳати рушду нумуи маданияту 

фарҳанги хеш истифода мекунанд. Гуфтан ҷоиз аст, ки инкишофу рушди 

забону адабиёти форсии тоҷикӣ дар муддати таърихи зиёда аз ҳазорсолаи 

арзи ҳастӣ кардани худ тибқи маълумоти сарчашмаҳои муътамад яксон 

набуда, асосан, ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ сахт вобаста буда, аз ин рӯ, 

таҳқиқи таркиби луғавии забони тоҷикии қарни XIX ва ибтидои садаи XX 

хеле ҷолиб буда, дар эҷодиёти адибони ин давр як навъ маъниофарӣ, сохтани 

калимаву ибораҳои шоирона ва баёни фикри бикр бо ҷумлаҳои содаву 

мураккаби обнарасидаву услубҳои хоси забонӣ ба назар мерасанд. Сабаби ин 

комёбиҳо дар он аст, ки «дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX дар 

Осиёи Миёна равияи прогрессивие бо номи маорифпарварӣ ба вуҷуд омад, 

ки он дар пешрафти афкори сиёсӣ-ҷамъиятии халқҳои ин сарзамин нақши 

басо калон бозидааст. Маорифпарварон дар баробари як қатор пешниҳодоти 

худ дар соҳаи дигаргун кардани сохти ҷамъият, сиёсат ва ҳолати иқтисодии 

Осиёи Миёна ба масъалаи ривоҷу равнақи адабиёт, санъату маданият, забони 
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адабӣ ва демократикунонии он, ба ҳаёти воқеӣ наздик намудани адабиёти 

бадеӣ ва забону услуби ифода низ кӯшиши зиёде кардаанд» [Сабзаев 1991, 3].   

Доир ба вазъи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва адабии ин давр то ҳадди 

имкон муҳаққиқону донишмандони Тоҷикистону Руссия, чун академикон В. 

В. Бартолд [1930], С. Айнӣ [2010], А. М. Мирзоев [1949], муҳаққиқи варзида 

Н. Маъсумӣ [1967, 2010], адабиётшиносон Р. Ҳодизода [2008], Т. Неъматзода 

[1967], забоншиносон Ю. Эгамбердиев [1972], Р. Набиева [1973], Ш. Кабиров 

[1982], С. Ҳоҷиев [1987], С. М. Сабзаев [1991], С. Анварӣ [2014], Д. Ҳомидов 

[2015], С. Қаландаров [2006], С.Расулов [2009, 2019], Қ. Сатторӣ [2007], Х. 

Табаров [2002], Р. Бобокалонова [2019] ва чанде дигарон дар таълифоти хеш 

ибрози андеша карда, зимни таҳқиқоти хеш нақши маърифатпарварону 

маорифпарваронро дар таърихи фарҳангу ҳаёти иҷтимоии мардуми 

Мовароуннаҳр (Осиёи Миёна) нишон дода, саҳми онҳоро дар инкишофи 

забони адабии тоҷикии давр, саъйю талошҳои эшонро дар ҷодаи сода 

намудани забони адабӣ-китобӣ ва ба забони мардум, яъне ба забони умуми- 

халқии тоҷикӣ наздик кардани онро нишон додаанд. «Маорифпарварон 

нисбат ба забон чун яке аз рукнҳои худшиносии халқи тоҷик муносибату 

ақидаи махсус доштанд. Азбаски забон ҳамқадаму ҳамсафари мудоми 

ҷамъият аст, дар он ҳар як вазъияти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва таърихӣ дар материали 

он ба ин ё он андоза инъикос меёбад. Бинобар ин табиист, ки сайъю кӯшиш 

ва муборизаи маорифпарварон барои демократӣ кунонидани нормаҳои 

забони адабӣ дар забони тоҷикии ин давра нақши муайяне гузоштаанд» 

[Сабзаев 1991]. 

Падид омадани ҷараёни маорифгароӣ, ба тадриҷ оғоз шудани равияву 

майлҳои мардумсолорӣ (демократӣ) дар забон, ба гуфтори мардумӣ қарор 

додани забони адабии тоҷикӣ, нисбатан содатар кардани забон ва тарзи  

гуфторро ба назар гирифта, поёни садаи XIX ва оғози садаи XX-ро замони  

гузариш аз забони адабиёти классикӣ ба забони адабии муосири тоҷикӣ ва 

аввалҳои асри XX-ро донишмандону забоншиносон саршавии шаклгирии 

забони адабии муосири тоҷикӣ дониста, андешаҳои судманде дар ин ҷода 
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баён мекунанд. Аз ҷумла, андешаи донишманди тоҷик Н. Маъсумиро доир ба 

забону тарзи баёни яке аз асарҳои устод С. Айнӣ «Таҳсиб-ус-сибён» 

меоварем, ки асари номбурда тарбиявӣ ва таълимӣ маҳсуб ёфта, дар соли 

1909 навишта шудааст: «Азбаски забон ва тарзи баёни С. Айнӣ дар «Таҳзиб-

ус-сибён» бо вуҷуди ба савияи бачагони мактабӣ мувофиқ буданаш 

хусусиятҳои асосии забони умумихалқии миллии тоҷикро барҷаста инъикос 

мекунад, китоби мазкурро яке аз нахустин намунаҳои хаттии забони ҳозираи 

адабӣ-миллии тоҷик шуморидан мумкин аст. Аз ин ҷиҳат С.Айнӣ асосгузори 

услуби нав дар забони ҳозираи адабии тоҷик мебошад, ки инкишофи 

минбаъдаи он бо фаъолияти илмӣ ва адабии худи Айнӣ сахт вобаста аст» 

[Расулов 2011, 102]. 

Оид ба нишонаҳои фарқкунандаи калимаи тоҷикӣ ҳамчун воҳиди забон 

дар илми забоншиносии тоҷик то солҳои 90-уми асри гузашта ягон қайде ба 

назар намерасад. Ҳол он ки дар забоншиносии рус Шанский М. Н. дувоздаҳ 

нишонаи калимаро ҳамчун воҳиди забон қайд менамояд: «1. Ташаккули 

овозӣ; 2. Ифодаи ҳатмии маъно; 3. Ҷудонопазирии таркиб; 4. Якзадагӣ; 5. 

Мансубияти лексикӣ-грамматикӣ; 6. Доимӣ будани сохти овозӣ ва маъно; 7. 

Маҳсулнокӣ; 8. Масолеҳи тайёри забон будан; 9. Истеъмоли васеъ дар 

калимасозӣ ва ибораороӣ; 10. Ҷудошавии осон аз матнҳо; 11. Хусусияти 

номбаркунӣ доштан; 12. Тамоюли фразеологӣ доштан» [Шанский 1971, 15].     

Нахустин бор дар илми забоншиносии тоҷик, дақиқтар соли 1995, 

профессор Маҷидов Ҳ. ба ин масъала диққати махсус дода, дар яке аз 

мақолаҳояш ёздаҳ нишонаи калимаи тоҷикиро ҳамчун воҳиди забон ба 

тариқи зайл номбар кард: «а) муташаккилии овозӣ; б) ифодаи маъноҳо; в) 

ҷудонопазирии таркиб; г) як зада доштан; ғ) доимӣ будани сохту маъно; д) 

масолеҳи тайёри забон будан; е) якҷоя шакл гирифтан; ё) ҳамнишинӣ бо 

калимаҳои дигар; ж) ҷудошавӣ аз матнҳо; з) тамоюли фразеологӣ доштан; и) 

ба вазифаи номинативӣ соҳиб будан» [Маҷидов 2007, 16]. 

Пас, мусаллам мегардад, ки вожа дар хазинаи забон ва дар дигар 

қишрҳои он нақши асосӣ дошта, ҷиҳати пуршукӯҳ ва пурманзалат  гардидани 
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ин ё он забон функсияи асосиро ба иҷро мерасонад. Дар таркиби дуғавии 

забон вожаҳои муродифӣ (яъне муродифот ё синонимия), муқобилмаъноӣ 

(антонимия), сермаъноӣ (полисемия), ҳамшаклӣ (омонимия), ифодаҳои 

маҷозӣ ва амсоли инҳо ҷойгоҳи махсусро доро буда, тавассути онҳо 

пурғановати фонди лексикии ин ё он забон эҳсос мегардад. Маълум аст, ки 

фонди луғавии забон аз қишрҳои гуногуни лексикӣ иборат буда, яке аз он 

қабат ё қишрҳои лексикиро категорияҳои луғавӣ фаро мегиранд. Зимни 

мафҳуми категорияҳои луғавии  забон муродифот, мутазод (вожаҳои 

зидмаъно – антонимҳо), сермаъноӣ ва омонимҳо фаҳмида шуда, ҳар яки ин 

унсурҳо дар таркиби луғавии забон мақому манзалати муайянеро дороянд 

[Маҷидов 2007, 79]. 

 Аз ин ҷост, ки асари таърихии «Зафарномаи хусравӣ» дар таҳқиқи 

забони осори мансури охири асрҳои XIX ва ибтидои XX аз муҳимтарин ва 

пурмуҳтавотарин сарчашмаҳои адабиёти хаттии ин давр маҳсуб ёфта, зимни 

таҳқиқу таҳлили он ҳамчун намунаи забонии ин давр чизҳои хубу ҷолиб ба 

даст овардаем. Дар ин бобат забоншинос Ш. Исматуллозода дар асари роҷеъ 

ба забони осори Камоли Хуҷандӣ таълифнамудааш чунин менигорад: «Барои 

таҳқиқу таҳлили хусусиятҳои луғавии калимаҳо, одатан, асарҳои бо назм 

навишташуда маводди зиёдеро медиҳанд, зеро дар гуфтори муназзам 

дастрасиҳои зиёдтаре ҷиҳати рангоранг корбурд намудани гунаҳои зиёди 

воҳидҳои лексикӣ мавҷуд аст. Дар забони назм суханпардозиву ибораороӣ 

василаи беҳтар ва доманфарохтар маҳсуб ёфта, илова бар ин васоити 

мухталифи маъноивазкунии вожа чун бо маҷоз сухан гуфтану рамзбаёнӣ ё 

худ корбасти рамз дар гуфтор ё каломи мавзун пурвусъаттару мувофиқтар  

аст» [Исматуллоҳ 2004, 74]. 

Таҳқиқу баррасии вижагиҳои луғавии «Зафарномаи хусравӣ» дар ин 

боби рисола интихоб гардид, ки ҳамчун сарчашмаи  муҳимми адабӣ-бадеии 

охири асри XIX эътироф гардидааст. Ҳоло маводи «Зафарномаи хусравӣ»-

ро дар асоси маводи фарогирифтаашон ба тартиби зайл: муродифот, 
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антонимҳо, ҷойномҳо, вожаҳои ифодагари соҳаи ҳарбӣ мавриди  таҳқиқу  

баррасӣ қарор  медиҳем.    

 

                            I.1. Муродифот дар асар 

 

      Муродифот ё ба таври дигар синонимҳо дар таълифоти муҳаққиқон аз 

воситаҳои асосии ҷаззоб ва пурра инъикос кардани ашёву ҳаводис ва 

воқеаҳои мухталиф ба ҳисоб рафта, воситаи пурбору ғаноманд гардонидани 

таркиби луғавии забон, дилчаспу мухтасарбаёнӣ ва дар шаклу намудҳои 

беҳтарин ифода ёфтани  фикр ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин фасеҳулбалеғии 

вожаю калом аз чанд паҳлу ба доираи истифодаи вожаҳои аз нигоҳи маъно 

якхела марбут аст. Вожагузинӣ, муайянии паҳлуҳои ҷаззоби маъно ва 

рангорангии тарзи баёни вожаҳо аз ҷиҳатҳои асосии тарзи баён маҳсуб ёфта, 

дар корҳои таҳқиқии муҳаққиқони забони тоҷикӣ ин тарафи масъала роҳи 

ҳалли худро ёфтааст ва онон ин масъаларо ба мушкилоти муродифот марбут 

медонанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи осори Манучеҳрӣ доир ба ин масоил чунин 

ибрози андеша мекунад: «Ҳар шахси эҷодкор мекӯшад, ҳангоми ифодаи 

матлаб аз байни калимаву ифодаҳои бешумори таркиби луғавии забон 

ҳамонеро интихоб намояд, ки ҳадафи ӯро ба хубӣ ифода карда тавонад. 

Саҳеҳу пурмаъно, хушоҳангу шинам ва равшан ифода кардани фикр агар, аз 

як тараф, ба интихобу истеъмоли калима вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба 

ҷаҳонбинӣ, завқи бадеӣ, ғановати луғавӣ ва маҳорати сухандониву 

сухансанҷии ҳар эҷодкор вобаста аст. Дар эҷодиёти ҳар адиб истифодаи 

калима ва ифодаҳои шаклан гуногуну мазмунан ба ҳам наздик аҳаммияти 

махсус дошта, дар муайян кардани маҳорати забондонии ӯ омили муҳим ба 

ҳисоб меравад» [ниг.: Кабиров 1982, 45; Муслимов 2019, 91]. 

Дар илми забоншиносӣ мавзуи муродифот дар сатҳи лексикология, 

фразеология ва грамматика баррасӣ шавад ҳам, он аз масъалаи марказии 

услубшиносӣ маҳсуб меёбад, бинобар ин тарз ва усули баёни ҳар як эҷодкор 

бо синонимҳо ва хусусиятҳои синонимии калимаҳо алоқаи ногусастанӣ 
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дорад [ниг.: Каримов 1993, 91; Муҳаммадиев 2005, 90-91].  Дар ин маврид 

ҳақ ба ҷониби забоншинос М. Муҳаммадиев аст, ки гуфта: «Масоили 

муродифотро ба инобат нагирифта, доир ба тарзи баёни сухан, васоити 

муҳимми забон, умуман, баёни андеша гуфтугузор кардан ғайриимкон аст. 

Вазифаи усули баён гирифтани вожа, дуруст ва ба мавқеъ корбаст кардани он 

ва бо ин роҳ бамаврид баёни фикр дониста мешавад. Гулчин кардани вожа аз 

гурӯҳи  вожаҳо якеро интихоб кардан аст» [Муҳаммадиев 1960, 14]. 

Дар «Зафарномаи хусравӣ» низ синонимҳои луғавӣ мисли асарҳои 

пурмуҳтавои таърихӣ ва чун вижагиҳои ҳама гуна забон басо  фаровон дида 

мешаванд. Бешубҳа, омӯзишу баррасӣ ва таҳлили синонимҳои асари мавриди 

таҳқиқ қароргирифта ҷиҳати то қадри имкон ошно шудан бо коргоҳи эҷодии 

муаллифи асар, нишон додани сабки баён ва меъёри шинохтану корбасти 

вожагон дар офаридани маъно ва мазмуни бикр хидмат хоҳад кард. Ба қавли 

забоншиноси рус А. А. Брагина, «ҳар гоҳ аз сарвати забон сухан равад, 

одатан, чун далели раднопазир ба ғановат ва гуногунрангии муродифот рӯ 

меоваранд» Ҳамин муҳаққиқ боз дар истифодаи калимаҳои муродифдор 

чунин баёни андеша мекунад, ки гуфтаи ӯ шаҳодат аз рӯ овардани адибон ба 

калимаҳои синонимдор ва гурез аз такрор аст: «Ҳангоме ки кӯшиши бо 

диққати том андеша ва эҳсосоти худро баён кардан ё онро ниҳон доштан, ба 

синонимҳо муроҷиат месозанд» [Брагина1986, 5]. 

Ҳангоми таҳлили услубии муродифот дар осори ҳар эҷодкор бояд на 

танҳо корбасти силсилаи синонимҳо, ки мақсади баёнкунандаро  дақиқтар 

мегардонанд, ба назар гирифта, баробари ин дар вожагузинӣ низ таваҷҷуҳи 

махсус додан лозим аст. Дар асарҳои марбути забоншиносӣ синоними лекси- 

киро ба навъҳо тасниф кардаанд, вале ин дастабандӣ бо баъзе тафовути 

ҷузъӣ, асосан, бо ҳам созгор меояд. Барои мисол, андешаҳои забоншиноси 

рус М. Ф. Палевская дар «Синонимы в русском языке» («Муродифот дар 

забони русӣ») синонимҳоро ба навъҳои маъноӣ (семантикӣ), услубӣ (тарзи 

баён) ва семантикию услубӣ (маъноию тарзи баён)ҷудо мекунад [Палевская 

1964, 34]. Новобаста ба ин вақти баррасиву таҳлили муродифот дар 
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«Зафарномаи хусравӣ» мақсадҳои услубии вожаҳои муродифиро нормаи  

асосӣ муқаррар намудем, зеро синонимҳо аносири асосии таркиби луғавии 

забон буда, дар асоси забони насри муаллифи асар онҳоро таҳлил кардан 

мумкин аст. Албатта, яке аз омилҳои истифодаи сионимҳо гурез аз такрори 

номавридона буда, ба қавли муҳаққиқ М. Ҷумаев забони носуфтаву ноҳамвор 

ҳама навъи андешаи тозаро ҳам имконнопазир мекунад [ниг.: Ҷумъаев 2009, 

26]. 

Аз ин ҷиҳат, адиб ҷиҳати баёни як андеша вожаву ифодаҳои   мухталифи 

ҳаммаъноро мавриди истифода қарор медиҳад, ки ин сабабгори фасоҳату 

назокати сухан ва зебоиву муассирии афкор  мегардад. Масалан, вожаи 

подшоҳ дорои маънои умумӣ буда, синонимҳои дигари он усулу тарз ва 

мавқеъву дараҷаи муайяни корбурди худро дороянд:  подшоҳ – амир –

султон – малик – сарвар – ҳоким: Аз ин ҷиҳат, ғуборе ба хотири маъдалат 

маъсари подшоҳи ҷаҳонгир ҷорӣ гардида, муҷарассиди фурсат мебуд [24] 2. 

Чун ба маёмини ҳазрати раҳдон амири соҳибқирони... Аҳмадӣ иштиғол 

пазируфта, пайваста дар инҳидоми Аркони бидату залол, он шоҳи некухисол 

ба ҷидду ҷаҳд ба сар бурдӣ [26]. …пагоҳирӯз аз он ҷо кӯч карда, ба Работи 

малик расида, дар он замин ба ҷиҳати обу алафи давоб соате истироҳат 

намуда, аз он ҷо навои фалакфарсо дар ҳаракат омада…[25]. …ба посдошти 

хотири ҳокими золими худҳоро дар гирдоби лаччаи бало афканем [39]. Дар 

мисолҳои оварда аз «Зафарномаи хусравӣ» вожаи подшоҳ бо синонимҳои 

худ – шоҳ, шаҳриёр, амир, султон, малик, сарвар, ҳоким, мир мавриди 

истифода қарор гирифтааст. 

Тибқи маълумоти мутахассисони соҳа вожаи синонимия [юн. 

Synonymia –ҳамномӣ] нисбат ба синоним [юн. synonymоs – ҳамном] доираи 

истифодааш фарохтар буда, аз нигоҳи маъно наздик будани онҳоро дар  

сатҳҳои гуногуни забон нишон медиҳад. Синонимия чун далелу ҳолати 

маъноӣ (семантикӣ) ҳамаи сатҳи забонро дар бар мегирад. Аз ин рӯ ба ҳамин 

 

2.Зафарномаи хусравӣ. – Хуҷанд, 2011.  – 189 с. – Дар ќавсайн минбаъд саҳифаҳои ҳамин асар зикр мегарданд.  
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маъно дар сатҳҳои гуногуни забон на танҳо синонимҳои лексикӣ ё худ 

муродифҳо, аз қабили синонимҳои фразеологӣ, сарфӣ (морфологӣ), наҳвӣ 

(синтаксисӣ) ва ғайраро муҳаққиқон дастабандӣ кардаанд. Дар бобати 

муродифи луғавӣ забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин ибрози андеша кардааст: 

«Муродифоти луғавӣ аз унсурҳои муҳимми семантикӣ ҳисоб ёфта, дар он 

робитаҳои воқеии шайъҳо, аломатҳо ва хосиятҳои дигари ба онҳо 

алоқаманди зиндагӣ инъикос ёфтаанд. Робитаҳои мухталифи маъноии байни 

калимаҳои забон, ки дар шакли муродифоти луғавии он зоҳир мешаванд, аз 

мавҷудияти ҳамин гуна алоқаҳо дар байни ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти воқеӣ 

дарак медиҳанд»  [Маҷидов 2007, 3-10]. 

Вижагии хосси калимаҳои дигари бо ҳам муродифшуда дар он аст, ки 

онҳо ба дастаи луғавию дастурии муайян шомиланд. Аз ин нигоҳ, «ҷиҳати 

ниҳоят муҳимми дигари калимаҳои бо ҳам муродиф  мансубияти онҳо ба як 

гурӯҳи муайяни лексикиву грамматикӣ аст. Аз ин нуқтаи назар фақат 

калимаҳои мансуби ҳиссаи нутқи муайян, масалан, исмҳо бо исмҳо (пора–

ришва, пешкаш), сифатҳо бо сифатҳо (доно – хирадманд, зирак), феълҳо бо 

феълҳо (рафтан – тарк кардан, гурехтан) ва монанди инҳо бо ҳам синоним 

мешаванд»  [Маҷидов  2007, 77]. 

Вожаҳои муродифӣ аз нигоҳи услуб ва тарзи баён гузашта аз ин дар 

пайиҳам омадани калимаҳои синонимӣ бо калимаҳои дигар ифода меёбад. 

Ҳар як синоним ҷойгоҳи муайяни алоқамандиро доро буда, аз чунин вожаҳо 

бо ҳамин нишонааш тафовут дорад: ...соате аз ӯ дурӣ намеҷуст ва дар ҳолати 

арзу доди фуқарову раоё ва дар вақти омадушуди элчиён ва тавочиён атрофу 

ҷавониб хабардорӣ намуда, ин шаҳзодаи некусияр ҳамаро даст ба сар 

менамуд [34]. Бар замоири ҳуҷастаи назойири нукташиносон, ҷароиди фазлу 

камол  ва бар хотири кимиё – муосири дақиқасанҷони дониш ва афзол 

пӯшида намонад, ки ин фақири бебизоат ва ҳақири билоиститоатро бо 

вуҷуде, ки қобилияти назму наср набуд, чи ҷойи он ки дебочаи дилкушои ин 

ҷарида ва аҷзои руҳафзои ин муқаддимаро дар силки таҳрир ва интизом 

орад ва баёни... айёми зебу зиннат ва баҳо бахшад [14]. Аҳмадӣ иштиғол 
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пазируфта, пайваста дар инҳидоми Аркони ...залол, он шоҳи некухисол ба 

ҷидду ҷаҳд ба сар бурдӣ [26]. …пагоҳирӯз аз он ҷо кӯч карда, ба Работи 

малик расида дар он замин ба ҷиҳати обу алафи давоб соате истироҳат 

намуда, аз он ҷо навои фалакфарсо дар ҳаракат омада…[25]. …ба посдошти 

хотири ҳокими золими худҳоро дар гирдоби лаччаи бало афканем [39].… 

Аз муқоисаи маъноҳои ин мисолҳо бармеояд, ки онҳо муродифоти 

семантикианд ва дар мавридҳои зарурӣ ҳамдигарро иваз карда метавонанд. 

Муаллиф дар «Зафарномаи хусравӣ» на танҳо ба тобишҳои маъноии 

синонимҳо, балки ба масоили вожагузинӣ ва равиши истифодаи вожаҳои аз 

нигоҳи маъно яксон низ таваҷҷуҳ кардааст. Вобаста ба тарзи истифода ва 

баҳрабардорӣ аз муродифот чунин хусусиятҳои забони асари «Зафарномаи 

хусравӣ» қобили  қайданд:  

– Муаллифи асари «Зафарномаи хусравӣ» аз такрори бемаврид дар як 

банди синтаксисӣ аз синонимҳо бо мақсади гурез корбаст кардааст ва бо ин 

восита равшанбаёниро таъмин намудааст: Аз як қазияи ҷамоати фуқаро хабар 

ёфта ночор пой аз дасту сар аз қадам фарқ нокарда, тавъан ва курҳан чаҳор 

касро, ки пешраву муҳиммоти мардуми он ҳисор буданд, бо белокоти зорӣ ва 

тансуқоти тазарруъ ба дарбори кайвоништиҳор фиристоданд ва сурати 

кирдори носавоби худҳоро ҳар оина аз рӯйи ночорӣ ва лоилоҷӣ вуқуъ ёфта 

буд, ба оинаи аҷзу инкисорӣ ва фурӯтанӣ, акспазир намуда, аз тариқи 

гумроҳии худҳо амон хостанд [40]. 

– Гоҳо чунин усули корбасти синонимҳо на дар қолаби як банди 

синтаксисӣ, балки дар ҳудуди чанд банди синтаксисӣ сурат мегирад, ки ин 

низ аз маҳорати сухандониву сухансанҷӣ ва сухангустарии адиб дарак 

медиҳад: …бар болои сарири салтанати Кӯктош, ки пойтахти Темур аст, 

бароварда нишонида, зарру ҷавоҳири бешумор... шаҳриёри комкор 

шоҳаншоҳи олитабор... ба дараҷаи амирӣ ва ба мартабаи султонӣ 

расида...[25]. То ин ҷамоати фасодомода, ба дабдабаи ӯзбакӣ, садди рох 

шуда, аз мастӣ бодаӣ ғурур ва пиндори хушёр насозем намешавад гуфта, 
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филфавр ба фармоиши олӣ ба қушӯноти қаламрав, садо сар дода... 

атрофу ҷавониб хабар расонида... дурустии тӯпу тӯпхона ва асбоби 

оташхонаро бекаму кост муҳаё намуда, дар ахири чиллаи зимистон, 

амири соҳибкирони зафартавамон дар камияти бодпойи камарсимо 

саворӣ намуда, сахронавард гардида, баъд аз қатъи масофот дар лаби 

дарёи Ҷаӣҳун расида ...қушӯни зафармашхун аз дарё убур фармуда, дар 

он тарафи дарё лашкаргоҳ карда фуруз омад [78].  

–Ҷиҳати равшану возеҳ баён кардани мақсаду матлаб нависанда аз 

ҷуфтҳои синонимӣ корбаст намудааст, ки барои боз ҳам фасеҳу пуртаъ- 

сиртар гардидани сухан мусоидат мекунад: Ин ҳар шаш шаҳзодаи воло- 

гуҳар дар ҳолати ҳаёти ҳазрати амири софизамири маъдалатназир волиди 

худҳо ба сарҳади рушду камол расида, аз улуми ақлию нақлӣ ва аҳодису 

калом баҳраи тамом ёфта буданд [18]. …дар вақти омадушуди элчиён ва 

тавочиён атрофу ҷавониб хабардорӣ намуда ин шаҳзодаи некусияр ҳамаро 

даст ба сар менамуд [21]. 

Ҳамин тариқ, дар асари «Зафарномаи хусравӣ» барои возеҳтару равшан 

ифода гардидани таъкиди матлаб вожаҳои муродифӣ ва  ҷуфтҳои муродифот 

фаровон мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки ин вожаҳои муродифӣ ва 

ҷуфтҳои муродифот барои боз ҳам фасеҳу пуртаъсиртар гардидани сухан 

ифода ёфтаанд: меҳру вафо, ҷавру ҷафо, дару девор, куштаву мурда, шӯхию 

мастӣ, атрофу ҷавониб, рушду камол, хушию хуррамӣ, зарру ҷавоҳир … 

– Дар асар баъзе мафҳумҳои диниву тасаввуфӣ ва ирфонӣ ҳамчун ҷуфти 

синонимӣ истифода гардида, барои таъкиди матлаб мусоидат мекунанд: 

Ҷаноби амири волочоҳи хуршедкулоҳ, истиқбол намудани ин ҷамъи умарои 

изомро сабаби фатҳу фирӯзӣ ва маҳзи мавҳабати илоҳӣ дониста, аз камоли 

хушдилие, ки дошт, манзилу мароҳил тай намуда ба музофоти Бухорои 

шариф дохил шуда...[43]. 

– Баъзан дар асар якчанд таркибҳои синонимӣ якҷоя меоянд. Масалан, 

дар мисоли зерин таркибҳои то андозае ҷуфти синонимии хосу ом, атрофу 
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ҷавониб, арзу дод ва фуқарову раоё якҷоя корбаст шудаанд: ...дар ҳар умур 

мақбули хосу ом мебуд ва низ ҳазрати амири саиди саодатнишони марҳум аз 

вуфури фаросат ва қаёсати ӯ рақами рушд бар носияи аҳволи ин фарзанди 

ҳуҷаста хисоли некуфаъол мутолаа намуда... [34]. ...соате аз ӯ дурӣ намеҷуст 

ва дар ҳолати арзу доди фуқарову раоё ва дар вақти омадушуди элчиён ва 

тавочиён атрофу ҷавониб хабардорӣ намуда ин шаҳзодаи некусияр ҳамаро 

даст ба сар менамуд [34]. Ҳадаф аз истеъмоли чунин таркибҳои синонимӣ 

таъмини як навъ равониву оҳанги сухан ва риояи санъати саҷъ аст. Дар ин 

мисолҳо низ таркибҳои ҷуфти синонимии хосу ом, атрофу ҷавониб, арзу 

дод, фуқарову раоё, меҳру вафо, ҷавру ҷафо ба ҳамин мақсад истеъмол 

гардидаанд. 

– Дар асар инчунин ҷуфтҳои одии мутаносиби маъно низ бо мақсади 

таъмини равонию оҳангнокии сухан ва риояи санъати саҷъ истифода 

гардидаанд. Масалан, дар мисолҳои зерин ҷуфтҳои синонимии бо ҳамин 

мақсад корбаст шудаанд: Бар замоири ҳуҷастаи назойири нукташиносон, 

ҷароиди фазлу камол ва бар хотири кимиё – муосири дақиқасанҷони дониш 

ва афзол пӯшида намонад, ки ин фақири бебизоат ва ҳақири 

билоиститоатро бо вуҷуде, ки қобилияти назму наср набуд, чи ҷойи он ки 

дебочаи дилкушои ин ҷарида ва аҷзои руҳафзои ин муқаддимаро дар силки 

таҳрир ва интизом орад ва баёни... шаҳриёри сулаймонҷоҳ, сипеҳриқтидор, 

маъдалатпаноҳро [67]. Дар миёни мутавтинони атрофу ҷавониби 

вилояти Қундуз то ба сарҳади Ҳарамсор Бор ва Тошқурғон безобитагӣ 

рӯйдод шуда хараҷу мараҷ дар элу улуси он ҳудуд афтода, ҳамаи раоё ва 

бароёи он ҷониб ҷилои ватан шуданд [87]. 

– Дар асар инчунин як миқдор муродифоти арабӣ истеъмол гардидаанд, 

ки дар ин мисолҳо муродифоти корбастшудааз ҳамин қабиланд: ...ки ба 

сарҳади рушду камол расида буданд, ба савобдиди давлатхоҳон даромада, аз 

рӯйи дурандешӣ ва аз омадушуди сипоҳигарӣ рӯзи ноомадаро андеша карда, 

ҳар се амирзодаро ҷониби қасабаи Нарзам, ки дар лаби оби Омуя воқеъ аст, 

дар он ҳусни хасин (саҳ.35) фиристода, ба маҳокими он ҷо супориши олӣ 
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шуд, ки шаҳзодагонро ба қасабаи мазкура ҳабси муаббах намуда, ба эҳтиёти 

тамом ба нигоҳбонии инҳо машғул бошанд [29].  

Чунин калимаҳои ҳамреша дар таркибҳои синонимӣ низ дида мешаванд: 

Агар чанде ки Мирмуҳаммад Ҳусайнхон чошнигири ҳадоиқи фазлу илм ва 

ҳунар буд, аммо дар айёми давлати волиди худ ба ҳукми «ассуҳбату 

муассираҳу» аз таъсири суҳбати ҳамсуҳбатони ноҷинс ва аз касофати 

рафоқати рафиқони номувофиқ ба нашъаи бангу кӯкнор оғӯшта гардида, 

ҳамешаи авқот гӯшанишини зовияи ҳумул ва муътакифи хилватхона 

буда…[5]. 

Муаллифи асари таърихии «Зафарномаи хусравӣ» муродифоти ҳам- 

решаи вомвожаи арабиро бинобар сабаби аз такрори бемаврид дур шудан 

истифода кардааст:…дар аснои роҳ ба лашкари Бухоро мулҳак гардида 

қуллуҳум аҷмаъин омада, ба ҷамоати муфсид ғолиб гардида, вилояти 

Панҷшанбе ва Каттақӯрғонро муҳосира карда, ба қадру ғалаба гирифта аз 

ҷамоати хитойқипчоқ калону хурд миқдори ҳазору понсад нафарро асир 

намуда, ба фармудаи тураи турониён шаҳзодаи хусравнишон муфсидони 

асиршударо дар ҳар кӯча, паскӯча ва дар растаҳои бозор ба қатл оварда, 

калонони он ҷамоатро аз болои ашчор ва аз баландиҳои девор зинда ба зинда 

сарнагун овехта ба ҳалокат расониданд [8]. 

– Баъзан вобаста ба талаботи матн ҷузъҳои таркибҳои синонимӣ хеле аз 

ҳамдигар дур ҷойгир шудаанд. Масалан, дар мисолҳои зерин таркибҳои 

синонимии бо тақозои матн аз ҳам дур воқеъ гардидаанд: ...ба ҷамоати 

муфсид ғолиб гардида… вилояти Панҷшанбе ва Каттақурғонро муҳосира 

карда ба қадру ғалаба гирифта, аз ҷамоати хитой-қипчоқ калону хурд 

миқдори ҳазору понсад нафарро асир намуда… [8]. 

–Баъзе аз таркибҳои синонимие, ки дар асари «Зафарномаи хусравӣ» 

истифода гардидаанд, бо сабаби куҳна шудани яке аз ҷузъҳояшон ё аз доираи 

истифода баромадаанд, ё дар забони муосири тоҷикӣ доираи истифодаашон 

маҳдуд аст: ...ба ҷамоати муфсид ғолиб гардида…, аз ҷамоати хитойқипчоқ  

калону  хурд миқдори ҳазору понсад нафарро асир намуда, ба фармудаи 
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тураи тӯрониён шаҳзодаи хусравнишон... аз болои ашчор ва аз баландиҳои 

девор зинда ба зинда сарнагун овехта, ба ҳалокат расониданд [8]. 

– Дар асар инчунин як силсиса калимаҳо мавҷуданд, ки таркибҳои 

синонимӣ нестанд, вале бо сабаби дар як таркиб зиёд истеъмол шуданашон 

хусусияти наздикмаъноӣ пайдо карда як мафҳуми умумиро мефаҳмонанд: 

Баъд аз оне ки муддати фитнаву фасод ва ба по адовати элотияи муфсид ба 

тӯл анҷомида, аз бадкирдории  худҳо ба матлабе нарасиданд фи санаи 1245 

буд, ки аввалан мартаба ҷамоати мигая ва қароқалпоқ тарикаи Элӣ ва 

инкиёдро пешниҳоди хотири худҳо гардонида, ашрофи қабоили худҳоро аз 

ваҷди маъзаратхоҳӣ бароварда, сумми таковари ҳазрати амир сайиди 

саодатнишонро бӯса дода, аз самими қалб маъзаратхоҳӣ намуда, калону 

хурди ин ҳарду ҷамоат ба сару гардан ғалтида, аз кардаи кирдори худҳо 

истиғфор намуданд [9].  

Хулоса, зиёд будани миқдори синонимҳо дар асари «Зафарномаи 

хусравӣ» гувоҳӣ бар он медиҳад, ки хазинаи луғати забони  тоҷикӣ дар 

даврони гузашта ҳам басо пурбору ғанӣ ва пуробуранг будааст ва аз ҷониби 

нависанда бамавқеъ ва устодона мавриди корбурд қарор гирифтани онҳо 

таркиби пурбори луғавӣ ва сухангустариву сухансанҷии адибро тасвир карда, 

аз тавоноиву  нерумандии афкори ӯ шаҳодат медиҳад. 

 Синонимҳои ин асари таърихиро ба синонимҳои услубӣ, ҷуфтистеъмол, 

иқтибосӣ ва омехта тасниф кардем, ки ҳар як гурӯҳ дар навбати худ вижагиҳо 

доранд. Ба қавли забоншиносон М. Муҳаммадиев, У. Саъдулозода ва 

дигарон, «Синонимҳо яке аз  воситаҳои муҳимми пурра ва ҷозибанок тасвир 

намудани ашё (предмет) ва ҳодисаву воқеаҳои гуногун мебошанд. Онҳо 

воситаи пурғановат намудани таркиби луғавӣ, дилчаспу мухтасарбаёнӣ ва 

дар шаклу намудҳои беҳтарин ифода намудани фикр мебошанд» [Саъдуллоев 

2010, 17]. Ҳангоми корбасти муродифҳо адиб мекӯшад, ки вожаҳои мавриди 

истифода қарордодааш ба хонанда чи аз ҷиҳати муҳтаво ва чи аз нигоҳи 

тарзи талаффуз ва оҳангнокӣ хуш ояд. Ин дар аввал то андозае кори саҳл 

намояд ҳам, вале вақти истифода кардан кори андак ҳам нест, зеро тибқи 
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фармудаи халқ дар мақоли ҳар сухан ҷойи баёнро дораду ҳар нуқта макони 

муайянро, яъне тибқи ин фармуда муҳтавою мазмуни матн ва тарзи ифодаи 

овозии он бо равиши хос баён гардаду дар ҷумла ҷойгоҳи худро дошта 

бошад. Аз ин ҷо, муродифот низ ба ҳамин мақсад нигаронида шудааст, зеро 

барои ифодаи муайяни маъно дар силсилаи муродифӣ вожаи муайян 

истифода мешавад. Дар ин бобат забоншинос У. Саъдуллозода ҳангоми 

баррасии муродифоти «Футувватномаи султонӣ» чунин баёни андеша 

мекунад: «Забони тоҷикӣ таркиби луғавии бой дорад ва ҳангоми кори эҷодӣ 

дар майнаи нависанда барои истифодаи ин ё он фикр на калимаи алоҳида, 

балки гурӯҳи синонимии калимаҳо пайдо мегардад. Нависанда бояд аз байни 

онҳо калимаеро интихоб намояд, ки ифода карда тавонад. Интихобу 

истеъмоли калима ба ҷаҳонбинӣ, завқ ва маҳорати адиб вобастагии 

мустаҳкам дорад. Бинобар он муайян кардани хусусиятҳои синонимӣ дар 

таҳқиқи забон, услуб ва маҳорат ёрии калон мерасонад» [Саъдуллоев 2011, 

152]. 

 Дар «Зафарномаи хусравӣ» муродифот вижагиҳои ҷолибе доранд, 

зеро ин категорияи луғавиро, тавре ки зикраш рафт, ҷиҳати рангоранг 

гардидани матн, салосату возеҳият ва назокату латофати сухан ва 

суханпардозӣ муаллифи асар аз таркиби луғавии пурбори забон интихобан 

гирифта моҳирона корбаст менамояд. Аз ҷумла, муродифот дар асари 

мавриди баррасӣ қароргирифта ҳамчун унсури луғавӣ хеле фаровон мавриди 

истифода қарор гирифтааст. «Синонимҳо дар робита ба баёни маъно 

мухталиф мешаванд. Онҳо шайъ [чиз, предмет], нишона, вижагӣ, аломат, 

замон, макон, амал, ҳолатро метавонанд ифода кунанд, яъне мувофиқи 

ифодаи маъно синонимҳо ба гурӯҳҳо ва зергурӯҳҳои зиёди семантикӣ ҷудо 

мешаванд» [Қосимова 2010, 86]. 

Ҳамин тариқ, мувофиқи андешаҳои муҳаққиқон, муродифот яке аз 

роҳҳои бойгардондани таркиби луғавии ин ё он забон маҳсуб ёфта, барои  

инкишоф ва равонии нутқ хидмат мекунанд ва вижагиҳои мухталифи  

услубиро дороянд. Сарчашмаҳои падид омадани муродифҳо дар забон 
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мувофиқи таҳқиқи муҳаққикони соҳа, аз инҳо иборатанд: «а) калимасозӣ; б) 

ворид намудани калимаҳо аз забони гуфтугӯӣ ва шеваҳо; в) иқтибоси 

калимаҳо аз забонҳои дигар; г) эвфемизмҳо» [Саъдуллоев 2011, 86].  

а) Синонимҳои услубӣ. Дар «Зафарномаи хусравӣ» нақши синонимҳо 

хеле барҷаста ба назар мерасад. Дар алоқамандӣ ба мазмуну мундариҷаи 

маводи гирдовардашуда, ки дар шаклҳои банди наҳвӣ ё матни кӯтоҳу 

муфассал муродифҳои дар он корбастшуда ҷойгоҳи истифодаи хешро 

соҳибанд, ки онҳоро ба қатори муродифҳои услубӣ дохил кардан мумкин аст. 

Инак, баъзе вижагиҳои ин зергурӯҳро бо овардани чанд мисол аз асари 

таърихии «Зафарномаи хусравӣ» мавриди таҳлил қарор медиҳем:  

1) Дар «Зафарномаи хусравӣ» синонимҳо вуҷуд доранд, ки дорои 

сарсилсила мебошанд. Бояд гуфт, ки алоқаи вожаҳо калимаҳои бо ҳам 

синонимро ба вуҷуд оварда, нисбатан вижагиҳои синонимиро барҷастатар ва 

комилтар фаро мегиранд, ки вожаи зеринро сарсилсилаи муродифӣ 

меноманд. «Гурӯҳи калимаҳои синонимиро силсилаи синонимҳо меноманд 

ва калимаеро, ки маънои умумикунанда дорад, сарсилсила мегӯянд. 

Сарсилсила аз нигоҳи вижагиҳои намоёни истифодаи умум, оҳанги муътадил 

доштан ва фаҳмо будани худ фарқ карда, дар ҳолатҳои беш вожаҳои 

силсилаи синонимӣ маънии сарсилсиларо қувват бахшида, онро комил 

месозад [Маҷидов 2007, 78-79]. Аз ин нигоҳ, вожаҳое, ки бештар ба маъно 

такя мекунанд, меҳвар ё сарсилсилаи вожаҳои синонимдорро шакл медиҳанд 

ва мақоми аввалро соҳибанд. Чунончи, калимаи офтоб дорои маънои умумӣ 

буда, калимаҳои синонимии он ҷойгоҳ ва манзалати муайяни корбурди 

хешро моликанд: офтоб – хуршед – меҳр: Явми Душанбе даҳуми моҳ, ки 

офтоби ҷаҳонтоб дар дараҷаи ҳаштум аз бурҷи Савр буд, ки дар асъади 

соъот ва дар аймани авқот ба фармоиши олӣ асоси хусравиро фаррошони 

сабоиқтидор ба тардунаҳои даввор ва ба уштурҳои қатор бор карда, ройоти 

нусрати симо аз маркази давлат дар ҳаракат омад [56]. Ҳазрати Холиқи 

баркамол ва қодири зулҷалол хуршеди саодату иқбол ва кавкаби уббаҳат ва 
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ҷалоли ин подшоҳи маъдалатҳисолро аз васмати ҳубут ва вубол масун ва 

маъмун дорад [14]. 

Дар ин мисолҳо вожаи офтоб танҳо бо синонимии худ – хуршед 

мавриди истифода қарор гирифтааст. 

– Синонимҳои шоҳ – подшоҳ – султон – хусрав – амир – ҳоким: 

Дар ин маврид низ тураи турониён, шаҳзодаи олимакон, амирзода сайид 

Мирнасруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон… роҳи омадаи худ муовадак 

фармуда, бе мақсуд рафта, ба дорулмаҳкамаи худ қарор гирифт [18]. Бар 

замоири сухансанҷон ва нуқтарасони аҳли донишу биниш пӯшида ва мастур 

намонад, ки …амир Ҳайдар султонро шаш фарзанди дилписанди арҷманд 

буд. Аввали он Мирмуҳаммад Ҳусайнхон, дувум амири ҷалолатнишони 

соҳибқирони замон Саййид Мирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодурсултон, …дар 

ҳолати ҳаёти ҳазрати амири софизамири маъдалатназир волиди худҳо ба 

сарҳади рушду камол расида…[17]. …подшоҳи ҷамҷоҳи хуршедкулоҳ, 

соҳибқиронизамон, искандари даврон… [14]. …дар айёми салтанати ҷовиди 

тирози абади дамсози он подшоҳи дӯстнавоз ва душмангудоз рӯйдод шуда, 

то фатҳи баъзе мамолик, ки ба самсоми хуношоми муҷоҳидони давлати абад 

иртасом мафтуҳ гардида буд [14]. Ҳазрати холиқи баркамол ва қодири 

зулҷалол хуршеди саодату иқбол ва кавкаби уббаҳат ва ҷалоли ин подшоҳи 

маъдалатҳисолро маъмун дорад [14]. Гуфтор дар баёни зикри ансоби обои 

изом ва аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтиром соҳибқирони 

олимақомаънӣ..., султон ибни ҳоқони некухисол амир Муҳаммад Донёл [15].  

Сарсилсилаи муродифҳои фавқ вожаи шоҳ буда, ба маънои ҳукмрон 

далолат мекунад ва муродифҳои ин вожа низ дар асари таърихии 

«Зафарномаи хусравӣ» ба ҳамин маъно омадаанд. 

Ҳамчунин, дар асари номбурда ҳангоми чида шуда омадани  синонимҳо  

аҷиб  он  аст, ки ҷузъи якум дар алоҳидагӣ маънои пурра  ё  ин  ки  

мушаххаси худро аз даст медиҳад ва дар ин ҳолат бори маънӣ бештар ба 

ҷузъи дуюм мегузарад: Дар унфони давлату комронӣ ва оғози салтанату 

кишварситонӣ тухми саодату тавфиқ дар замини дили бегили ӯ ҷой ёфта, 
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аксари авқот азми суҳбати кимиёхосияти машоихи кибор ва соҳибнаф- 

сони бовиқор намуда, аз дуои иҷобатасари онҳо баҳравару бонасиб мебуд 

[27].Чун оромишу қарор... соҳибқирони некӯсиярро минкуллил вуҷуҳ  аз 

ҳар умур ҷамъияти тамом ҳосил омад, баъд аз гузаштани як соли комил ба 

хотири хуршеди назираш муҳофизати атроф ва акнофи мамлакати маҳруса 

ҷилванамо гардид [29].  

Дар ин мисолҳо ва дар асар муродифоти услубии давлату комронӣ, 

кимёхосияти машоихи кибор, соҳибнафсони бовиқор, оромишу қарор, 

соҳибқирони некусияр ва орому  хоб корбаст гардида, ба маъноҳои идоракунӣ, 

мағрурӣ, мартаба, осоишу оромӣ ва монанди инҳо истифода гардидаанд.  

 2) Калимаҳои синонимӣ баъзан ҷойи якдигаррро иваз карда  

наметавонанд ва дар ин бобат муҳаққиқон андешаҳои худро баён намудаанд. 

Барои мисол, калимаи «подшоҳ» агар мутазоди «камбағал» бошад, «амир» 

ва «бенаво» муродифҳои онанд, вале ҳаргиз вожаи «подшоҳ»-ро бо вожаи  

«амир» корбурд кардан мумкин нест, «подшоҳ» фақат ҷойи «шоҳ»-ро ишғол 

мекунаду бас, яъне аз ҷиҳати танг будани маъно ин ҳолат ҳодиса ғайриимкон 

аст [Исматуллоҳ 2007, 94]. …подшоҳи ҷамҷоҳи хуршедкулоҳ, соҳибқирони 

замон, искандари даврон… [14]. 

Ифодаи «Гуфтор дар баёни…» дар асар бештар дучор мешавад ва ба  

маънии  сухан, калом, гап задан меояд: Гуфтор дар баёни зикри ансоби 

обои изом ва аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтишом соҳибқирони 

олимақом..., султон ибни ҳоқони некӯхисол амир Муҳаммад Донёлнаввара 

Аллоҳу марқадаҳум [3].  

3) Дар асар силсилаи синонимҳое ҳастанд, ки муаллифи асар дар як 

банди синтаксисӣ моҳирона онҳоро  истифода  бурдааст: Гуфтор дар баёни 

зикри ансоби обои изом ва аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтишом, 

соҳибқирони олимақом аънӣ,...султон ибни ҳоқони некӯхисол амир 

Муҳаммад Донёлнаввара Аллоҳу марқадаҳум [3]. 

 4) Дар асар муродифҳое ҳастанд, ки ҳаммаъно буда, ҳамвазн нестанд. 

Чунончи, вожаи «фирӯзӣ» бештар шоиронатар ва барои тасвири баланду 
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олии амал мувофиқтар буда, чаро ки фирӯз, фирӯзӣ ҳиссаи зебоии рӯй аст, 

ки аз лиҳози ранг ба гул шабоҳат дорад» [96]. Дар асар ҳамаи вожаҳои 

тадоруфии калимаи зикргардида дар корбурд қарор ёфтааст, ки хеле ҷолиб 

аст ва ин ҳунармандии муаллифи асари таърихиро нишон медиҳад: Ҷамоати 

элотияи дигар, ки ҳама дудила шуда истода буданд, …вақтро ғанимат 

дониста ба иттифоқи тамом дар аснои роҳ ба лашкари Бухоро мулҳақ 

гардида, …ба ҷамоати муфсид ғолиб гардида, вилояти Панҷшанбе ва 

Каттақӯрғонро муҳосира карда, ба қаҳру ғалаба гирифта…[18]. Дар ҳамин 

маврид ба фармудаи волиди худ миқдори 2000 лашкари номварро аз даруни 

лашкари Бухоро карда ба тариқаи илғор ба сӯйи Самарқанд равона намуда, 

худ ба ҳамроҳии умарои завиюлиқтидор ба фатҳу фирӯзии тамом ба ҷониби 

Бухорои шариф муроҷиат фармуда… [18].  

Дар маҷмуъ, дар асари мазкур дар қолаби номбаршуда силсилаи беши  

синонимҳо корбурд ёфта, мазмуну мундариҷа ва манзалати асарро басо 

ҷаззобу хонданбоб кардаанд. Ҳамчунин дар «Зафарномаи хусравӣ» 

муродифоти матнӣ ҷо-ҷо ба назар мерасанд, ки онҳо берун аз матн ба 

ҳамдигар муродиф буда наметавонанд ва танҳо тибқи маънии матн муродиф 

мешаванду бас. Чунончи: мурофааи ҷамоати фуқаро – қозиюлқузот [67], 

диёнатогоҳ – шариатҷойгоҳ [54], посдошт – ҳиросати урду [34], 

низомулиёлоти вазоратпаноҳ – табақоти  раият [89], суродикоти иқбол – 

роёти иҷлол [68], амири оличоҳи зафарпаноҳ – хоқони ҷамҷойгоҳ, нусрат – 

интибоҳ [45], зарринзин – абраши сарсаршитоб, ҷомагулгун – хубон – майгун 

– лолагун [88, 98], қомат – даҳан [66], маҳваш – таҷаллӣ [78], нам – ашк 

[87], саманд – шаҳсавор [90], маҷнун – девона [76]. 

Ҳамин тавр, дар «Зафарномаи хусравӣ»  гурӯҳи вожаҳои муродифӣ  басо 

зиёд буда, барои такрор наёфтани вожаву таркиб муаллифи асар  онҳоро 

истифода кардааст. Аз ин рӯ, мазмуну мундариҷаи асар басо воло гардидааст. 

Зиёд истифода шудани гурӯҳи вожаҳои муродифӣ гувоҳӣ бар он медиҳанд, 

ки нигоранда кӯшидааст фикру андешаҳои худро бо калимаву таркибҳои  

фаҳмову маъмул ва гоҳо душвор ба хонанда пешниҳод намояд ва бо ин тариқ 
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сатҳи корбурди калимаҳои тоҷикӣ, калимаҳои иқтибосии арабиро дар 

хазинаи забони адабии тоҷикии охири садаи IX ошкор намояд. Ҳамчунин, 

силсилаи синонимӣ аз воситаҳои муҳимми комил ва ҷаззоб ифода кардани 

шайъ ва воқеаву ҳодисаҳои гуногун маҳсуб ёфта, ин чиз дар асари мавриди 

омӯзиш қарорёфта  басо хуб инъикос гардидааст. 

 

                                   I. 2. Антонимҳои асар 

 

Мутазод ё антонимҳо чун воситаи таъсирбахши баён ҷиҳати рӯшан 

кардани афкор ва фарогири фасоҳату балоғати сухан саҳми муайян  дошта, 

дар мавқеи мухталифи гуфтор бо роҳҳои гуногун ифода ёфта, асосан, дар як 

матнпораи ба ҳам дар робита қарордошта (аслан дар ҷумлае) ба мушоҳида  

мерасанд, ки нишонаву вижагиҳо, ҳолатҳои гуногуни шайи мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаро ошкор намоянд. Ҳангоми корбурд аз вожаҳои антоним  

муаллиф нишонаву хусусият ва ҳаракати радшавандаро баён карда, мавқеи  

хешро нисбат ба он муайян мекунад. Дар иртибот ба ин масъала забоншинос 

Ҳ. Маҷидов чунин баёни андеша мекунад: «Навъи муносибатҳои маъноии 

воҳидҳои луғавӣ, ки дорои маъноҳои муқобилу гуногунанд ва ҳамчун 

категорияи луғавию маъноии низоми забон яке аз хусусиятҳои ҷомеи забонро 

молик буда, маъниҳои муқобили якдигарро, ки дар шакли калимаи ҷудогона 

ё вожаҳои гуногун меоянд,  антонимҳо ташкил медиҳанд» [Маҷидов 2007, 

82]. 

Истилоҳи антонимҳо ё калимаҳои муқобилмаъно аз ҷузъҳои юнонии 

anti (зид) ва onyna (ном) таркиб ёфта, маънои вожаҳои муқобилмаъноро 

дорад. Бунёди антонимҳоро мавҷудияти аломати сифатие ташкил мекунад, 

ки каму зиёд буда метавонад: хурд – калон, наздик – дур, гарм – хунук, дӯст–

душман. Антонимия чун падидаи сермаъноӣ ё полисемия ва муродифот ё 

синонимия ҳамаи қишрҳои забонро фарогир буда, онҳоро ба гурӯҳҳои 

антонимҳои фразеологӣ, морфологӣ, синтаксисӣ ҷудо кардаанд. Паҳлуи 

муҳимми вожаҳои муқобилмаъно сохтори онҳо буда, вожаҳои  антонимӣ дар 
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ҳудуди як гурӯҳи лексикиву грамматикии вожаҳо арзи ҳастӣ доранд, яъне 

мансуби як ҳиссаи нутқанд: сифат бо сифат: дароз – кӯтоҳ, гарм – хунук; 

феъл бо феъл: рафтан – омадан, гирифтан – додан. Калимаҳои зидмаъно бо 

сохтори сарфии худ низ дар бисёр мавридҳо бо ҳам мувофиқанд: шаб – рӯз, 

мард – зан (калимаҳои сода); рӯзона – шабона, зимистон – тобистон (вожаҳои  

сохта); калонсол – хурдсол, пиразан – пирамард (вожаҳои мураккаб). Гурӯҳи 

муайяни антонимҳо ҷуфтистеъмоланд: зеру забар, обу оташ, буду набуд, 

доду гирифт. Ин гурӯҳи калимаҳоро аз рӯйи ҳамин қолиби ифодаёбияшон ба 

гурӯҳи таркибҳо низ нисбат медиҳанд. Вожашиносон (аз ҷумла профессор Ҳ. 

Маҷидов) антонимҳоро аз ҷиҳати ифодаи маънои луғавиашон ба гурӯҳҳои: а) 

мутазоди (антонимҳои) сирф лексикӣ ва б) мутазоди (антонимҳои) маъноӣ 

тасниф карданд. Калимаҳои муқобилмаънои лексикӣ бо маънии асосии 

лексикӣ ва бо бештарини маъниҳои изофагиашон бо ҳам мутақобил 

мешаванд. Масалан, калимаҳои  баёнгари ҳаҷм: калон – хурд, кӯтоҳ – дароз; 

масоҳат: дур – наздик, васеъ – танг; хосиятҳои ҳодисаҳои табиат: гармӣ – 

сардӣ, хушкӣ – тарӣ. Дар антонимҳои маъноӣ маъмулан маъноҳои ҷудогонаи 

ҳамон як калимаи алоҳида ба ҳам зид ҳастанд: қашанг – дағал, заҳмат – 

меҳнат [ФИЗ 2016, 28]. 

Муҳаққиқон вожаҳои ба ҳам муқобил ё антонимҳоро ба а) антонимҳои 

луғавӣ ва б) антонимҳои матнӣ ҷудо намудаанд.  

                                     а) Антонимҳои луғавӣ 

Калимаҳои зидмаънои луғавӣ бо маънои муҳимми лексикӣ ва бо 

бештари маъниҳои иловагиашон бо ҳам муқобил мегарданд. Дар забони 

тоҷикӣ теъдоди умумӣ ва гурӯҳҳои мавзуии вожаҳои муқобилмаъно бештар 

ба назар мерасанд. Мувофиқи таҳқиқи муҳаққиқони забоншинос самтҳои 

гуногуни низоми маъноии забон дар ҳолати ҳодисаи антонимӣ ё мутазод басо 

дақиқу амиқ ифодаи худро дорад. Дар «Зафарномаи хусравӣ» аз нигоҳи 

миқдор антонимҳо басо зиёд истифода гардидаанд. Ба назари мо, бисёру 

фаровон корбурд ёфтани ин унсури луғавӣ дар асар дар он аст, ки  дар ҳар 

лаҳзаи гуфтор мавриди корбурд ёфтани омилҳои муқобилии табиати ҳастии 
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олам мебошад, ки бештари таҳқиқгарони ҳамин соҳа ба чунин фикранд [ниг.: 

Муҳаммадиев 1963, Тоҳирова 1964; Қосимова 2003; Маҷидов 2007]. Аз ин 

ҷост, ки  шоирони пешин ва муосир ҳам  аз ин санъатҳои бадеӣ барои ифодаи 

тобишҳои гуногуни калимаҳо истифода менамояд. Дар баробари синонимҳо 

антонимҳо низ аз ҷиҳати миқдор дар «Зафарномаи хусравӣ» хеле зиёданд. 

Муҳаққиқон низ омили серистифода  будан ва дар рафтору гуфтор рӯ ба рӯ 

гардидани вожаҳои антонимиро ба табиати ҳастии олам марбут медонанд 

[Муминов 1971, Новиков 1973, Абдуқодиров 1988, Каримов 1993, Маҷидов 

1999, Муҳаммадиев 2005, Талбакова 2008]. Дар ин маврид ҳақ ба ҷониби 

забоншиноси Русия Л. А. Новиков аст, ки дар робита ба ин масоил чунин 

баёни андеша кардааст: «Шарҳи илмии муқобилгузориҳо аз асоси фалсафӣ ва 

мантиқии онҳо бармеояд» [Новиков 1973]. Адибону шоирон антонимҳоро 

чун воситаи муҳимми таъсирбахшии баён бо ҳадафҳои мухталиф мавриди 

корбурд қарор медиҳанд. Муқобилгузорӣ ё истифодаи антонимҳо дар назм 

басо беш буда, сабаби муассирӣ ва рангорангу пуробуранг баён гардидани 

афкор шаванд ҳам, вале дар насри бадеӣ ҳам истифодаи онҳо сарфи назар 

нест, зеро ҳаёт худ аз зиддият таркиб ёфта, ифодаи чунин тазодҳо адибро 

водор менамояд, ки вожаҳои антонимиро кор фармояд. Антонимҳо, ба 

андешаи забоншинос Ҳ. Талбакова, асосан хоси вожаҳои ифодакунандаи 

аломату хосият буда, ин ҳеҷ гоҳ маънии онро надорад, ки  танҳо  аз  ҳиссаҳои  

нутқ сифату зарфҳо антоним шаванд  [Талбакова 2008, 8], зеро вожаҳои 

фарогирандаи амал ва ҳолатҳои гуногуни мабҳас низ муносибати 

антонимиро баён мекунанд. Дар илми забоншиносии мо роҷеъ ба калимаҳои 

муқобилмаъно забоншиносони ҷудогона таҳқиқоти илмиро ба сомон 

расондаанд [ниг.: Ғаффоров 1977, 25-27; Камолиддинов 2010, Маҷидов 1999], 

аммо ҷиҳатҳои гуногуни ин васоити таъсирбахши забонамон то кунун ба 

таври бояду шояд баррасӣ нагардидааст. Дар забоншиносии рус дар бобати 

антонимҳо корҳои илмии алоҳидаву ҷудогона вуҷуд дошта, инчунин дар 

китобҳои дарсии макотиби олӣ низ доир ба вожаҳои зидмаъно ақидаву 
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андешаҳои ҷолиб иброз гардидааст [Новиков 1973, 24-31; Шанский 

1971,131].  

Антонимҳои луғавӣ дар «Зафарномаи хусравӣ», тавре зикр кардем, 

барои  ифодаи  амали  муқобилмаъно корбаст гардида, баррасии онҳо аз 

ҳамин нигоҳ ба фоидаи кор хоҳад буд, зеро  онҳо вижагиҳои  забонро 

инъикос  кунанд ҳам, дар фаъолияти  ҳар як адиб аломатҳои алоҳида ё фардӣ-

услубиро моликанд. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки ҳар адиб ё нависанда дар 

робита ба доираи ғунҷоиши фантазияи бадеии худ дар образҳои бадеии 

офаридааш ин ё он аломати ашё ва хусусиятҳои мафҳуми ифодакардаашро 

муқобили ҳам гузошта, таҳлил мекунад. Аз дигар паҳлӯ, мафҳумҳои 

муқобилгузошташуда бо предмети тасвир ва дар муҳтавои ҳар асар робитаи 

мустаҳкамро барқарор мекунад. Калимаҳои зидмаъно дар асари мавриди 

таҳқиқ қароргирифта бо намудҳои гуногун ва тобишҳои ҳархелаи маъноӣ 

падид меоянд. Онҳо бештар барои баёни муқобилияти бадеӣ хидмат карда, 

моҳияти фарогири шайъро ба пеши рӯйи хонанда ҷаззобтару рӯшантар 

инъикос мекунанд. Масалан, дар мисолҳои зерин антонимҳои ғалаба – 

шикаст, фирӯзиасос – муфсидин бо ҳамин мақсад мавриди корбурд қарор 

гирифтаанд: Ҳарчанд ки ҷидду ҷаҳди тамом ва сайъю кӯшиши молокалом 

намуданд, ин хаёли маҳоли фосид мувофиқи тараддуди он муфсидони 

бадниҳод суратпазир нагардид, билахир лашкари нусратасар ғалаба намуда, 

бисёре аз аъдоро аз пушти зин бар замин фурӯ афканданд. Шикаст бар 

лашкари аъдо рӯйдод шуда, ҳама ба якбор рӯ ба фирор ниҳода, ба ҳазор 

тараддуд худҳоро ба даруни қалъаи Дизак кашида, ҳисорӣ шуданд. 

Муборизони фирӯзиасос музаффар ва мансур бо ғаноими номаҳсур каси 

бисёре аз мерганони тӯфангандозро аз ҷамоати муфсидин ба даст оварда, бо 

сарҳои мақтулон манзури назари анвари олӣ гардонида, ҷаноби олиро дуо 

намуданд. Дар он замон ҳасбулфармоиши шоҳи комрон фаррошони давлат 

дастгоҳи хаймаву хиргоҳ ва асосаи боргоҳи хусравониро ба як тирандоз роҳ 

дар баробари он ҳисор барпо намуда, қарор гирифтанд [38]. 
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Дар «Зафарномаи хусравӣ» ҳамчунин миқдори муайяни калимаҳои 

зидмаъно дар қолабҳои ҷуфттаркибҳо (таркибҳои ҷуфт) мавриди корбурд 

қарор гирифтаанд, ки ҷиҳати равшантару возеҳтар баён гардидани тобишҳои 

гуногуни калимаҳо созгор омадаанд. Ҷуфттаркибҳои муқобилмаъноии зи 

даст рафтан, зи кор мондан, ки дар шакли ибора ифода ёфтааст, аз ҳамин 

қабиланд: Баъд аз он фармони қазо ҷараёни нифоз ёфт, ки сарони сипоҳу 

сарҳангони ҳашаматогоҳ ҳар кадом бо тухоти худҳо садамоти ёсуни 

қалъагириро муҳайё намуда, омодаи ҳарбу қитол шаванд [38]. Ҳасбул 

фармони олӣ мирони ӯнг аз ҷониби дасти рост ва мирони сул аз ҷониби 

дасти чап даври борӯи Дизакро тақсим намуда, мурҷалҳои муайян гирифта 

шинакҳо пахш карда, аз ҳар мурҷал арродаҳои тӯби қалъакӯбро дар баробари 

қалъа гузошта, саъю кӯшиш намуда, чандон ҷидду ҷаҳд ба кор бурданд, ки аз 

садои тӯпу тӯфанг ва аз овози кӯсу гурка замину замон, кӯҳу дашту биёбон 

чун кӯраи симоб дар изтироб даромада буд. Даруниёнро дуди ҳасрат дар 

димоғ печида, оташи бало бар сари онҳо аз ҷониби само меборид [40]. Рӯзи 

дигар ба фармони шохи некӯсияр сипаҳсолорони номвар ба дастури дирӯза 

маа даҳ ҳазор лашкари ясубаста рафта то ба қарибии қурғон расида пасту 

баландиҳои роҳҳои омаду шудро мулоҳиза намуда гашти рӯз пасу пеши 

мардумро саришта карда, омада ҷаноби олиро дуо намуданд [55]. Шуда дар 

пайи байрақи ӯ равон, Баландию пастии кӯҳу дара [52]. Дар ин мисолҳои 

оварда аз асар вожаҳои пастӣ ва баландӣ антонимҳои луғавӣ буда, аз нигоҳи 

ҳиссаи нутқ мансуби сифат буда, дар ин мисолҳо барои ҳаҷми масоҳат 

оварда шудааст.  

                     Зи хиргоҳ сурху зарду кабуд,  

                      Ҷаҳон сар ба сар лолазоре намуд [54].  

 

Ва низ аморатпаноҳи ҷалолатогоҳ (дар асл сафед аст), ки ҳукумати он 

вило ба ӯ тааллуқ дошт, ӯ низ бо ҳамроҳии сипоҳи ҳашамат ҷойгоҳ ба 

шарафи рикоббӯсӣ фоиз гардида, русуми пойандозу қонуни пешкаш...оварда, 

аз алтофи подшоҳӣ ва аз мароҳими хусравонӣ сарафроз гардида [32]. 
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Албатта, мутазоди маънии нисбатдошта ба калимаҳои ҷудогона дар 

калимаҳои зидмаънои ҷуфт муассирбахшу ҷаззобтар акс ёфтаанд,  аз ин рӯ 

ин навъи калимаҳои зидмаъно «ба зеҳни кас чуқуртар таъсир намуда, дар он 

тасаввуроти зиндаву барҷастаи предмети номбаршуда ва аломатҳои 

мухталифи онро ҳосил мекунад» [Камолиддинов 1983, 49]. Дар асари 

мавриди таҳқиқ қароргирифта  таркибҳои антонимӣ дучор мешаванд, ки  ҳам 

компонентҳои асосӣ ва ҳам ҷузъҳои тобеашон калимаҳои мутазод ҳастанд: аз 

садои тӯпу тӯфанг ва аз овози кӯсу гурка замину замон, кӯҳу дашту биёбон 

чун кӯраи симоб дар изтироб даромада буд. Даруниёнро дуди ҳасрат дар 

димоғ печида, оташи бало бар сари онҳо аз ҷониби само меборид. 

           Ҳамчунин гоҳо калимаҳои муқобилмаъно дар ҳайати воҳидҳои 

фразеологӣ меоянд, ки матлабу дархости адиб боз пурҷозибатар инъикос 

ёбанд. Барои мисол, дар ин ҷумла вожаҳои муқобилмаънои «дуди ҳасрат дар 

димоғ печидан», «оташи бало бар сар боридан» корбаст шудаанд, ки дар 

боло мисолаш оварда шуд. Баъзан дар асар муқобилгузорӣ на ба воситаи 

мафҳумҳои ба ҳам зид, балки ба воситаи тасдиқу инкор сурат гирифтааст, 

яъне адиб барои ифодаи муқобилгузорӣ аз шаклҳои тасдиқиву инкории феъл 

васеъ истифода мебарад:...тавобеъ ва лаводики он бар вифқи дилхоҳ муяссар 

омад, он гоҳ аморатпаноҳи иёлатогоҳ Муҳаммад Ҳакимдодхоҳро бар он вало 

ҳокими билистиқлол намуда, аз он диёр ба фармони султони соҳибиқтидор, 

сародиқи иқболро фаррошони чобукдасти некӯкор бар уштурони бухтӣ бор 

карда аз он сарзамин муроҷаат фармуда, рӯ ба ҷониби макони муқаддас 

ниҳода равон гардиданд [39]. Чун Муҳаммад Алихон аз элчиён ин гуна 

ҷавобҳо шунид, дуди ҳасрат дар димоғи ӯ печида рӯз ба рӯз ҳайрат дар 

ҳайрат афзудан гирифт, билахир элғори билоди Истаравшан ва элғори Ёму 

Зоминро дучанд намуда, чанде аз сардорони номдорро, ки амсоли 

Гадойпарвончию Каримқулӣ Додхоҳ ва Абдулъалӣ эшикоқосиро ба илғорҳо 

саромад гумошт. Худи ӯ аз рӯйи ҳаросе, ки дар дил дошт, қасдан ва амдан 

пойи таҷаллуд аз мустақарри сарири салтанати худ берун наниҳод. Лоҷарам 

ба андак замон хараҷу мараҷ ба ҳоли мамлакат овора ёфта дар дашти Ёму 
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Зомин ва дар кӯҳистони Мастчоҳ ва Қаротегин тазабзуб рӯ дод ва дар ҳудуди 

Урметан ва Истаравшан ва дар саҳрои накбатафзои Хосу Хавос то бар лаби 

дарё оташи бало боло гирифт ва ошӯбу фитна аз ҳад афзун интишор ёфт ва 

раоёи бечора дар кашокаши ташвишу парешонӣ мубтало гардиданд ва 

чаҳорподорони он сарҳад аз ватанҳои хеш дил канда ҷало ихтиёр намуданд 

[64]. Саҳро вожаи арабӣ (صحرا) буда, дорои маънои 1. дашти беобу алаф, 

биёбони бедолу дарахт, чӯл; 2. атрофи шаҳр, боғоти гирди шаҳр; замини 

киштро ифода мекунад. Дар матни боло ин вожа ба маънои дуюм омада, 

муқобили даштро ифода мекунад, яъне антоними матнӣ аст. Чун 

нишондиҳанда ё аломати ин вожа калимаи накбат дар паҳлӯяш омадааст ва 

маънои бадбахтӣ, мусибат, сахтӣ; машаққат, ранҷро дорад, вожаи саҳро ба 

маънои якумаш, яъне дашти беобу алаф, биёбони бедолу дарахт, чӯл меояд.   

Албатта, антонимҳо ва воҳидҳои ифодагари муқобилмаъноӣ ҷиҳати 

намоён баён кардани афкор ва  барои балоғату фасоҳати суханро таъмин 

кардан хидмат мекунад ва аз ду компонент беш нестанд. Вижагӣ ва ҳолату  

табиати калимаҳои мутаззод инро талаб мекунад. Ба гуфтори дигар, вожаҳои  

муродифӣ чун сифатҳои ашёҳо ва ё мисли амалу ҳаводиси муфассир зуҳур 

мегарданд, вале, вожаҳои муқобилмаъно ба фармудаи муҳаққиқон  воҳидҳои 

луғавие ҳастанд, ки хосияту нишона ва аломат, ҳолати амалиётро танҳо  

вожае рад месозаду халос [ниг.: Қосимова 2011, 101; Ҳомидов 2018, 29].  

Гурӯҳи дигари калимаву ифодаҳо танҳо вобаста ба мундариҷаи матн 

хусусияти зидмаъноӣ пайдо мекунанд. Масалан, вожаҳои далерию пурдилӣ, 

маъруф-машҳур, даҳшат-ҳарос, зард-гулгун, дилхаста-ғамхор, дасти пиндор 

- хоки адбор, ғуруру пиндор аз ҳадди қудрат-макнати худ берун наниҳад  ва 

монанди инҳо аз ҷиҳати луғавӣ антоним нестанд, аммо вобаста ба мазмуну 

мундариҷаи матн хусусияти зидмаъноӣ пайдо кардаанд: Азбаски далерию 

пурдилии шоҳзодаи некӯасос байнаннос маъруфу машҳур буд аз ин ҷиҳат 

касе аз сипоҳи Бухоро аз даҳшату ҳарос таоқуб намуда, мазоҳим нагардид 

[22]. Умарои давлат ва ҳавохоҳони ӯ аз сари ҷаҳлу инод пойи манъу фасод 

дар миён дароварда нагузоштанд ва дасти пиндор аз хоки адбор ба чашмаи 
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давлат валии неъмат ва ба чашми саодати худҳо биянбоштанд [65]. Баъд аз 

оне, ки чун ин хабари ваҳшатасар ба самъи мубораки подшоҳи некӯсияр 

расид, филфавр аз рӯйи ғазаб ва шиддате, ки муставлӣ гардид ба арзи 

лашкар ва тартиби сипоҳ фармон дод. Аввалан, мартабаи гиромӣ 

муътамадуддавлатилъолӣ Отамурод эшикоқосӣ туркманро фармони олӣ шуд, 

ки маа ҷамоати Баҳрайну Яктираи Манқития ҳама ба як ватира дурустии 

худҳоро намуда ба зудӣ дар садди суғури Дизак мустаиди хидмат бошанд 

[66]. Ва дигар бора дар таърихи санаи 1258 буд, ки раъйи мамлакат орои 

ҳазрати зиллуллоҳӣ иқтизо бар он фармуд, ки бори дигар лашкари 

нусратасар ба тарафи Фарғоназамин кашида, Муҳаммад Алихонро аз нав 

гӯшмолӣ бидиҳад, ки дигарбора пойи ғуруру пиндор аз ҳадди қудрат ва 

макнати худ берун наниҳад ва аз ҳадди эътидолу эътизор инҳироф наварзад, 

пас бар ин нияти софи тавият подшоҳи боҳамият ва ҷунбиши лашкари зафар- 

пайкар фармон дод [66]. 

Ба андешаи профессор Камолиддинов Б. «…калимаҳо дар забони 

адабиёти бадеӣ назар ба услуби илмӣ озодона ва осонтар зидмаъно 

мешаванд. Сабаби ин маълум аст: дар матни асари бадеӣ калимаҳо бо 

тобишҳои нозуки бадеиашон бо ҳам наздик шуда, муқобили ҳамдигар 

меистанд. Дар ин бобат ҳам боз як хусусияти забони асарҳои бадеӣ зоҳир 

мегардад» [Камолиддинов 1989, 50]. Албатта, муқобили ҳам гузоштан, аслан, 

дар асоси муқоиса сурат мегиарад ва калимаҳои муқобилмаъно низ дар асоси 

муқоиса ба вуҷуд меоянд. Дар осори бадеӣ муқобилгузорӣ бо воситаи  

санъати тазод сурат мегирад. «Дар тазод муқобилгузорӣ аз доираи калимаҳои 

ҷудогона баромада дар либоси бадеият сурат мегирад. Калимаву ифодаҳо 

илова ба маънои зидди ҳамдигар доштанашон бояд бо тобишҳои иловагии 

маъноӣ, бо обуранги бадеии худ муқобили якдигар гузошта шуда бошанд» 

[Камолиддинов 1994, 50].  

Антонимҳо дар асарҳои ҳама гуна эҷодкор, аз ҷумла муаллифи ин асари 

таърихӣ, хусусиятҳои луғавии забонро инъикос намуда, дорои нишонаҳои 

фардӣ мегарданд. Шоир аломат ва хусусияти мафҳумҳоеро, аз як ҷониб, ба 
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ҳам муқобилгузорӣ мекунад, то ки дар образофарии ӯ чун тахайюли бадеӣ 

мақом дошта бошад. Аз тарафи дигар, вожаҳои ба ҳам муқобилгузошташуда  

бо предмети тасвир, муҳтаво, мазмун ва мавзуи ашъор робитаи ногусастанӣ  

доранд. Мисол, муқобилгузории калимаҳои рағбатан – карҳан, ҳиросат – 

муҳофазат, ҳалок – зинда, ҳабиб – рақиб ба калимаҳои ифодагари объектҳои 

тасвири шоҳ ва амалҳои он алоқамандӣ доранд: Арзи ин доӣ ба самъӣ 

ҳумоюни олӣ расида бод, чунончӣ ки Мирумархонро баъзе рағбатан ва 

баъзе карҳан бар тахти салтанат нишониданд ӯ аз ҷиҳати ҳамоқати ҷибиллӣ, 

ки бар табиати худ маркуз дошт, аз ин ҷиҳат аладдавом ба ҳамроҳии соқиёни 

гулфом лаб бар лаби ҷоми шароб мудом дошта, аз ҳиросати мулк ва аз 

муҳофазати аҳволи сипоҳ ва раоё ғофил монда ва аз камоли бебокие, ки 

дошт, аксари авқот ба афъоли шаниъ иқдом менамуд...[23].  

Тавре мебинем, пояи ҷумлаҳои боло аз антонимҳо устувор гардида- аст. 

Худи истеъмоли онҳо табиат ва хусусиятҳои ниҳоят гуногуни мутазодҳоро 

нишон медиҳад. Дар антонимҳои аслии рағбатан – карҳан, ҳиросат – 

муҳофазат, ҳалок – зинда, ҳабиб – рақиб зидгузории қувваи баробар дошта 

набуда, балки он мисли қонуни радкунӣ ё инкоркунӣ зинаи пешрафт 

тағйирдиҳӣ ба мушоҳида мерасад, ки ин низ як вижагии калимаҳои мутаззод 

аст ва дар забони «Зафарномаи хусравӣ» зоҳир мегардад. Ҳамин гуна тарзи 

истифодаи антонимҳоро дар забони асари мазкур дидан мумкин аст. Дар 

калимаҳои антонимии шамъ – парвона, шаб – рӯз, шоҳ – сипоҳ, нусрат –

мағлуб бошад, муқобилгузории замон исмҳои муҷаррад, конкрет ва 

бадалияти амал ба назар мерасад: Дамаш бо масиҳо чу ҳамхона шуд, Бар-ӯ 

шамъи хуршед парвона шуд [15]. Фалак шамъи иқболи ӯ барафрӯхт, Уторид 

камарбанди ҷавзо бисӯхт [15]. 

Дар забони асар як қатор антонимҳои аслие [луғавӣ] истеъмол 

гардидаанд, ки тавассути якдигар нишонаҳову хусусиятҳояшон барҷаста 

мегарданд: ...дар аснои роҳ фавҷ-фавҷ аз сипоҳу хел-хел чун сел аз ҳар ҷониб 

расида, ҷаноби олиро дуо карда, ба дарёи лашкар мепайвастанд. Ҳама умаро 

аз ин навъи такаллуфот ангушти таҳаййур ба дандони тафаккур газиданд ва 
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тамоми ҳуккоми завилэҳтиром ва соири халоиқ аз ҳавосу авом аз атрофу 

акнофи мамолики маҳруса ҷамъ омада, атнибаи хиёми интизом ва эҳтишом 

бар ҳасби тому маром дарҳам кашида, аз фарри қудуми амири соҳибқирони 

зафарқарин басе тафохур менамуданд [40].  

Яке аз хусусиятҳои барҷастаи услубиёти забони асар дар истеъмоли 

антонимҳои аслии рағбатан – карҳан, ҳиросат – муҳофазат, мурда – зинда, 

ҳабиб – рақиб, дӯст – душман, рӯз – шаб, зар – гулгун, пир –ҷавон ва монанди 

инҳо маҳсуб меёбад, ки ин антонимҳоро хеле моҳирона истифода бурда, вазъ 

ва ҳодисаҳоро хеле хуб баён менамояд. Як қатор антонимҳои муносибати 

замониро молик буда, ҳарчанд аломатгузориро соҳибанд, бештар ба исмҳо 

мансубият доранд ва инъикоскунандаи қонунҳои фалсафиро дар онҳо басо  

намоён мушоҳида кардан мумкин аст: Алқисса баъд аз истимои ин сухан 

амири некуфан, сарони сипоҳ ва давлатхоҳони ҳашаматчоҳро талабида, дар 

ин боб маслиҳат ҷуст. Ҳуззори маҷлис ҳама замини убудият бӯсида арзи 

бандагӣ намуданд.  

Назм:  

                Ки мо зинда душмани шаҳ ба ҷоӣ,  

                Биронем написандад инро Худоӣ.  

                Ки аз шоҳ роят барафрохтан,  

                Зи мо бандагон ҷон фидо сохтан [77].  

 

Агарчанде ки Мирмуҳаммад Ҳусайнхон чошнигири ҳадоиқи фазлу илм 

ва ҳунар буд, аммо дар айёми давлати волиди худ ба ҳукми «ассуҳбату 

муассираҳу» аз таъсири суҳбати ҳамсуҳбатони ноҷинс ва аз касофати 

рафоқати рафиқони номувофиқ ба нашъаи бангу кӯкнор оғушта гардида, 

ҳамешаи авқот гӯшанишини зовияи хумул ва муътакифи хилватхона буда ва 

аз хайру шарри башарӣ ва аз қонуни сипоҳигарӣ бехабар менишаст ва лекин 

тӯраи тӯрониён амирзодаи ҷалолатнишон Сайид Мир Насруллоҳ Муҳаммад 

баҳодурсултон аз сиғаруссин байнаннос ба заковати зеҳн ва ба софии табъ 

биттабъи азҳару минашшамси машъуф буда, дар ҳар умур мақбули хосу ом 
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мебуд... [17] соате аз ӯ дурӣ намеҷуст ва дар ҳолати арзу доди фуқарову раоё 

ва дар вақти омадушуди элчиён ва тавочиён атрофу ҷавониб хабардорӣ 

намуда, ин шаҳзодаи некусияр ҳамаро даст ба сар менамуд [17]. 

Дар маҷмуъ, дар забони асари таърихии мазкур вожаҳои зидмаънои 

луғавӣ фаровон корбаст гардида, барои ифодаи маҳфумҳои ба ҳам муқобил 

[шамъ – парвона, зулм – дод, душман – дӯст], замон [шаб – рӯз, пагоҳӣ –

бегоҳ – шом – субҳ] ва монанди инҳо фаровон мавриди истифода ва таҳқиқ 

қарор гирифтаанд. 

Калимаҳои зидмаънои матнӣ. Калимаҳои зидмаънои матнӣ вожаҳое 

мебошанд, ки танҳо дар матн дорои хусусиятҳои муқобилмаъноӣ мебошанд. 

Албатта, ифода ё истифодаи антонимҳои матнӣ дар ин ё он асари манзум аз 

рӯйи зарурат ва барои пурраву комил тасвир намудани ҳолат, вазъ ва 

ҳодисаҳои пеш омада корбаст мегарданд. Муқобилгузориҳои фаровоне дар 

баёни забонии ин асар ба мушоҳида мерасанд, ки якуякбора ба вуҷуд 

намеоянд, балки яке ба тадриҷӣ ҷойи ҳамдигареро мегиранд. Ин ҳолатро дар 

мисоли вожаҳои зидмаъноии инфиродӣ ё матнӣ ба мушоҳида гирифтан  

мумкин аст: Чун қӯрғони Зоминро забти наск намуда, хотирҷамъ гардиданд, 

як шаб дар он ҷо хоб карда, алассабоҳи рӯзи дигар фармони қазо ҷараён ба 

нифоз пайваст, ки ниёбатогоҳ Иброҳимбӣ Додхоҳ маа мирони манғилоӣ 

мутаваҷҷеҳи ҷониби Уротеппа гардида, пешхонаи лашкари мансурро 

кашида, ба мавзеи Савод расида, ба ҷойи дилхоҳ лашкаргоҳ карда,  фуруз 

оянд [76]. Рӯзи сешанбе пагоҳи рӯз аз он ҷо ба фарру иқбол кӯч карда, рӯйи 

ҷалодат ба савби Ӯротеппа ниҳода, чун дарёи нопайдо канор, ҷӯшон ва 

хурӯшон, кӯсу куркаи занон роҳи шуданд ва аз ибтидои маймана то 

интиҳои майсара як фарсанг роҳ ба зери суми марокиб якбора паймуда 

мегардид. Аз вақти Абдуллоҷон то ба замони ин шоҳи олишан чашми даврон 

инчунин сипоҳи бекарон надида буд. Пас аъломи давлат барафрохта ва 

асбоби чангу ҷидол омода сохта, фавҷ-фавҷ ба чандин авҷ равон гардиданд 

[78]. 
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Бояд гуфт, ки гар чунин вожаву воҳидҳои луғавии муқобилмаъно  аз 

матн берун ҳам вижагии муқобилмаъноии хешро маҳфуз доранд, дастаи 

калимаву ифодаҳои дигар  чунин вижагиро дар ҷараёни нутқ дар робита ба 

мундариҷаи матн зуҳур менамоянд. Доир ба ин самт зикри мулоҳизаву 

ақидаҳои  профессор Б. Камолиддинов хеле ҷолиб аст: «Пай бурдан душвор 

нест, ки калимаҳо дар забони адабиёти бадеӣ назар ба услуби илмӣ озодона 

ва осонтар  зидмаъно мешаванд. Сабаби ин маълум аст: дар матни асари 

бадеӣ  калимаҳо бо тобишҳои  нозуки баёнашон  ба ҳам наздик шуда, 

муқобили  ҳамдигар  меистанд. Дар ин бобат  ҳам боз як  хусусияти забони 

асарҳои бадеӣ  зоҳир мегардад» [Камолиддинов 1989, 50]. 

Мусаллам аст, ки вожаҳои муқобилмаъно тақрибан дар ҳама вақт дар 

ҳолати қиёсӣ ифода меёбанд ва ин қиёс дар пояи муқобилгузорӣ ифода 

меёбад. Ҳодисаи мазкурро муҳаққиқон ба истифодаи санъати тазод сахт 

марбут медонанд. «Дар тазод муқобилгузорӣ аз доираи калимаҳои  ҷудогона 

баромада, дар либоси бадеиёт сурат мегирад. Калимаву ифодаҳои илова ба 

маънои зидди ҳамдигар  доштанашон бояд бо тобишҳои иловагии маъноӣ, бо 

обуранги бадеии худ муқобили якдигар  гузошта шуда бошанд» 

[Камолиддинов 1989, 50]. 

Дар асари таърихии мавриди таҳқиқ қароргирифта ҳамин муқобил- 

гузорӣ бо калимаҳои антонимӣ хеле зиёд ба назар мерасанд: «Дар ифодаи 

равшании фикр ва балоғату фасоҳату сухан-антонимҳои ба ҳайси воситаи 

муассири баён корфармудашаванда мақоми махсус доранд. Онҳо аломат, 

хосият, амал ва ҳолатҳои мухталифи объекти мавриди муҳокимаро нишон 

дода, дар вазъиятҳои гуногуни нутқ ва дар  шаклҳои зиёде истифода  

мешаванд ва бештар  дар як матни алоқаманд [як мисраъ ё як байт] дучор 

мегарданд. Ин ба табиати калимаҳои зидмаъно зич алоқаманд аст, зеро 

эҷодкор аломату хосият ва амалу ҳаракати инкоршавандаро фавран изҳор 

карда, ба ин восита муносибати худро нисбат ба он нишон медиҳад» [113]. 
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Дар корбурди вожаҳои зидмаъно муаллифи асари мазкур маҳорати 

муайян дорад ва дар асари худ вожаҳои ғайримуқаррарии муқобилмаъноро 

корбаст намудааст. 

Антонимҳо дар «Зафарномаи хусравӣ» бо шаклҳои мухталиф ва ҷилоҳои 

гуногунмаъноӣ падид меоянд. Бештар ҷиҳати ифодаи муқобилии басо 

равшании бадеӣ хидмат карда, дар натиҷаи баёни баръакси ҳаводис  

зарурияти ашёи тасвирро ба нигоҳи хонанда рӯшантар ҷилвасозӣ кардаанд: 

Баъд аз истихфофи ҳодисот саросари офот бар атрофу акнофи вилоёт як 

хотирҷамъӣ рӯйдод шуда, сағиру кабир ва барною пир ба шукргузории эзидӣ 

машғул гардиданд [16]. 

Яке аз вижагиҳои барҷастаи услубиёти забони ин асар дар истифодаи 

антонимҳои аслии рағбатан – карҳан, ҳиросат – муҳофазат, ҳалок – зинда, 

ҳабиб – рақиб, дӯст – душман, рӯз –шаб, зар – гулгун, пир – ҷавон ва 

монанди инҳо маҳсуб меёбад, ки ин антонимҳоро нависанда хеле моҳирона 

мавриди истифода қарор дода, вазъ ва ҳодисаҳоро хеле хуб баён менамояд. 

Як қатор антонимҳои муносибати замонӣ дошта, ҳарчанд нишонаи муайян 

доранд, бештар хоси ҳиссаи нутқи исм ҳастанд. Дар онҳо акси қавонини  

фалсафиро басо барҷаста дидан мумкин аст: Чун анҷоми вилояти Дизак маа 

тавобеъ ва лавоҳиқи он бар вифқи дилхоҳ муяссар омад, он гоҳ аморатпаноҳи 

иёлатогоҳ Муҳаммад Ҳакимдодхоҳро бар он вало ҳокими билистиқлол 

намуда, ...бо таҷаммул аз ҳад афзун ва бо шавкати аз қиёс берун, дохили 

фохираи Бухорои шариф шуда, дар некӯтарин ҳангом шаҳаншоҳи некӯном ба 

арки аъло ва ба пойтахти воло қарор гирифт [40].  

Дар маҷмуъ, дар забони асари «Зафарномаи хусравӣ» вожаҳои 

зидмаънои луғавӣ фаровон корбаст гардида, барои ифодаи маҳфумҳои ба ҳам 

муқобил [золим – фақир, рақиб – ҳабиб, шамъ – парвона, зулм – дод, душман 

– дӯст], замон [шаб – рӯз, пагоҳӣ – бегоҳӣ – шом – субҳ] ва монанди инҳо 

фаровон мавриди истифода ва таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

         Муқобилгузориҳои зиёде дар забони асари мавриди баррасӣ қарор 

гирифта, яъне «Зафарномаи хусравӣ» дида мешаванд, ки якбора ба вуҷуд 
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намеоянд, балки тадриҷан мақоми дигареро фаро мегиранд. Инро дар мисоли 

антонимҳои фардӣ ё матнӣ дидан мумкин аст: Ва лашкари нусратэътибор дар 

рикоби амири бахтиёр маъан таваҷҷуҳ намуда, ба ду манзил, вилояти 

Самарқанди фирдавсмонандро мазриби автоҳи баландмақом сохтанд ва рӯзе 

чанд дар он улқои ҷаннатфарсои руҳафзоӣ таваққуф фармуда, дар 

некӯтарин ҳангом шаҳаншоҳи некӯном ба арки аъло ва ба пойтахти воло 

қарор гирифт [40]. Саййид Амирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодурсултон 

адомаллоҳу зилола салтанатиҳи ало мафориқиддаврони-маа баъзе вақойее, ки 

дар айёми салтанати ҷовиди тирози абади дамсози он подшоҳи дӯстнавоз ва 

душмангудоз рӯйдод шуда, то фатҳи баъзе мамолик, ки ба самсоми 

хуношоми муҷоҳидони давлати абад иртисом мафтуҳ гардида буд, дар арсаи 

баён оварда шавад ва биллоҳиттавфиқ [14]. Биноан алайҳи ҷаноби мустатоби 

комёби соҳибқирони қамаррикоб дар ҳангоми ҷӯши баҳор ва талияи 

рангубӯӣ азҳор, ки мавсими урдубиҳишт аст, ба ҷиҳати азимати гӯшмоли 

ҷамоати Қирқюз ва истидъои фатҳи билоди Дизакро аз ҳазрати воҳибулатоё 

дархост намуда, ҳиками ҷаҳони масоби олами мутеъ ба ҷиҳати таҷҳизи 

ҷуюши зафарасар, саодатёр, ба вуқуъ пайваста тавоҷиёнро ба атрофи 

мамолики маҳруса фиристод, то ки ҳуккоми завиюлэҳтироми ҳар билод бо 

қушуноти худ ба рӯзи ваъда дар вилояти Самарқанди фирдавсмонанд ба 

рикоби ҳумоюни олӣ мушарраф гардида, ба лашкари зафарпайкар мулҳақ 

шаванд [35]. 

Ҳамин тариқ, калимаҳои зидмаъно дар асари мазкур нақши муассире 

доранд ва забони асарро хонданбобу равон ва ҷозибу дилкаш 

гардондаанд:…хотирчамъӣ рӯйдод шуда сағиру кабир ва барною пир ба 

шукргузории эзидӣ машғул гардиданд [15]. Ва ҷумҳури тавоифи инсон аз 

хурду калон сари инқиёд бар хатти фармон ниҳода камари хидмат дар миёни 

ҷон баста ва забони таҳнияту саногарӣ кушуда мегуфтанд [28]. Баъд аз оне ки 

муддати фитнаву фасод ва бағю адовати элотияи муфсид ба тӯл анҷомида, 

аз бадкирдории худҳо ба матлабе нарасиданд, фи санаи 1245 буд, ки аввалан 

мартаба ҷамоати митан ва қароқалпоқ тариқаи элӣ ва инқиёдро пешниҳоди 
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хотири худҳо гардонида, ашрофи қабоили худҳоро аз ваҷҳи маъзаратхоҳӣ 

бароварда, сумми таковари ҳазрати амир сайиди саодатнишонро бӯса дода, аз 

самими қалб маъзаратхоҳӣ намуда, калону хурди ин ҳар ду ҷамоат ба сару 

гардан ғалтида, аз кардаи кирдори худҳо истиғфор намуданд [19]. 

Вожаву вожагон ва ифодаҳои антонимӣ аз матн берун ҳам чунин 

вижагиҳои антонимии хешро  ҳифз намоянд ҳам, дастаи дигари вожаву 

ифодаҳои антонимӣ ҳамин тавр вижагиҳоро дар ҷараёни гуфтор марбут ба 

ғояи матн зуҳур менамоянд.  

       Дар «Зафарномаи хусравӣ» ҳамин муқобилгузорӣ бо  калимаҳои 

антонимӣ хеле зиёд ба назар мерасанд: «Дар ифодаи равшании фикр ва 

балоғату фасоҳату сухан  антонимҳои ба ҳайси  воситаи муассири баён кор 

фармудашаванда мақоми махсус доранд. Онҳо аломат, хосият, амал ва 

ҳолатҳои мухталифи объекти мавриди муҳокимаро нишон дода, дар 

вазъиятҳои гуногуни нутқ ва дар шаклҳои зиёде истифода мешаванд ва 

бештар  дар як матни алоқаманд [як мисраъ ё як байт, як ҷумла ё дар як банди 

наҳвӣ] дучор мегарданд. Ин ба табиати калимаҳои зидмаъно зич алоқаманд 

аст, зеро эҷодкор аломату хосият ва амалу ҳаракати инкоршавандаро фавран 

изҳор карда, ба ин восита муносибати худро нисбат ба он нишон медиҳад» 

[Каримов 1993, 100]. 

Нигорандаи «Зафарномаи хусравӣ» дар корбурди вожаҳои антонимӣ, 

яъне вожаҳои зидмаъно, дасту бозу расо дошта, на танҳо вожаҳои 

муқаррарии антонимиро корбаст намудааст, балки мафҳумҳои мутазодиро 

низ мавриди корбурд қарор дода, дар асар вожаҳои ба ҳам муқобил ва 

муқобилгузориро ҳатто дар порчаҳои пурраи матни мансур басо зиёд 

корбурд менамояд, ки хеле диққатҷалбкунандаанд: Баъд аз оне ки ҷамоати 

лашкарӣ муддати се рӯз дар вилояти Қундуз истироҳат намуданд, ҳамаро 

ҳалокии роҳ аз хотир фаромӯш гардид. Баъд аз он аз он ҷо ҳасбул 

фармоиши олӣ Муҳаммадмуродхонро маа қавли Қундуз пешрӯи лашкари 

зафарпайкар гардонида [46]. 
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Антонимҳо дар «Зафарномаи хусравӣ» бо шаклҳои гуногун ва 

тобишҳои гуногуни маъноӣ ҷилвагар мегарданд. Бештари онҳо барои ифодаи 

тазоди басо рӯшани бадеӣ хидмат карда, дар натиҷаи баёни инъикоси 

ҳодисаву вақоеъ аҳаммияти шайъи мусаввириро ба нигоҳи хонанда рӯшантар 

ҷилвапардоз сохтаанд: Баъд аз истихфофи ҳодисот саросари офот бар 

атрофу акнофи вилоёт як хотирҷамъӣ рӯйдод шуда, сағиру кабир ва барною 

пир ба шукргузории эзидӣ машғул гардиданд [16]. 

Ҳамин тариқ, дар забони асари таърихии «Зафарномаи хусравӣ»  

антонимҳо басо зиёд корбурд ёфта, мазмуну мундариҷа ва ғояву забони асари 

мавриди таҳқиқ қароргирифтаро хонданбобу ҷолиб гардонидаанд. Гуфтан 

ҷоиз аст, ки дар асарҳои бадеӣ ба воситаи вожаҳои антонимӣ ҳолату вазъи 

шириниву талхӣ, пастӣ ва баландии зиндагӣ ва комёбиву нокомӣ дар он, 

дурбиниву кӯтоҳназарӣ дар фаъолияти корӣ, доноӣ ва разилӣ, хушҳоливу 

хоксорӣ ва масрурии аҳли ҷомеа ва монанди инҳо барин хислатҳои ҳамидаи 

инсонӣ акси худро  меёбад.   

 

                     I.3. Ҷойномҳои асар ва шарҳи онҳо 

 

Таҳлилу таҳқиқ ва маъникушоии номвожаҳои ҷуғрофӣ ё ҷойномҳо дар 

айни ҳол бо назардошти ҷанбаҳои забонӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва 

ҷуғрофӣ ба анҷом расонида хоҳанд шуд, ки басо диққатҷалбкунанда 

мебошанд. Аз ин рӯ, дар ин зербахш доир ба ҷойномҳои асар чун истилоҳи  

илмӣ маълумот  дода  мешавад. Бояд гуфт, ки таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

басо ғаноманд буда, ҷойномҳо дар он ҷойгоҳи хоссаро ишғол мекунанд. 

Роҷеъ ба ҷойномҳои кишварамон ва берун аз он аз тарафи донишмандону 

олимон корҳои зиёди илмӣ анҷом ёфтааст ва дар он корҳо ҷиҳатҳои муҳимми 

ин илм муайян ва баррасӣ гардидааст, ки дар ин ҷо  ҳоҷат ба такрори он 

гуфтаҳо нест. Танҳо қайд менамоем, ки баррасии топонимҳои осори таърихӣ 

ва бадеӣ дар забоншиносӣ нав шуруъ гардида, дар чандин корҳои солҳои 
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охир ба анҷомрасида чандтогӣ топонимҳо ё ҷойномҳои ин осор мавриди 

таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

Ҷойномҳое, ки дар асар мавриди корбурд қарор гирифтаанд, аксаран 

мансуби забонҳои эронӣ, хосатан забони тоҷикӣ, буда, мувофиқи баррасии 

решашиносӣ дорои чунин таърихи таҳаввулотанд: Амирзодаи соҳибқирони 

зафартавъамон низ ин ҷамоатро ба мароҳиму инояти султонӣ сарафрозӣ 

бахшида, аз қасабаи Ҷом кӯч карда, пагоҳии он рӯз ба музофоти 

Самарқанди фирдавсмонанд дохил гардида... [24]. Чун аз он ҷо кӯч карда, 

манозилу мароҳили маъруфро ба қудуми майманат малзуми мусораат тай 

фармуда, ба се манзили дигар вилояти Насаф маркази аъломи зафар фарҷом 

гардид [32]. Шоҳин Парвончӣ ва Азимбойдодхоҳ, ки ҳар ду номвар ба 

фармудаи Муҳаммад Алихони Хӯқандӣ ба ду ҳазор илғор саромад шуда 

омада ба даруни ҳисори Дизак қабулшуда монда [61] буданд, ҳар ду 

номбурдагони мазкурин аз ин ҳодисаи ҳоилаи ҷонкоҳ ва аз гуфтушуниди 

фуқаро дар андеша шуда, баъд аз гузаштани як ҳафта аз муддати муҳосараи 

ҷамоати илғорӣ иттифоқ намуда, нисф аз шаб дарвозаи ҷониби 

Тошкандравиро кушода, ду номвари мазкур маа ду ҳазор илғор аз 

саросемагӣ, ки ба дили онҳо муставлӣ гардида буд, аз даруни вилояти Дизак 

саросемавор баромада рӯйи ҳазимат ба ҷониби биёбон ниҳода, роҳи фирор ва 

манзили аҳбор паймуданд [39]. 

…дар андак замон лашкари яъҷуҷнишон аз ҳудуди Андиҷон ва 

Марғинон ва Чусту Косон ва аз элу улуси қирғизу қазоқ; ва аз қаболили 

ҷитаву қалмоқ, ҷамъ оварда…[67].  

Ҷойноми Андиҷон бар ифодаи номи шаҳр ва вилоят дар Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон омада, шакли муарработаш Андигон аст.  Номвожаи ҷуғрофии 

Андигон  хеле  қадима  буда,  аз  ҷузъҳои  анди ва гон таркиб ёфтааст.Ҷузъи 

-гон шакли тағйирёфтаи kant, kan-и порсии қадим аст, ки маънои хона, деҳа, 

шаҳрро ифода мекунад [Ҳомидов 2014, 67]. Ҷузъи анди- дар сарчашмаҳо ба 

таври возеҳ қайд нагардидааст. Тахмин меравад, ки ин ҷузъ мансуби яке аз 

қавмҳои эронӣ аст, ки дар водии Фарғона аз қадим инҷониб сукунат 
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доштанд. Ҷойноми мазкур мутааллиқи забони тоҷикӣ аст. Дар ин вилоят 

шаҳру ноҳияҳои Марҳамат, Ҳамзаобод, Андиҷон воқеъанд, ки дар онҳо 

мардуми тоҷик зиндагӣ доранд. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронӣ 

мебошад. 

Дасбулфармоиши олиҳазрат хурду номдори бошуҷоат маъа тумоноти 

худро ба рухсати олӣ озими роҳ гардида баъд аз тайи мароҳил ба Оқтеппаи 

Самарқанд расида ба даромади дашти Шероз ба лашкари Самарқанд 

пайвастанд. ...ба ҷониби билоди Самарқанд маътуф дошта дар он сарзамин 

ҷаноби олии моро дуо созанд [75]. ...ба сӯйи Самарқанд равона намуда, худ 

ба ҳамроҳии умарои завиюлиқтидор ба фатҳу фирӯзии тамом ба чониби 

Бухорои шариф муроҷиат фармуда...[34].  

Топоними Самарқанд бар ифодаи номи шаҳр ва вилоят дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон омада, яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикнишин аст. Ин 

ҷойном аз ҷузъҳои asmara (санг) ва kanta (шаҳр) шакл гирифта, маънои 

шаҳри  сангин  ё  сангшаҳрро  дорад  [ниг.: Маҷидов 2007, с. 32]. 

...ки дар лаби оби Омуя воқеъ аст, дар он ҳусни хасин фиристода, ба 

ҳокими он чо супориши олӣ шуд, ки шаҳзодагонро ба қасабаи мазкура ҳабси 

муаббах намуда ба эҳтиёти тамом ба нигоҳбонии инҳо машғул бошанд [29]. 

Обномаи Омуя мансуби забони тоҷикӣ буда, маънои макони пури об ё 

лабрезро дорад. Дар асар ба ифодаи яке аз дарёҳои бузурги Осиёи Миёна 

Ому, ки шакли русияш Аму аст, омада, барои ифодаи воқеаи дар канори ин 

рӯд рӯйдодаро инъикос кардааст. Дар сарчашмаҳои пешин номи ин рӯди 

бузург дар шаклҳои Окс (юнонӣ), Ҷайҳун (арабӣ) зикр гардидааст. 

Фармони лозимулимтисол шуд, ки явми ҷумъаи сеюми ҷулуси майманат-

маънус хутабои арс дар минбарҳои ислом баромада, аз Бухоро то Самарқанду 

Миёнколот ва Қаршӣ ва Хазор ва соири билоди қаламрав, хутбаи комгорӣ ва 

алқоби шаҳриёрӣ ба ном номи гиромӣ некӯанҷоми [саҳ.34] муборакфарҷоми 

хусрави замон ва соҳибқироии даврон хонда, ситоиши султони ҷавонбахти 

комёб ба ҷой оваранд [28]....маа чандин  сардори номдор ба ҷониби Ӯротеппа 
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фармоиш намуда, худи ӯ ҳам аз таоқуби лашкарӣ паёпай омада, ба вилояти 

Хуҷанд карор гирифт [67]. 

   Ӯротеппа номи пештараи Истаравшан, номи шаҳр дар ҳудуди ғарбии 

водии Фарғона ва дар ҳудуди имрӯзаи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

буда, аз ҷиҳати сохт таърихан мураккаб ва дар айни ҳол ин номвожаи 

ҷуғрофӣ содаи рехта аст. Шаклҳои бостонии номвожаи ҷуғрофии мазкур 

Устурушана, Киропол ва Ӯротеппа буда, аз мавзеъҳои қадима маҳсуб 

меёбад. Ин  ҷойном аз нигоҳи сохт мураккаб буда, аз ҷузъҳои istа – истодан, 

истгоҳ, қарор доштан, макон, ҷой ва rauča – рӯз, равшан таркиб ёфта, маънои 

мавзеи равшан ё офтобӣ, офтобрӯяро дорост. Ин топоним мутааллиқи 

забонҳои эронист. 

Шаҳрисабз омада, давлатхоҳон ва  намакхӯрони онро Муҳаммад Алихон 

ба тариқаи овуйлӣ ба вилояти Хуқанд бурда... [78].  

Дар ин мисол ҷойномҳои Шаҳрисабз ва Хуқанд истифода гардидааст. 

Ҷойноми Хуқанд номи яке аз шаҳрҳои ободи водии Фарғона аст, ки ҳоло дар 

шакли Қӯқанд буда, дар марзи Ӯзбекистони имрӯза воқеъ аст. Ҷойноми 

номбурда аз нигоҳи сохт содаи рехта буда, дар гузаштаи дур ба қатори 

вожаҳои мураккаб шомил будааст. Дар осори хаттӣ ин ҷойном дар шаклҳои 

Хубканд, Хӯканд, Қоқанд, Коқанд, Коканд сабт ёфта, шаклҳои Хуқанд ва 

Хубканд  хеле қадима аст ва аз ҷузъҳои hu – хуб, нек ва kand – деҳ, шаҳр 

таркиб  ёфта, маънои  шаҳри  хуб, некро дорад. 

Баъд аз оне ки фигаа ва фасоди саркашони ҷамоати Қирқюз ба селоби 

ҳаводисот аз қасабаи Дизак то ба мулки Хуҷанд бардошта шуда, ҷойгиру 

дори ҷамоати ашрор ба соҳибдавлатони завиюлиқтидор қарор гирифт [41]. 

Ҷойноми Хуҷанд ба гурӯҳи астионимҳо шомил буда, аз нигоҳи сохт содаи 

рехта аст. Дар осори хаттӣ ин ҷойном дар шаклҳои Хубканд, Искандария, 

Ленинобод сабт ёфта, шакли Хуҷанд хеле қадима аст ва аз ҷузъҳои hu – 

шакли ихтисоршудаи xvara – офтоб хуб, нек ва jand шакли арабишудаи kand 

мебошад ва ба маънои деҳ, шаҳр далолат мекунад ва маънои шаҳри хуб, 

некро дорад. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронист. Ё дар шакли дигар, 
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ҷузъи xu шакли кӯтоҳшудаи xvara буда, маънои офтоб, хуршедро ифода 

мекунад ва дар маҷмуъ, маънои шаҳри офтобрӯя  аст. Ҳоло Хуҷанд унвони 

шаҳрест, ки маркази яке аз вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

                             Сипоҳи Намангону Кошону Чуст, 

                                Шуда муштамеъ бо низоми дуруст. [78] 

Намангон – номи шаҳр ва вилоят дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон буда, дар 

қисми шимолии водии Фарғона воқеъ аст. Бори нахуст дар маъхазҳои асри 

XV ҳамчун деҳа қайд шуда, аз соли 1610 чун шаҳр зикр гардидааст. 

Номвожаи  ҷуғрофии Намангон хеле қадима буда, аз ҷузъҳои наман ва гон 

таркиб ёфтааст. Ҷузъи -гон шакли тағйирёфтаи kant, kan-и порсии қадим 

аст, ки маънояш хона, деҳа, шаҳр аст. Ҷузъи наман дар сарчашмаҳо ба таври 

возеҳ қайд нагардидааст. Тахмин меравад, ки ин ҷузъ мансуби яке аз қавмҳои 

эронӣ аст, ки дар водии Фарғона аз қадим инҷониб сукунат доштанд. Ин 

топоним мансуби забони тоҷикӣ аст. Дар ин вилоят шаҳру ноҳияҳои 

Косонсой, Чуст, Намангон воқеъанд, ки дар онҳо, асосан, мардуми тоҷику 

тоҷикзабон зиндагӣ доранд: Ва чун мактуб ба муҳри муборак музаййан ва 

мувашшаҳ гашт қосиди мароҳилнавард, хоҷаи биёбонгард номаро ба 

Муҳаммад Алихон расонид... аз ҳудуди Андиҷон ва Марғинон ва Чусту 

Косон ва аз элу улуси қирғизу қазок... ҷамъ оварда...[56]   

Чуст номи яке аз шаҳрҳои ободи водии Фарғона аст, ки ҳоло дар 

вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон воқеъ аст. Ин номвожаи ҷуғрофӣ 

таърихан вожаи содаи рехта буда, мутааллиқи забонҳои эронист. Ин мавзеъ 

зодгоҳи яке аз нависандагони машҳури тоҷик, шодравон Сотим Улуғзода 

маҳсуб меёбад ва ин мавзеъ боз бо тоқиҳои худ машҳури олам аст.   

       Истаравшан номи шаҳр дар ҳудуди ғарбии водии Фарғона ва дар 

ҳудуди имрӯзаи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ҷиҳати сохт 

таърихан мураккаб ва дар айни ҳол ин номвожаи ҷуғрофӣ содаи рехта  аст. 

Шаклҳои бостонии ин номвожаи ҷуғрофӣ Устурушана, Киропол ва Ӯротеппа 

буда, аз мавзеъҳои қадима маҳсуб меёбад. Ҷойноми зикршуда аз ҷиҳати сохт 

мураккаб буда, аз ҷузъҳои istа- истодан, истгоҳ, қарор доштан, макон, ҷой ва 
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rauča – рӯз, равшан таркиб ёфта, маънои мавзеи равшан ё офтобӣ, 

офтобрӯяро дорост. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронӣ мебошад.  

 Хӯқанд номи яке аз шаҳрҳои ободи водии Фарғона аст, ки ҳоло дар 

шакли Қӯқанд воқеъ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Ин номи ҷуғрофӣ 

таърихан вожаи мураккаб буда, дар айни ҳол ба қатори калимаҳои рехтаи 

сода шомил мешавад. Дар осори хаттӣ ин номвожаи ҷуғрофӣ дар шаклҳои 

Хубканд, Хӯканд, Хӯқанд, Қоқанд, Коқанд, Коканд сабт ёфта, шаклҳои 

Хуқанд ва Хубканд хеле қадима аст ва аз ҷузъҳои xu-хуб, нек ва kand-деҳ, 

шаҳр таркиб ёфта, маънои шаҳри хуб, некро дорад. Ин топоним мутааллиқи 

забонҳои эронӣ мебошад. 

 Чун рояти нусратшиор, яъне лашкари ҷаррор подшоҳи комкори 

зафаркирдор дар атрофи Зомин расида, перомуни ҳисорро (саҳ.45) фурӯ 

гирифтанд ва ба расми муҳосара ба гирдогирди ҳисор фуруд омаданд, 

чунончи, ки аморатпаноҳ Остонақул эшикокобошӣ қабл аз муҳосараи Ём ба 

фармоиши шоҳаншоҳи некуфарҷом маъа қавли Дизак ва лашкарияи 

Кӯҳистон омада, қасабаи Зоминро муҳосара намуда ба танг оварда буд. Чун 

мардуми қурғон расидани лашкари нусратасарро қазое бар болои бало 

мушоҳида намуданд ва аҳволи сокинони қалъаи Ёмро низ шунуда буданд, 

лоҷарам ҷамоати фуқарои он вало аз сари аҷзу инкисор дар нолаву зорӣ 

даромаданд, ки гиреву дуруш аз даруни қурғон мебаромад [156].   

        Фарғона номи водӣ ва аз нигоҳи ҳудуди маъмурӣ маркази вилояти 

Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст ва ин ҷойном аз нигоҳи сохт содаи рехта 

мебошад. Аз нигоҳи маънӣ ҷойноми мазкур ба макони яке аз қавмҳои орёӣ – 

фарғонагиҳо, ки дар ташаккулёбии халқи тоҷик нақш дорад, далолат 

мекунад. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронӣ мебошад. 

         Дар маҷмуъ, корбасти ҷойномҳои Осиёи Миёна дар асар барои 

таҷассуми воқеаву ҳаводиси таърихӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ айни 

мудао буда, шукӯҳу эътибори асари мавриди таҳлил қарор гирифтаро афзун 

кардааст. Ҷойномҳои дар асар мавриди корбурд қароргирифта аз қабили 

вожаҳои фаъоли забони адабии муосири тоҷикӣ маҳсуб меёбанд. Ҳамчунин, 
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ин ҷойномҳои асар аз нигоҳи сохтор бештар содаи рехта ва мураккаб 

мебошанд. 

                                I. 4. Вожагони соҳаи ҳарбии асар 

 

Баррасӣ ва таҳқиқи сатҳҳои гуногуни забон, аз ҷумла  фонди луғавӣ ва 

роҳҳои истифодаи маводи забонӣ дар осори бадеӣ дар робита бо шохаҳои   

забоншиносӣ таърихи тулонӣ дорад. Оғози ин амал аз ҷониби мураттибони 

фарҳангҳои гуногун ва муаллифони тазкираву тафсирҳо шуруъ гардида, дар 

ҳамаи фарҳангҳое, ки маъноии луғавии калима ва тобишҳои услубии онҳоро 

инъикос кардаанд, бештар барои тақвияти андешаи хеш, асосан,  ба пораҳои 

назмӣ рӯ меоварданд. Ҳамчунин дар асарҳои тазкиравӣ ва осори адабӣ, ки 

самтҳои мухталифи асарҳои адабӣ-бадеӣ дар онҳо мавриди омӯзиш қарор 

гирифтааст, ба ҳар василае роҷеъ ба тарзи баёни он асарҳо чанд сухан баён 

гардидааст, вале баррасии забони осори насрӣ дар қиёси осори манзум хеле 

ҷолиб аст, зеро забони асарҳои назмӣ забони қолабӣ буда, дар он 

дигаргуниву тозакорӣ камтар ба чашм мерасад. Аммо дар забони осори 

мансур дар ҳама давр дигаргуниву навгониҳо ва шаклтағйиркуниву 

мазмундигаркунӣ дида шуда, онҳоро дар робита ба давру замон мавриди 

таҳқиқ қарор дода, хусусиятҳои забонии онҳоро муайян кардан кори 

муҳаққиқону донишмандон  аст.  

Калимаҳои ифодагари соҳаи низомӣ ё ҳарбӣ дар хазинаи забони 

адабии тоҷикӣ ҷойгоҳи  муайянро фарогир буда, ба гурӯҳи калимаҳои соҳавӣ 

дохил мешаванд. Доир ба мақому шаҳомат ва манзалати ин гурӯҳи калимаҳо 

дар забоншиносии тоҷикӣ корҳои зиёди илмӣ таълиф гардидааст, аммо 

корбурди  калимаҳои ифодагари соҳаи ҳарбӣ дар «Зафарномаи хусравӣ» то 

кунун дар забоншиносӣ таҳқиқ нагардидааст. Аз ҷумла, дар пораи матн 

чунин вожаҳои соҳаи ҳарбӣ оварда шудаанд: Бар замоири оинаи мазоҳири 

донишпажуҳон нуҳуфта намонад, ки баъд аз се соли [саҳ.75] муқаддимаи 

мазкур фи санаи 1255 (1839/40) буд, ки ба дастури собиқ, Дӯстмуҳаммадхони 

кобулӣ қосидони пай дар пай ба ҷониби Чорвилоят равона намуд. Ҳакимхони 
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волӣ, Шуҷоуддинхони мутаволиро ба зару зевари дунё фирефта карда, ройи 

фасоднамоии инҳоро ба ҷониби худ моил карда ва дар ахири фасли тирамоҳ 

аз таърихи мазкур Акрамхон ва Афзалхон ном, ҳар ду писари худро ба 

даҳҳазор қушуни афғония сардору саромад карда фиристод, то ба вилояти 

Тошқурғон ва ба Мазори Шариф рафта, балки Нақибхоҷаи Балхиро ҳам маа 

ҳокимони Чорвилоят аз подшоҳи волочоҳ мунҳариф гардонида, ба ҷониби 

худ моил гардонид [45]. Ва чун оташи ҳарбу қитол иштиол ёфт ва нирони 

ваго боло гирифт ҳукмандозони сипоҳи пирӯз ба зарби тири дидадӯз ва 

шамҳоли беихмоли қурғониёнро (саҳ.147) аз болои сур ба навъе дур 

мекарданд, ки касеро маҷоли он набуд, ки сар бароварад. Ҳар замон беруниён 

овози кӯсу гурка афсонаи ҳодисоти қалъаи Ёмро ба гӯшу ҳуши андаруниён 

расонида, насоихи мушфикона менамуданд [130]. Чун тазабзубу даҳшат ва 

ҳаросу ваҳшат ба мардумони қурғон афтода буд аз ин ҷиҳат сардорони 

муфсид, даст аз корзор бардошта, забон ба зорию зинҳор боз кушода, аз роҳи 

эътизор ва истиғфор даромада ба ҷаноби олӣ арзадошт намуданд, ки агар 

подшоҳи замон аз хуни ин муҷримон даргузаранд, қалъаро ба ходимони 

остони малакпосбон супорида баромада бадар шавем ва ба ҷониби ватанҳои 

худ равем [134]. Ҷаноби зиллилоҳи аз рӯйи шафқат ва марҳамати подшоҳӣ 

мултамиси онҳоро мабзул дошта, фармони воҷибулизъом ба нифоз пайваст, 

ки ду сардори номдор аз ин ҷониб рафта, ба аҳди амоне, ки дили онҳо карор 

гирад, муқаррар намуда, қалъаро маъа асбоби қурғондорӣ ба дасти иқтидор 

гирифта, он ҷамоатро бароварда аз дасти лашкари муҳофизат карда аз 

бандаргоҳи (саҳ.148) мухотира гузаронида ба ҷониби Ӯротеппа  роҳӣ  созанд 

[123]. 

Дар асар силсилаи синонимии вожаҳои ифодакунандаи соҳаи ҳарбӣ ё 

низомӣ ба назар мерасанд, ки муаллифи асар онро аз рӯйи мақсади муайян 

мавриди истифода қарор додааст: сипоҳ – лашкар, қосид – элчӣ, қурғон – 

қалъа – кох, қаламрав – сарҳад, бандагӣ – ғуломӣ, лашкаргоҳ – ӯрда ва 

монанди инҳо. Инчунин дар асар силсилаи вожаҳои муқобилмаъноии 

вожаҳои ифодагари соҳаи ҳарбӣ ё низомӣ ба назар мерасанд, ки муаллифи 
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асар онро аз рӯйи мақсади муайян мавриди истифода қарор додааст:  сур – 

дур, кӯс – гурка, корзор – қурғон, зорӣ – зинҳор, эътизор-истиғфор,  қалъа 

– малакпосбон, асбоби қурғондорӣ - дасти иқтидор. 

Дар маҷмуъ, дар «Зафарномаи хусравӣ» чандин вожаҳои ифодагари 

ҳарбӣ корбаст гардидаанд, ки онҳоро метавон вобаста ба муҳтавояшон ба 

чунин зергурӯҳҳо тақсим намуд: вожаҳои ифодагари номи олоти ҷангӣ, 

номи амалиёти ҳарбӣ, номи рутбаҳои ҳарбӣ, майдони ҳарбу зарб ва хати 

муҳофизат, номи либоси низомӣ ва  монанди инҳо.   

–вожаҳои ифодагари номи олоти ҷангӣ ва мансуб ба низомӣ:  аспу 

асбоб [47], кӯс [37], ливо [35], байрақ [36], тӯп [33], нақора [35]…: сардорону 

сарҳангону ҳавохоҳони худ ба сад шаъну шавкат ва ба чандин лавозимоти 

эҳтиром ба асокири гардунмаосир истиқбол намуд...[47] 

–номи амалиёти ҳарбӣ: убур [45], қаламрав [44], қатъи масофот [45], 

лашкаргоҳ [45], сангар [15]... Дониёлатолиқи Кенагаси Шаҳрисабзӣ ва 

Ёдгорбӣ Абоғилии Яккабоғӣ баъд аз бозгашти қӯшуни зафармашҳун ҳар 

кадом ба мустақарри иёлати худҳо қарор гирифта ба фарохурди аҳволи худ 

туҳфа ва ҳадоёи (саҳ.47) муносиби подшоҳӣ аз аспу асбоб ва аз аснофи 

ақмиша ва амтиъа аз ҳар боб тайёрӣ намуда яке аз мақдаматутдавлаи худҳоро 

ҳамроҳи фарзанди арҷманди худҳо ба рикоби ҳумоюни олӣ фиристоданд 

[45]. 

– номи рутбаҳои ҳарбӣ: сарони сипоҳ [35], мингбошӣ [37], юзбошӣ 

[43], тӯбчибошӣ [37], сипаҳсолор [76], қосид [47], сипоҳ [48], сардор [47], 

сарҳанг [47]  ва ғайра;  

– майдони ҳарбу зарб ва хатти муҳофизат: қурғон [47], садди роҳ 

[45], саҳро [37], биёбон [37], партавафкан [35]…: Дар ин асно ҷосусони 

дизакӣ хабар расониданд, ки Муҳаммад Алихон қурғони Пашоғарро 

бояду шояд мустаҳкам намуда ва дар он ҷо аз мардумони кордидаю 

коркарда миқдори 1000 нафарро илғор гузошта...[78]. 

– номи либоси низомӣ: хилъати фохира [46]: Аз он љо умарои килоъ ва 

қасаботи Мовароуннаҳрро маъа сарҳаддорони атрофу ҷавониб ҳамаро 
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ба хилъатҳои фохира сарафрозӣ бахшида (саҳ.79) рухсат намуд [76]. 

Ҷаноби олӣ хусрави комкори дарёнавол, ин ҷамоатро фарохурди аҳвол 

ба ҳар кадом мансаби тоза ва асбу асбоб ва хилъатҳои шоҳона карам 

фармуда, ҳамаро муҷаддадан ба ҳукумати вилоёти худҳо сарафрозӣ 

бахшида, рухсати инсироф арзонӣ фармуд [98].   

Калимаҳои ифодакунандаи ҳарбии асарро, ҳамчунин аз нигоҳи сохт ба 

зергурӯҳҳои сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ тасниф кардан мумкин аст: 

– калимаҳои содаи ҳаробӣ: асокир [47], қосид [47], тӯқсабо [46], элчӣ 

[56], қаравул [67], қӯшун [87], лашкар [69]: Ҳадисбулфармоиши олии 

ҷамоати лашкари фавҷ–фавҷ, байрақ–байрақ, аз даруну аз берун барои 

шаҳри Самарқанд гузашта, дар лаби дарё ба болои қабри Чӯпонато қарор 

гирифтанд [46]. Ҷаноби амири хилофатмасир мултамиси онро мабзул дошта 

элчии Муҳаммад Алихонро бояду шояд бо макорими подшоҳӣ сарафрозӣ 

бахшида, баъд аз он аҳдномаи мудалил баоёти фурқон ва муаққад бо имон 

мураттаб намуда, ба муҳри олӣ музаййан фармуда, яке аз содоти 

саодатқаринро ба тариқаи элчигӣ бо элчии хони Қуқанд ҳамроҳ карда... 

арзонӣ фармуда равона намуд [46]. 

–калимаҳои сохтаи соҳаи ҳарбӣ: лашкарӣ [87], парвончӣ [88], ғуломӣ 

[46], хусравона [46], саворӣ [46], бандагӣ [47], лашкаргоҳ [45]…:Аҳолӣ ва 

маволии он валоро ба тафаққудоти хусравона сарафрозӣ бахшид [35]. 

–калимаҳои мураккаби соҳаи ҳарбӣ: зафарқарин [44], зафарпаноҳ [46], 

сарҳаддор [46], зафарпайкар [46],рикоббӯсӣ  [84], зафаринтисоб [84], 

нусратнишон [85], нусратинтибод [86], сипаҳсолор [67], соҳибқирон [87] ва 

ғайра; 

– калимаҳои таркибии соҳаи ҳарбӣ: ҷангу ҷидол [47], манзили шоҳона 

[46], лашкари ҷаррор [45] ва ғ.: 

Умуман, истифодаи вожагони ҳарбӣ далолат бар он мекунад, ки асари 

мазкур барои нишон додани воқеаҳои ҳарбию лашкаркашиҳои байни- 
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давлатии шоҳони Осиёи Миёна таълиф ёфтааст. Аз ин рӯ вожагони ҳарбӣ 

таҷассумгари вазъи забони муоширати расмии давр маҳсуб меёбад. 

  

                           I.5. Этнонимҳо дар асар 

 

Истилоҳи этноним аз луғати юнонии etnos гирифта шуда, маънои 

тоҷикиаш ҷамъият, қабила, халқият, халқ аст ва дар асари мавриди таҳқиқ 

қарор гирифта вожаҳои ифодагари истилоҳоту калимаҳои соҳавӣ хеле 

зиёданд.  

Бояд гуфт, ки дар қаламрави давлати Бухорои амирӣ баробари мавҷуд 

будани халқҳои эронинажод, ҳамчунин гурӯҳҳои мутааллиқи халқҳои турку 

араб низ аз дербоз зиндагӣ доранд. Аз ин рӯ унвони қавму қабилаҳои 

номбурда дар асари мавриди таҳқиқ қарор гирифта оварда мешавад: Чунончӣ 

ки дар санаи 1237 (1821/22) буд, ки ҷамоати хитоӣ, қипчоқ ва элотияи 

қарақалпоқ ба якдигар муттафиқ гардида, аз болодасти Миёнкол... ...аз 

ҷамоати хитоӣ... ва Маъмурбиро аз ҷамоати қипчоқ ва Ҳакимхонро аз 

ҷамоати қароқалпоқ... ки аз ҳадду қиёс берун ҳуҷум намуда, аввалан 

мартаба килоӣ Челак ва Душанбеқӯрғон ва Лойишро аз дасти гумоштагони 

ҳазрати амир Ҳайдар султон гирифта, аҳолию ҷамоати элотияи дигар, ки 

ҳама дудила шуда истода буданд, дар ин ҳангоми неку интизом дурандешие, 

ки ба хотирҳо доштанд, вақтро ғанимат дониста, ба иттифоқи тамом дар 

аснои роҳ ба лашкари Бухоро мулҳақ гардида, қуллуҳум аҷмаин омада ба 

ҷамоати муфсид ғолиб гардида, вилояти Панҷшанбе ва Каттақурғонро 

муҳосира карда, ба қаҳру ғалаба гирифта, аз ҷамоати хитой, кипчоқ калону 

хурд миқдори ҳазору понсад нафарро асир намуда, ба фармудаи тураи 

турониён шаҳзодаи хусравнишон муфсидони асиршударо дар ҳар кӯча, 

паскӯча ва дар растаҳои бозор ба қатл оварда, калонони он ҷамоатро аз болои 

ашчор ва аз баландиҳои девор зинда ба зинда сарнагун овехта, ба ҳалокат 

расониданд. Бақияи он ҷамоати ашрор аз лашкари ҷаррор фирор намуда 

Душанбеқӯрғон ва Челаку Лойишро дорулқарори худ хостанд. ...аз ҳар ҷониб 
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тозу боз менамуданд. Баъд аз оне ки муддати фитнаву фасод ва ба  адовати 

элотияи муфсид ба тӯл анҷомида, аз бадкирдории худҳо ба матлабе 

нарасиданд... санаи 1245 буд, ки аввалан мартаба ҷамоати мигая ва 

қароқалпоқ тариқаи элӣ ва ин ки ёдро пешниҳоди хотири худҳо гардонида, 

ашрофи қабоили худҳоро аз ваҷди маъзаратхоҳӣ бароварда, суми таковари 

ҳазрати амир сайиди саодатнишонро бӯса дода, аз самими қалб маъзаратхоҳӣ 

намуда, калону хурди ин ҳар ду ҷамоат ба сару гардан ғалтида, аз кардаи 

кирдори худҳо истиғфор намуданд [56]. Худкоми завиюл эҳтироми қасаботи 

Миёнколот беихмол манзил ба манзил ба ашоиру қабойил ва улуси ӯзбакия 

гурӯҳ-гурӯҳ истикбол намуда... [34]. …чанде аз умарои номдори дигар 

амсоли Исматаллоҳбии қалмоқ ва Тӯқоихони қазоқ ва Худойназари манғит 

ва Абдуррасул понсадбошӣ ин номбурдагон дар даруни шаҳр истода,... аз як 

гиребон сар бароварда шабу рӯз ба ҷаҳду ҷиддӣ тамоми кӯшишҳо намуда, 

ҳамеша тули авқот оҳани сардро ба ҷойи путк ба мушти худҳо мекуфтанд 

[27]. 

Ҳамин тариқ, корбурди вожагони этнонимҳо дар асар барои нишон 

додани таркиби этникии халқҳои Осиёи Миёна нигаронида шуда, дар байни 

гурӯҳи зиёди этникии туркӣ-муғулӣ этноси тоҷик дар созандагӣ ва ободкорӣ 

нақши муассир доштааст, ки инро муаллифи асар зикр кардааст.          

         

                                   Хулосаи боби якум 

 

Ҳамин тавр, аз баррасии боби мазкур мо ба чунин хулоса омадем:  

1. Миқдори муродифот  дар асари таърихии «Зафарномаи хусравӣ» 

беш буда, далолат бар он мекунад, ки фонди лексикии забони адабии тоҷикӣ 

дар тули таърих, яъне дар асрҳои пеш ҳам басо ғаниву рангин ба ҳисоб 

мерафтааст ва аз ҷониби муаллифи асар бамавқеъ ва моҳирона истифода 

шудани онҳо фонди пурбори лексикӣ ва сухансанҷиву сухандонии муаллифи 

асарро муайян карда, қудрату нерӯи тавоноии  фикрии ӯро муайян мекунад. 
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2. Дар забони асари таърихии «Зафарномаи хусравӣ» антонимҳо хеле 

фаровон мавриди корбурд қарор гирифтаанд ва мазмуну муҳтавои асари  

мазкурро ҷолибу рангин гардонидаанд.  

3. Корбасти ҷойномҳои минтақаи Осиёи Миёна дар «Зафарномаи 

хусравӣ» ҷиҳати тасвири ҳодисаву воқеаҳои сиёсӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ айни муддао буда, шукӯҳу шаҳомати ин асарро зиёд 

гардонидааст. Ҷойномҳои дар «Зафарномаи хусравӣ» истифодагардида дорои 

таърихи куҳан буда, бештари онҳо таърихи тулониро дороянд ва аз қабили 

вожаҳои фаъоли забони адабии муосири тоҷикӣ маҳсуб меёбанд.  

4. Таркиби луғавии забони асар аз унсурҳои луғавӣ саршор буда, дар 

онҳо аз ҷумла вожаҳои ифодагари соҳаи ҳарбӣ, маводи ономастикӣ, аз ҷумла 

топонимҳо, хеле зиёд корбурд ёфта, ҷиҳати тасвири ҳодисаву воқеаҳои  

сиёсӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар ҷойи худ истифода гардидаанд.  
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Боби 2. ВОҲИДҲОИ ЛУҒАВИИ АСАР АЗ НИГОҲИ 

МАНСУБИЯТИ ЗАБОНӢ 

Матолиби муқаддамотӣ. Забони адабии тоҷикӣ дорои хазинаи 

луғавии ғаноманд ва қабатҳои гуногуни лексикӣ буда, вожаҳои худӣ ё 

умумитоҷикӣ ва вожаҳои бегона дар шакли вомвожаҳо аз қабили ин қишрҳои 

лексикианд. Вомвожаҳои таркиби луғавии забонамонро метавон ба вомвожаҳои 

забонҳои арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ, русӣ-байналмилалӣ мансуб донист ва доир ба ҳар як 

гурӯҳи ин вомвожаҳо маълумоти алоҳида овард. Тавре зикр кардем, вожаҳои 

асили тоҷикӣ новобаста ба он ки мутааллиқи кадом қабати луғавии таърихианд, 

дорои чандин аломат ё нишонаҳои умумии забонианд. Дар қатори нишонаҳои аз 

ҳама муҳими забонӣ нишонаи якҳиҷойӣ ё решагӣ будани онҳост, ки дар ин бора 

муҳаққиқони таърихи забони тоҷикӣ ибрози андеша кардаанд. Устувориву 

пойдорӣ ва рехтаву суфтагии онҳо дар низоми луғатшиносии забони тоҷикӣ низ 

нишонаи дигари вожаҳои аслии тоҷикӣ буда, ин қабил вожаҳо барои ифодаи 

мафҳумҳои аз ҳама муҳимми зиндагӣ корбаст гардида, аз обурангу тобишҳои 

гуногуни ҳиссӣ  дуранд ва дар таркиби луғавии забони тоҷикиамон мавҷудияти 

онҳоро асрҳои аср мебинем, ки ба муассирии забонҳои бегона хуб тоб оварда 

тавонистаанд. Аз ин рӯ бештари ин вожаҳои куҳани тоҷикӣ кунун ҳам бо ҳамон 

маъниҳо ва тақрибан ҳамон қолабу шаклҳои овозӣ мавриди корбурд қарор 

мегиранд, ки дар гузашта ҳам чунин шаклу намудро доро буданд. Вожаҳои куҳан 

ё решагии замин, деҳ, об, кӯҳ, санг, дарахт, имрӯз, имшаб, имсол, чашм, по, 

пушта ва амсоли инҳоро ба ҳамин гурӯҳ дохил кардан айни муддаост. Гузашта аз 

ин, баъзеи ин қабил вожаҳо ҷойгоҳи истифодаи хешро дар забони муосири тоҷикӣ 

хеле сусту заиф кардаанд, ё ҳатто ба пуррагӣ аз истифода ё истеъмол 

баромадаанд. Вожаҳои аслан тоҷикӣ дар бахши вожасозӣ (калимасозӣ) низ 

мақоми бузурге доранд ва дар пояи ҳар як решаи бостонӣ ё қадим бо равишҳои 

гуногуни вожасозӣ (калимасозӣ) ҳазорҳо вожаҳои сохта, мураккаб ва таркибӣ ба 

вуҷуд оварда мешаванд. Барои мисол, аз решаи сар вожаҳои сара, сараввал, 

саравлод, саракбандӣ, саракчинӣ, сарамард, сарангушт, сарандоз, саранҷом, 

саранҷомдиҳӣ, сараскар, сараспакӣ, сарафганда // сарафканда, сарафзол, 
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сарафроз, сарходим, сарвазир, сарафшон, сарахбор, сараъзо, сарбаланд, 

сарбахш, сарбор, сарборӣ, сарбур, сарбузургӣ ва ғайра сохта шудаанд. 

Бештаре аз вожаҳои сохта  ва мураккабе, ки айни ҳол дар таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ  мавҷуданд, таърихи тулонӣ дошта, дар таркиби луғавии забонҳои 

қадимаи эронӣ, чун порсии бостон ва порсии миёна мавҷуд буданд, ки дар ин 

бора дар нигоштаҳои муҳаққиқон  маълумоти  зарурӣ  ба  назар  мерасанд. Ин  

гурӯҳи вожаҳо дар шаклгирии  таркибу  ибораҳои  рехта ва ҷумлаҳои рехтаи 

забон нақши муҳим дошта, ҳар якеи аз ин вожаҳои решагӣ даҳҳо, гоҳҳо садҳо 

воҳидҳои фразеологӣ ва ифодаҳои маҷозӣ ба вуҷуд омадаанд. Аз нигоҳи 

таҳқиқи луғатнигор М. Фозилов  бо  вожаи  сар  дар забони тоҷикӣ вожаҳои 

зиёд мавҷуд  будааст,  ки  дар  «Фарҳанги  ибораҳои  рехта» аз ин миқдор 240 

таркибу ибораҳои рехтаро ҷо додааст [Фозилов  1967, с.3-12].  

Қабати дигари таркиби луғавии забони тоҷикиро калимаҳои иқтибосии 

арабӣ фаро мегиранд. Калимаҳои иқтибосии арабӣ ба тавассути як идда 

нишонаҳои умумии савтӣ, сарфӣ ва маъноияшон фарқ мекунанд: шавкат, 

ҷамъ, қаламрав, қабл, аввалан, нақиб, волӣ, вилоят, ҳоким, замоир, 

хуҷаста, назойир, нукта, ҷароид, фазл, камол, хотир, муосир, дақиқа, 

афзол, фақир, ҳақир, қобилият, назм, наср, ҷарида, аҷзо, муқаддима, 

таҳрир, интизом, таворих, муқаддимот, сафаҳот, авроқ, таваҷҷуҳ, содиқ, 

мувофиқ ва ғ. 

Калимаҳои иқтибосии русию аврупоӣ низ як қабати муайяни луғавиро 

ташкил медиҳанд, ки ин вомвожаҳо имрӯз низ дар забонамон ба қатори 

вожаҳои фаъол шомиланд. Дар «Зафарномаи хусравӣ» якчанд вомвожаи русӣ 

ва урупоӣ ба мисли калимаҳои яҳудии қадимаи ифодакунандаи номи шахс 

(Масеҳо, Юсуф, Исо), ифодакунандаи забони юнонӣ (Фалотун//Афлотун, 

файласуфи юнони қадим, Александр// Сикандар// Искандар), дирами ба 

забони юнонӣ мутааллиқдошта истифода гардидаанд, ки ин вожаҳо хеле 

барвақт ба таркиби луғавии забонамон ворид гардидаанд ва ба қатори 

калимаҳои маъмули забони тоҷикӣ дохил ва аз нигоҳи истифода устуворанд. 
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Масалан: Юсуф [21], дирам [63], масиҳо (масеҳҳо), ургонӣ [142], фарангӣ 

[49] ва ғ. 

Гурӯҳи дигарро калимаҳои иқтибосии туркиву муғулӣ ташкил дода, 

нахустин вомвожаҳои туркӣ-муғулиро дар достонҳои «Шоҳнома»-и Абул- 

қосим Фирдавсӣ ва фарҳанги «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ ба мушоҳида 

гирифтан мумкин аст. Миқдори вожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ дар таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ беш набуда, аксарашон ба инъикоси ҳолату вазъи предмету 

мафҳумҳо ва аломату хусиятҳои онҳо мавриди корбурд қарор мегиранд: 

байрақ, ҷуқур, элак,қуллуқ, ямоқ, қашқа, қапқон, қурут, қалин, ихчам, 

ясовул, тӯра, қӯшбегӣ, юриш, қӯшун, асав, қашав, силтав, қамчин, 

қистав, йӯрға, қӯшбегӣ, эшикоқбошӣ, Қирқюз, тортуқ, оқуйлӣ,  элчӣ ва 

ғ.  

      Дар муқаддима ва боби якум то андозае дар мавриди санъати истифодаи 

унсурҳои луғавӣ дар асари мавриди баррасӣ қароргирифта мулоҳизаҳоя- 

монро баён кардем. Ҳоло дар ин боб роҷеъ ба мансубияти вожаҳои асар ба ин 

ё он забонро муайян ва бо ҳамин роҳ доираи корбурди вожаҳои худӣ ва 

вожаҳои бегонаро дар асар нишон медиҳем. Дар асари мавриди таҳлил 

қароргирифта муаллифи он аз нигоҳи истифодаи воҳидҳои забон  диди васеъ 

дошта, вомвожаҳоро вобаста ба меъёрҳои мувофиқ мавриди  корбурд  қарор  

додааст, чунки медонист, ки вориди вомвожаҳо аз забонҳои дигар табиӣ 

буда, аз ин ҷиҳат дар иртибот ба талаботи мақсаду мароми эҷодӣ ва равиши 

баён дар қатори вожаҳои «худӣ» аз аносири «бегона» низ истифода мекард, 

ки мо дар «Зафарномаи хусравӣ» истифодаи зиёди вомвожаҳои арабӣ дар 

асари номбурдаро ба мушоҳида гирифтем.  

Маълум аст, ки забони миллӣ ё адабии ҳар як миллату халқ  аз 

қабатҳои гуногуни лексикӣ таркиб ёфта, дар он яке аз қабатҳои луғавиро 

вомвожаҳои забонҳои дигар фаро мегиранд. Калимаҳои иқтибосӣ вожа- 

ҳоеро мемонанд, ки ин ё он мафҳуми ҳаётан муҳимро фаро гирифта, аз рӯйи 

зарурат аз забонҳои дигар ба хазинаи забон дохил мегарданд ва ҷойи холиро 

дар забони дигар пур мекунанд. Рушду такомули маънии вомвожаҳо баъдан, 
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аз ҳисоби имкониятҳои дохилии луғавӣ идома ёфта, дар ин поя вомвожаҳои 

лексикиро ба ду хел: а) пазироии вожаҳои бегона ва б) тарҷумаи 

таҳтуллафзии вожаву маъноҳои бегона (калкаҳо) дастабандӣ намудаанд. 

Ҳамчунин вомвожаҳои лексикӣ ба дастаҳои бевосита ва бавосита гурӯҳбандӣ 

карда шудаанд [ниг.: Қосимова 2010; Маҷидов 2007; Муҳаммадиев 1992]. 

      Аз  ҳамин  нуқтаи  назар, ба  забони «Зафарномаи хусравӣ» агар диққат 

диҳем, маълум мешавад, ки як дастаи алоҳидаи калимаҳои таркиби луғавии 

ин асарро вомвожаҳои арабӣ ташкил медиҳанд. Бинобар ин дар асари 

номбурда вомвожаҳои арабӣ дар қиёси вомвожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ, чинӣ, 

юнонӣ, ҳиндӣ зиёдтар ба назар мехӯранд. Дар ин ин ҷо овардани гуфтаи 

забоншинос Т.Бердиева дар бобати иқтибоси арабӣ муҳим аст, ки ӯ чунин 

гуфтааст: «Омилҳое, ки аз табиати забон бармеоянду ба ворид шудани 

аносири   бегоназабон поя мегузоранд, пеш аз ҳама, эҳтиёҷи номдиҳии 

ҳодисоти сершумори ҳаёти рӯзмарра аст»  [Бердиева 1992, 8]. 

Ҳамин тариқ, дар асар вожаҳои марбути забонҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ 

ва омехта мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки барои тақвияти 

андешаамон дар поён доир ба ҳар як гурӯҳи луғавӣ маълумоти алоҳида 

медиҳем ва мисолҳои аз асар пайдо кардаамонро баррасии забонӣ менамоем. 

 

2. 1. Вожаҳои аслии тоҷикӣ 

 

Вожаҳои аслан тоҷикӣ, ки аз даврони хеле бостон  дар забонамон мавҷуданд, 

бунёди забонамон – пойдевори мавҷудияти онро фаро мегиранд. Вожаҳои асили 

тоҷикӣ аз дастаҳои дигари вожаҳои луғавӣ бо қишрҳои таърихии хеш, 

хусусиятҳои фарқкунандаи забонӣ ва мансубияти луғавию дастуриашон ба  

куллӣ тафовут дошта, дастаи алоҳидаи вожаҳои забонро фаро мегиранд. Дар 

ин бобат забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин ибрози андеша кардааст: «Таркиби 

калимаҳои аслии тоҷикӣ низ таърихан ниҳоят мухталиф аст. Дар байни онҳо 

баробари вожаҳои мансуб ба қабати ҳиндуаврупоӣ, калимаҳои умумиэронӣ ва 

сирф тоҷикиро низ мушоҳида кардан мумкин аст» [Маҷидов 2007, 85-90]. 
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Калимаҳои аслии тоҷикии «Зафарномаи хусравӣ»-ро метавон аз нигоҳи 

истифода ва доираи корбурдашон ба чандин дастаҳои хурд-хурди ҷудогона 

дастабандӣ кард:  

а) Мафҳумҳои хешутаборӣ. Ба ин гурӯҳ вожаҳое дохил мешаванд, ки 

таърихи ниҳоят қадима доранд ва ба воситаи ин вожагон хешигарии забонҳои 

хонаводаи ҳиндуаврупоӣ, хосатан гурӯҳи забонҳои эрониро муайян кардан 

мумкин аст. Барои мисол вожаи падарро оварда, таҳлили решашиносӣ кардан 

мумкин аст. Ин вожа дар матни катибаи Беҳсутун ё Дороиюш, ки маҳсули 

даврони Ҳахоманишиҳост ва бо супориши Дорошоҳ кандакорӣ шудааст, дар 

шакли зер ифода ёфтааст: «manāpitā Vištāsp Vištāspahiya pitā Aršām…» [Каримов 

1979, 12]. падар[padar < pidar / pitar < pitā] аст: 

Муҳаммад Баҳодурсултон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур омад, ки то 

фалаки даввор бо ҳазор дида… ба ин чунин дурри шоҳвор наяфтода [19]. 

Мирмуҳаммад Ҳусайнхон, ки писари калони ҳазрати амири фирдавсмакон 

аст, умре ба даруни шаҳр ба гузари Бозорхоҷа ба тариқаи назар банди 

мустақим мебуд [21]. Бар тахти ҳукмрони муддати чаҳор моҳ камобеш ба 

ҷойи падари худ нишаста, гирудори шоҳиро баландовоза гардонида, ба 

умури салтанат иштиғол намуд [22]. Мирмуҳаммад Ҳусайнхон, ки писари 

калони ҳазрати амири фирдавсмакон аст, умре ба даруни шаҳр ба гузари 

Бозорхоҷа ба тариқаи назарбанди мустақим мебуд аз ин муқаддима хабар 

ёфта [21].  

б) Номи узвҳои бадан:...бо дасти марҳамат хори бедод аз пойи 

мазлумони ситамрасида бардорад [14]. ...бар дӯши фармонбардорӣ 

кашиданд ва гарданкашони ҷаҳон сари ин ки ёд аз гиребони мувофиқати ӯ 

берун оварда, сари мӯе аз ҳукми ҷаҳонмутои ӯ инҳироф наварзиданд... ба 

дасти қосиди тезрав дода, ба ҷониби вилояти Қаршӣ равона намуд [19]. 

в)  Номи рустанӣ: Саодатманде, ки чун дарахт аз гулшани салтанат боло 

кашид, беҳтарин мевааш иқомати маросими амри маъруф ва наҳйи мункар 

намуд ва барӯманде, ки чун ниҳоли иқболаш аз ҷӯйбори насафат сарсабз 



70 
 

гардид [23]. Тозатарин мевааш исоли хайру нафъ ва ишқитои шарру зарар 

гардид [32].  

г) Мафҳумҳои дигари ҳаётан муҳим: об, кӯҳ, абр, барф, 

борон, осмон, замин, ситора, хона, дар, роҳ, девор, рӯз, шаб, сол, оҳан, 

зар:...дар аснои роҳ ба лашкари Бухоро мулҳақ гардида, ...ба ҷамоати 

муфсид ғолиб гардида вилояти Панҷшанбе ва Каттақӯрғонро муҳосира карда 

ба каҳру ғалаба гирифта...[19]. ...шаҳзодаи хусравнишон муфсидони 

асиршударо дар ҳар кӯча, паскӯча ва дар растаҳои бозор ба қатл оварда, 

калонони он ҷамоатро аз болои ашҷор ва аз баландиҳои девор зинда ба 

зинда сарнагун овехта ба ҳалокат расониданд [21]. ...дар ин муддати 

панҷсол, ки аз касрати муҳосара ва қубули бисёр ба танг омада, ноне ба ҷоне 

дар миёни онҳо мавҷуд намешуд, онҳо низ аз бадафъолии худҳо пушаймон 

гардида, чанде аз уламои шариатшиор ва машоихи кибор аз ваҷҳи мусолаҳа 

ва маъзаратхоҳӣ миёнчӣ карда, ба подшоҳи олампаноҳ узрхоҳӣ намуданд 

[27]. 

ғ) Гурӯҳи дигари калимаҳои аслии тоҷикиро сифатҳо ташкил медиҳанд. 

Ба хусус, сифатҳои аслии ифодакунандаи мафҳумҳои: 1) ранг: сурх, сабз, 

кабуд, сафед, сиёҳ, зард, бур: Ва низ аморатпаноҳи ҷалолатогоҳ дар асл 

сафед аст, ки ҳукумати он вилоят ба ӯ тааллуқ дошт ӯ низ бо ҳамроҳии 

сипоҳи ҳашаматҷойгоҳ ба шарафи рикоббӯсӣ фоиз гардида...[68]. Зи 

хиргоҳ, сурху зарду кабуд, Ҷаҳон сар ба сар лолазоре намуд [90]; 2) таъм: 

ширин, талх, тунд, тез: ...хабари ваҳшатасарро ба арза мундариҷ намуда, ба 

дасти қосиди тезрав дода, ба ҷониби вилояти Қаршӣ равона намуд [17]; 3) 

ҳаҷм: калон, хурд, ғафс, борик, дароз, кӯтоҳ, гирд: Амири соҳибқирони 

некусияр ва подшоҳи покэътиқоди динпарвар то ба муддати гирд 

омадани лашкар ва мазороти авлиё ва ба зиёроти машоихи босафо 

гашта мусофирон ва муҷовирону соири мустаҳиққонро ба ифозот ва 

атиёт навозиш фармуд ва дар ин асно аз атрофу ҷавониби олам ҳуккоми 

завилэҳтишом бо лашкарҳои мураттаб маъа асбобе, ки он чи бояду (сах.131) 

шояд тараддуд намуда ҳарруза паёпайи ҳамдигар мерасиданд [98]. 
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д) Вожаҳои фарогири шумораҳо мутааллиқи забони тоҷикӣ буда, вожаҳои 

даҳ, ёздаҳ, дувоздаҳ, сеюм, чорум (чаҳорум), панҷум, шастум, ҳафтум, даҳум, 

сиюм, чилум (чиҳил), панҷоҳ, дусад, ҳафтод, ҳаштод, навад, як ҳазор, ду ҳазор 

ва монанди инҳо дохил мешаванд. Адад ё шумораҳои дигар, ки аз нигоҳи 

сохт сохта, мураккаб ва таркибианд, дар асоси ҳамин решаҳо сохта шудаанд: 

…теғи амраш сад лак ҳазор лашкари ҷавшангусулро аз одам то ба ин дам ба 

як дам аз пой дароварда ва синони қаҳраш бисёр аз бисёр диловарони 

кeҳдилро ба як ҳамла аз ҷо рабуда [9]. …дувум амири ҷалолатнишони 

соҳибқирони замон Саййид Мирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодурсултон, сеюми 

он Мирумархон, чаҳорум Мирзубайрхон, панҷум Мирҳамзахон, шашум 

Мирсафдархон [21]. …аз ҷамоати хитоӣ қипчоқ калону хурд микдори ҳазору 

понсад нафарро асир намуда, ба фармудаи тураи турониён... [24]. 

е) Аксари калимаҳои ифодагари ҷонишинҳо: 1) шахсӣ: ман, ту, ӯ, мо, 

шумо, онҳо: …аз корҳои ношоистаи он аҳолӣ ва маволии Бухоро ба танг 

омада, дар андешаву фикри кори ӯ шуда, ба дафъи ӯ кӯшиданд [23].  

       2) ишоратӣ: …аз корҳои ношоистаи он аҳолӣ ва маволии Бухоро ба танг 

омада, дар андешаву фикри кори ӯ шуда, ба дафъи ӯ кӯшиданд [23]. Вақти 

асри аз он рӯз дурустии такфин ва таҷҳизи акаи худро карда ҷанозаро дар 

болои ҳавзи Регистон…, гашта омада, ба мустақарри сарири салтанат қарор 

гирифт [67]. Муҳаммад Баҳодурсултон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур 

омад, ки то фалаки даввор бо ҳазор дида дар атрофи олам гардида назираш 

дар ҳеҷ қарн ба ин чунин дурри шоҳвор наяфтода. Аз ҷиҳати тафоул ва 

таёмунноми номии он ҳуҷастафарзанди гиромиро сайид Мирмузаффар- 

султон ном ниҳода, сури мавфуруссурур ороста, фархон гардиданд [43]. 

      3) нафсиву таъкидӣ: Дар ҳамин маврид ба фармудаи волиди худ миқдори 

2000 лашкари номварро аз даруни лашкари Бухоро карда, ба тариқаи Илғор 

ба сӯйи Самарқанд равона намуда, худ ба ҳамроҳии умарои завиюлиқтидор 

ба фатҳу фирӯзии тамом ба ҷониби Бухорои шариф муроҷиат фармуда, 

омада ба дидори пуранвори падари худ фойизу мушарраф гардид [18]. …ки 

хабари вафоти акаи худро шунид дафъатан ба ҳамроҳии давлатхоҳони худ 
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саворӣ намуда ба як шабгир худро ба Бухорои Шариф расонида, 

бемузоҳамати сипоҳу фуқаро баромада, ба Арки олӣ қарор гирифта, кӯси 

шоҳиро фурӯ кӯфт [68]. 

4) саволӣ: кӣ, чӣ, кадом, чанд: ...ҳазфпораи чанд фароҳам оварда, бар 

соҳили зуҳур расонида, ин маҷмуаро «Зафарномаи хусравӣ» ном ниҳода шуд 

[9]. Агар чанде ки Мирмуҳаммад Ҳусайнхон чошнигири ҳадоиқи фазлу илм 

ва ҳунар буд, аммо дар айёми давлати волиди худ ба ҳукми «ассуҳбату 

муассираху» аз таъсири суҳбати ҳамсуҳбатони ноҷинс ва аз касофати рафо- 

қати рафиқони номувофиқ ба нашъаи бангу кӯкнор оғушта гардида, ҳамешаи 

авқот гӯшанишини зовияи... буда...[8]. 

5) номуайянӣ: ягон, касе, чизе: Азбаски далерию пурдилии шоҳзодаи 

некуасос байнаннос маъруфу машҳур буд, аз ин ҷиҳат касе аз сипоҳи Бухоро 

аз даҳшату ҳарос, таокуб намуда, мазоҳим нагардид [16]....ноне ба ҷоне 

муяссар намешуд ва билохир касеро ҳадди ороӣ набуд, ки сар аз дарвозаи 

шаҳр берун кунад, валекин дар берун, ба ӯрда бозори лашкари зафарпайкар 

нозу неъмат, шираю шарбат аз ҳадди афзун ва аз андоза берун муҳайё буд 

[18]. 

        6) манфӣ: ҳеҷ ба гурӯҳи калимаҳои аслии тоҷикӣ дохил мешавад: 

шаҳзодаи сикандарнишони зафартавъамон сайид Мирнасруллоҳ Муҳаммад 

Баҳодурсултон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур омад, ки то фалаки даввор 

бо ҳазор деҳа дар атрофи олам гардида, назираш дар ҳеҷ қарн ба инчунин 

дурри шоҳвор наяфтода [19]. ...дар ин овони хайриятнишони фареҳтавамон, 

ғубори залолат фуруъ нишаста, домони ҳар ду давлат ба ҳам пайваста дар 

миёни мову шумо ҳеҷ ғайрате воқеъ нест [41]. 

      ё) Ҳамаи феълҳои якрешагӣ ё сода, аз қабили омадан, дидан, гурехтан, 

рафтан, шунидан, гирифтан, нишастан, гиристан, давидан, хандидан, 

баргаштан, даргирифтан, бозгаштан, вохӯрдан ва м. Инҳо ба ҳамин гурӯҳ 

шомиланд. Мувофиқи андешаи забоншиносон, дар таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ шумораи ин қабил вожаҳо беш аз 300 адад буда, ҳамаи онҳо мансуби 

забони тоҷикист [ниг.: Маҷидов 2007, 27]: Алқисса, баъд аз гурехта рафтани 
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Мирумархон умарои Бухоро амсоли Турахоҷа Нақиб... Раҳимбекбии манғит 

ва дигар умарои номдори Бухоро...ва пайғомҳои сарафкандагӣ фиристода, 

изҳори итоат ва инқиёд намуда буданд [18]. Ва дар сояи давлати абарқудрати 

тарафайн ҷумҳури халоиқ, ки бадойеъу дойеъи ҳазрати холиқанд, ба рафоҳи- 

яти ҳол ва рафтан ба фароғи бол ба лавозимоти бандагӣ иштиғол тавонанд 

намуд [41].  

      Ҳамин тариқ, дар асари мавриди баррасӣ қарор гирифта, вожаҳои аслии 

тоҷикӣ мавқеи муҳимро ишғол намуда, аз нигоҳи миқдор хеле зиёданд ва дар 

истифодаи мафҳумҳои муҳимми иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва фарҳангию маданӣ 

омадаанд. Ин ба он далолат мекард, ки нақши забони адабии тоҷикӣ дар ин 

давр ба тадриҷ боло рафта, адибон мекӯшиданд, ки навиштаашон ба зеҳни 

мардум наздик ва фаҳмо бошад.  

 

                                         2. 2. Вомвожаҳои арабӣ 

 

    Дар таркиби луғавии асари «Зафарномаи хусравӣ» як миқдори муайянро 

вожаҳои иқтибосии арабӣ ташкил медиҳанд, ки ин вожаҳо, асосан, бар 

ифодаи мафҳумҳои сиёсӣ, маъмурӣ, динӣ ва монанди инҳо омадаанд. Акнун 

барои исботи ин андешаи муҳаққиқ чанд мисол аз «Зафарномаи хусравӣ» 

оварда шуда, вижагиҳои калимаҳои иқтибос будани онҳо дар пояи маводи 

гирдоварда таҳлил ва паҳлӯҳои лексикии онҳо  нишон дода мешавад: Ҷаҳли 

афғонии он ғалаба намуда,  ба  дастхати  худ  ба хидмати шоҳи волоҷоҳ 

арза навишта, рухсат талабида, гуфт, ки агар иҷозати олӣ шавад, ба 

ҳамроҳии фарзандону атбои худ ба ҷониби вилояти худ ирода намоям. Ба 

фармоиши олӣ мирони чор вилоят як чизӣ ионат намоянд шояд, ки ба 

давлати қавибунёди олӣ боз ба ватани маълуф ба дастури собиқ ҷойгир 

шавам.Ҷаноби амири адолатоини диёнатқарин мултамиси онро мабзул 

дошта, муборакномаи мутлақ карам фармуд, ки Дӯстмуҳаммад маъа адлу 

аёл ва авлоду тобеони худ ба ҳар роҳе, ки равад, касе садди роҳ нашуда, 

монеъ нашавад [49].  
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    Дар пораи матни мазкур калимаҳои сабаб, қиссас, ибрат, сулафо, уламо, 

зиёрат, мавзеъ, муҳтоҷ, фақир, эҳсон, яқин, аҳл, машоих, насоеҳ, акобир, 

ахбор, калом, истисмо, шавқат, заифон, шукр, қиём, султон, нодир, 

назир, салтанат ва амсоли инҳо ба забони арабӣ тааллууқ дошта, ҷиҳати 

ифодаи аломату  ҳолат, мафҳуми идорию мазҳабӣ истифода шудаанд. Аз ин 

нигоҳ метавон гуфт, ки корбурди калимаҳои иқтибоси арабӣ дар сатҳи луғати 

ин ё он асар мисли маводи муҳимми  забони адабии тоҷикии ин қарн (садаи 

XIX) ё баъдина эътибори муайянро соҳиб гардидааст, дар ин пораи матн беш 

фарогир будани калимаҳои иқтибосии арабӣ мувофиқи нормаи замону 

даврони нигорандаи асар донистан мумкин аст: гӯшанишинону дарвешон, 

муҳтоҷону фақирон, насоеҳу панд, ахбору қисса, заифону зердастон, султону 

салтаннат, сипосу ситоиш ва амсоли инҳо. Албатта, ин вомвожаҳои арабии 

ифодакунандаи силсилаи муродифотӣ дар шакли ҷуфт омада, ифодагари 

маънии ба ҳамқарини баъзеи танҳо дар матн ва баъзеи берун аз матнро  

дидан мумкин аст. Маъниҳои луғавии ин калимаҳои иқтибосии арабӣ дар 

қолиби синоними ҷуфти тоҷикӣ – арабӣ, арабӣ – тоҷикӣ, арабӣ – арабӣ ва 

монанди инҳо чунин аст: султону салтанат – ҳукмронӣ кардан; сулаву уламо 

– накӯкорону олимон, зердастону заифон – нотавонон, қиссаву ахбор – 

ривоят, нақл, насоеҳу панд – ҳикмат, андарз, муҳтоҷону фақирон – 

бечорагон, гӯшанишинону дарвешон – аз худ мондагон ва амсоли инҳоро  

баён  мекунад. 

Шукӯҳу шаҳомати синонимҳои арабӣ, силсилаи синонимҳо ва доираи 

истифодаи онҳоро донишмандон дар таҳқиқоти хеш дар пояи маводи осори  

бадеии манзуму мансури мавриди баррасии худ қарордода муайян ва 

нозукиҳои онро нишон додаанд. Минҷумла, муҳаққиқи забони ғазалиёти  

Ҳофизи Шерозӣ муҳаққиқи забони тоҷикӣ Каримов Ш. дар таълифоти хеш 

роҷеъ ба масоили зерин чунин андешаронӣ кардааст: «Фасоҳат ва балоғати 

суханро аз бисёр ҷиҳат дараҷаи дурусти истифода аз калимаҳои муродиф- 

маъно таъин менамоянд. Синонимҳо яке аз воситаҳои муҳимми пурра ва 

ҷозибанок тасвир намудани предмет ва ҳодисаву воқеаҳои гуногун 
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мебошанд. Онҳо воситаи ғаниву мукаммал гардидани таркиби луғавӣ, 

дилчаспу мухтасарбаёнӣ ва дар шаклу намудҳои беҳтарин ифода намудани 

фикр мебошанд. Эҷодкор ҳангоми баёни матлаб аз миёни калимаву ифодаҳои 

бешумори таркиби луғавии забон, бояд ҳамонро интихоб намояд, ки ҳам 

саҳеҳу пурмаъно ва хушоҳангу шинам бошад, ҳам нияти эҷодии ӯро бо хубӣ 

ифода кунад. Интихобу истеъмоли калима, равшании фикр ба ҷаҳонбинӣ, 

завқ, боигарии луғавӣ ва маҳорати сухандонии адиб вобаста аст» [Каримов 

1992, 91]. 

Ҳамчунин забоншинос Т. Шокиров роҷеъ ба доираи истифодаи 

синонимҳо дар осори бадеӣ ва манзалату мавқеи онҳо дар хушбаёнӣ аз ҷумла 

андешаи зерро баён кардааст: «Танҳо дар ҳамон сурат забон чун беҳтарин 

воситаи робитаи муоширати одамон хизмат карда метавонад. Барои ин 

таркиби луғавӣ ва хазинаи ҳар як забон бояд аз имконоту қонуниятҳои 

дохиливу хориҷӣ фаровону ҳаматарафа ва бомаҳсул баҳраёб гардад. Аз ин 

рӯ, муродифот низ аз воситаҳои муҳимтарину беҳтарини ифодагари фикри 

бикру тоза маҳсуб ёфта, ҷиҳати бартарӣ доштани онҳо дар он зуҳур 

мегардад, ки он тарзи ифодаи забониро тавассути хушбаён, равон, 

пуробуранг ва хушҷило сохта, бадеияташро меафзояд. Аз ин ҷост, ки 

синонимҳо аз даврони қадим то инҷониб ба таваҷҷуҳи меҳварии адибон буд 

ва ҳаст. Маълум аст, ки забони адабии тоҷикӣ маҳз аз қабили забонҳои 

бостонӣ дониста мешавад, таъриху фарҳанг ва адабиёти ғаномандаш то ба 

даврони мо дар чунин шакл расидаанд, ки адибони адабиёти муосири тоҷик 

аз ин хазинаи пурғаноманди луғавӣ корбаст намуда, барои баёни андешаи 

баланду пурэҳсосот вожаҳои зиёди муродифдорро мавриди корбурд қарор 

дода, ин махзани маънавиёти мардумамонро боз ҳам пурбортар мегардонанд 

[Шокиров 1988, 82-83]. 

Дар «Зафарномаи хусравӣ» муаллиф чун нигорандаи нотакрор маълум 

мешавад, ки аз маҳорати баланди суханварии худ истифода карда, таркиби 

лексикии асари таълифнамудааш басо ғаноманду гуногунранг маҳсуб ёфта, 

дар он вожаҳои такрор ё такрорҳои бемаврид, вожаҳои ифодаҳои обрасидаву 
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маъмул ба назар намерасанд. Ин ҳолат тавассути басо устодона мавриди 

корбурд қарор додани вожаҳои синонимдори забон имконпазир мегардад. 

Муаллифи асари мавриди таҳқиқ синонимҳои аз забони араби омадаро дар 

ҳар ду шаклу намуд ва дар ҳолатҳои гуногуни суханронӣ истифода кардааст, 

ки намунаи онро дар матни боло дар мавриди овардани силсилаи муродифӣ  

ба назар расид. Мисоле чанд ҷиҳати тақвияти андеша ҳоло оварда мешавад: 

Мамлакат – диёр – кишвар – вилоят: Чун файзу фазли илоҳӣ ва карами 

номутаноҳӣ ахтари икболи ҷаноби амири комёби олиҷаноб аз уфуқи раҳмати 

зулҷалол толеъ ва ломеъ шуд, салотини замон ва ҳавоқини даврон ғошияи 

итоати ӯ бар дӯши фармонбардорӣ кашиданд ва гарданкашони ҷаҳон сари ин 

ки ёд аз гиребони мувофиқати ӯ берун оварда, сари мӯе аз ҳукми 

ҷаҳонмутоъи ӯ инҳироф наварзиданд...[35]. Ва саҳоби адли шомили ӯ борони 

раъфат бар мафориқи мазлумони ситамкашида боридан гирифт ва кафи 

дарёнаволаш тухми раоёпарварӣ дар мазрааи замири сокинони билоду 

амсори ин диёр афшондан оғоз ниҳод [38]. Раванда ва ояндаро аз шарри 

ашрор ва наҳиби куттоуттариқи нобакор, саёнати амвол ҳосил гардид ва 

меъмори ҳимматаш халоиқро ба ободии вайронаҳо амр мефармуд ва сарко- 

рони давлатро ба оростан ва аҳдос кардани боғоти мутанаввиатул ашҷори 

мевадор далолат менамуд [45]. ...ғаввосвор дар баҳри тафаккур фурӯ рафта...,  

ин маҷмуаро «Зафарномаи хусравӣ» ном ниҳода шуд [45].  Гуфтор дар баёни 

зикри ансоби обои изом ва аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтишом, 

соҳибқирони олимақоммаънӣ амири...султон ибни хоқони некухисол амир 

Муҳаммад Донёл [15].  

Тавре дидем, муаллифи «Зафарномаи хусравӣ» дар ифодаи андешаву 

фикри тозаву ҷаззоби худ гурез аз мукаррари бемавқеву бемантиқ намуда, 

калимаҳои синонимдори арабиро, чун: амир-султон-малик, оҷуза-заиф, 

Оллоҳ-Ҳақ, мақсад-мурод-ғаразро мавриди истифода қарор додааст. 

Синонимҳои арабие, ки дар «Зафарномаи хусравӣ» корбаст ёфтааст, 

зергурӯҳҳои зеринро касб кардааст: 



77 
 

а) вомвожаҳои  арабии  ифодагари  мафҳуми  сиёсӣ-маъмурӣ: малик 

–султон – ҳоким – амир – волӣ – хон, давлат – ҳукумат –мамлакат – мулк, 

раият – халқ – омма, шавкат – савлат – ҳашамат, қудрат – иқтидор, 

ҷаласа – ҷалисӣ – маҷлис – маҷолис ва монанди инҳо: Гуфтор дар баёни 

зикри ансоби обои изом ва аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтишом 

соҳибқирони олимақоммаънӣ... султон ибни ҳоқони некухисол амир 

Муҳаммад Донёл [15]. Алқисса, хони Хӯқанд бад-ин тартиб бо асоса ва 

абдабаи аҷаб ғуруру нахвати билоинтиҳо ба димоғи худҳо ҷо дода, бо сипоҳи 

бекарон озими билоди Дизак гардида, омада аз қасаботи Ёму Зомин гузашта 

дар мавзеи Пашоғар нузул фармуд [51]. Аз барои таҳқиқи кайфияти хабар 

Ҳакимбекбӣ номвар ду нафар аз ҷамоат диловарро ба тариқаи ҷосусӣ ба 

тарафи душман равона намуд [53]. Ҳасбулфармони олӣ аввалан мартаба 

аморатпаноҳи иёлатогоҳ Муъминдодхоҳ ҳокими Самарқанд ба ҳамроҳи 

лашкари худ ба ировули лашкари зафарасар мутасаддӣ шуда роҳӣ гардид. Аз 

таоқуби он ҳукуматогоҳон қасаботи Миёнколот беиҳмол пайравӣ намуданд 

ва низ аскарияи Қаршӣ ва Чироғчӣ ва қавли Хазору Бойсун ва Шеробод аз 

таоқуб саворӣ намуда, пайдарпай расиданд [37]. 

      б) вомвожаҳои арабии ифодагари мафҳуми динӣ. Дар таркиби луғавии 

забони асар як миқдор вожагони ифодакунандаи мафҳумҳои динӣ мавриди 

корбурд қарор гирифтаанд. Комилан дуруст аст, ки «дар эҷодиёти шоирони  

пешқадами охири  асри XIX ва ибтидои асри XX на фақат таркиботи динию 

тасаввуфи реаксионӣ дида намешуд, балки онҳо дар асарҳои худ таассуби 

динӣ, хурофот ва ҷаҳолати умуман расмӣ, риёву дурӯғи шайхону эшонҳои 

муридхӯрро танқид  менамуданд» [198, 91], вале  азбаски «… таъсири руҳонӣ 

ва забони онҳо дар байни мардум ва  забони адабии китобии тоинқилобӣ  кам 

набуд» [89, 109], аз ин рӯ дар ин асари таърихӣ чанд адад вожаҳое дучор 

мешаванд, ки фарогирандаи мафҳумҳои динианд. Вожагони ифодакунандаи 

мафҳум ҳои диниро аз рӯйи мавзую муҳтавояшон ба чунин зергурӯҳи  

луғавӣ-маъноӣ ҷудо мекунем: 
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      –номи китобҳои динӣ ва воситаҳои мансуби онҳо: Қуръон, ҳадис, 

тафсир…ва ғайра. 

                     Зи гӯшат наёмад ба сӯйи димоғ, 

                     Зи Қуръон магар насси иллалбалоғ. [70] 

–вожаҳои динии ифодагари дунёи дигар: ҷаннат, биҳишт, қиёмат,  

дӯзах, уқбо, маҳшар, қазо... Гуфтор дар баёни зикри ансоби обои изом ва 

аҷдоди кироми шаҳриёри сипеҳрэҳтиром соҳибқирони олимақомаънӣ амири 

ҷамҷоҳи хуршедкулоҳ саййид амир Насруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон 

ибни Ҳазрати амир саид ғуфроннишон амир Ҳайдар султон ибни амири 

кабири ҷаннат макон амири Маъсум, султон ибни ҳоқони некухисол амир 

Муҳаммад  Донёлнаввара Аллоҳу марқадаҳум [c. 34].   

– мансубияти инсон ба дину мазҳаб: мусулмон, ислом,  тарсо, насронӣ, 

муғ, буддоӣ...: Фармони лозимулимтисол шуд, ки явми ҷумъаи сеюми 

ҷулуси майманатмаънус хутабои арс дар минбарҳои ислом баромада аз 

Бухоро то Самарқанду Миёнколот ва Қаршӣ ва Хазор ва соири билоди 

қаламрав, хутбаи комгорӣ ва алқоби шаҳриёрӣ ба ном номи гиромӣ 

некуанҷоми муборакфарҷоми хусрави замон ва соҳибқирони даврон 

хонда...[38]  

– макони ибодат: саҷда, қибла, каъба, намоз... 

                                  Касе, ки тоҷи мурассаъи сабоҳ бар сар дошт, 

                                Намози шом варо хишт зери сар дидам. [22] 

     Ҳамин тавр, тавре маълум гардид, дар забони асари «Зафарномаи 

хусравӣ» вожагони ифодагари мафҳумҳои диниву мазҳабӣ то қадри имкон  

бар ифодаи маънои аслӣ ва маънои маҷозӣ мавриди истифода қарор гирифта, 

забони бадеии асари насрии таърихии «Зафарномаи хусравӣ»-ро равону 

суфта ва баландмазмун гардонидаанд.  

–оллоҳ-ҳақ- ҳақтаъоло, фарз-фариза, расул-расоил, имон-мазҳаб, хутба-

никоҳ-ақд, закот-хироҷ. Мисол: Сабаби ин вусулат расулу расоил аз 

ҷонибин мутавосил гашт [133]. Пас, ҳар гоҳ ҳирси хӯрдан муставлӣ  шавад, 

одамӣ миёни ҳалолу ҳаром фарқ накунад, ҳамчунин ба вақти ғалабаи шаҳват 
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низ миёни никоҳу сифоҳ [зино] имтиёз набошад [132]….султони Миср бо 

подшоҳи Рум тарҳи мувосилат андохта, духтари ӯро аз баҳри писари худ 

хутба кард ва ҳам духтари худро дар ақди писари вай даровард [133]. 

 в) калимаҳои иқтибосии арабии фарогири мафҳумҳои соҳаи ҳуқуқ: 

қудрат – қувват – иқтидор – муқтадир, адл – адолат – шафоат – инсоф, 

ҳабс – маҳбас, умур – ургон – ходим – ашроф, ҷурм – илат – нуқсон – айб: 

Баъд аз оне, ки ҷаноби олӣ тайи мароҳил намуда, ба Работмалик расид, 

содоти киром ва уламои изом, акобиру ашрофи некном ба ҷиҳати истиқбол 

ба иштиёқи ҷамоли муборак аз шаҳр баромада буданд, паёпай расида ва ба 

истисҳоди рикоббӯсӣ мушарраф гардида, гарди суми саманди ҳумоюнро 

сурмавор ба чашмони худҳо тутиё менамуданд [62]. ...амири адолатоини 

диёнатқарин мултамиси онро мабзул дошта, муборакномаи мутлақ карам 

фармуд, ки Дӯстмуҳаммад маа адлу аёл ва авлоду тобеони худ ба дар роҳе, 

ки равад касе садди роҳ нашуда монеъ нашавад [48]. Аз рӯйи адлу инсоф ҳар 

кадом ба давлати худододаи қавибунёди худ қонеъ буда, роҳҳои омаду шуди 

туҷҷори саёҳатшиорро аз шарри ашрор пок дорем [50]. 

 г) калимаҳои иқтибосии арабии ифодагари мафҳумҳои соҳаи илму 

маориф: олим – ҳаким – алим, шоир – адиб, китоб – хутабиб – хутабо, 

хутут – рисола – расоил, мактуб – руқъат: Агарчанде ки Мирмуҳаммад 

Ҳусайнхон чошнигири ҳадоиқи фазлу илм ва ҳунар буд, аммо дар айёми 

давлати волиди худ ба ҳукми «ассуҳбату муассираху» аз таъсири суҳбати 

ҳамсуҳбатони ноҷинс ва аз касофати рафоқати рафиқони номувофиқ ба 

нашъаи бангу кӯкнор оғӯшта гардида, ҳамешаи авқот гӯшанишини зовияи 

хумул ва муътакифи хилватхона буда ва аз хайру шарри башарӣ ва аз 

қонуни сипоҳигарӣ бехабар менишаст ва лекин тӯраи тӯрониён амирзодаи 

ҷалолатнишон Сайид Мир Насруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон аз 

сиғаруссин байнаннос ба заковата зеҳн ва ба софии табъ биттабъи азҳару 

минашшамси машъуф буда...[17]. Нишонеро низ ба хоҷаи мушорилайҳи 

таъкид фармуда, чун элчиён баъд аз тайи манозил ва қатъи мароҳил ба 

Хуқанд расида, мактубро ба хони Хуқанд расонида, забониро низ ба муҷиби 
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фармони воҷибул изъон ба ҳусни иборат ва чарбзабонӣ ба назди Муҳаммад 

Алихон такрир фармуданд...[61].  

ғ) калимаҳои иқтибосии арабии фарогири ҳолатҳои муносибату одоби 

муошират: уфуқи раҳмати зулҷалол, ҷаноби амири комёби олиҷаноб, 

иззат – ҳурмат, карам – икром, азаз – муаззаз – мукаррам, надомат – 

хиҷолат…Чун файзу фазли илоҳӣ ва карами номутаноҳӣ ахтари иқболи 

ҷаноби амири комёби олиҷаноб аз уфуқи раҳмати зулҷалол толеъ ва ломеъ 

шуд, салотини замон ва ҳавоқини даврон ғошияи итоати ӯ бар дӯши 

фармонбардорӣ кашиданд ва гарданкашони ҷаҳон сари ин ки ёд аз 

гиребони мувофиқати ӯ берун оварда, сари мӯе аз ҳукми ҷаҳонмутои ӯ 

инҳироф наварзиданд... [18]. ...ғаввосвор дар баҳри тафаккур фурӯ рафта, 

ҳазфпораи чанд фароҳам оварда, бар соҳили зуҳур расонида.... [7]. Баъд аз 

оне ки шоҳзодаи олинишон Сайид Мирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодурсултон 

хабари вафоти амири мағфираттироз волиди худро ба як бор шунида, аз сари 

ҳайрат ба ҳамроҳии ҳавохоҳони давлат ва ҷонсупорони зи шавкати беиҳмол 

дар камияти истеъҷол саворӣ намуда, иродаи пойтахт –  Бухорои Шариф 

карда, равона гардид, то ба расидани амирзодаи зафартавъамон фурсати 

ғунҷоиш нокарда....[21]. 

Ғайр аз ин вожаҳои арабиро аз рӯйи қолабҳои калимасозӣ низ таҳлил 

кардан ба мақсад мувофиқ аст. Аз ин рӯ, ба забони тоҷикӣ бисёр калимаҳои 

забони арабӣ дохил  шуда, ин калимаҳо дар забони тоҷикӣ  (бо ҳуруфи 

арабӣ), чи тарзе ки дар забони арабӣ навишта шаванд, ҳамон тарз навишта 

мешаванд. Дар поён чанд қолаби калимаҳои арабӣ оварда мешаванд, ки дар 

асари мавриди таҳқиқ истифода шудаанд:  

1. Фоил (فاعل): Агар калима бар вазни фоил ( فاعل) ояд, дар ҳиҷои дуюми 

«и» ва «э» навишта намешавад: :  робис  : Аммо  -صابر   солеҳ-صالح    мсоли  -سالم    

бинобар таваҷҷуҳи хотири баъзе аз дӯстони содиқ ва бархе аз ёрони 

мувофиқ қалами шикастарақами тариқ ҷуръат паймуда [14]. Ҳазрати холиқи 

баркамол ва қодири зулҷалол хуршеди саодату иқбол ва кавкаби уббаҳат ва 
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ҷалоли ин подшоҳи маъдалатҳисолро аз васмати ҳубут ва вубол масун ва 

маъмун дорад...[8]. 

2. Фаил (فعيل)  Агар калима бар вазни фаил (فعيل) ояд, дар ҳиҷои дуюи 

«и» ва «э» бо ҳарфи   ى ифода мешавад:       سليم      رحيم      رشيد      كريم   حليم  حكيم

نسيم      حميد      رقيب      رفيق   نعيم      . Лекин дар калимаҳои малик, малиқ, ақиб 

(ҳарчанд ки бар вазни фаил омадаанду арабианд) «и» навишта намешавад:  

عقب    ملق    ва омада муҳосира намудани Бухорои Шариф ва фирӯзии :ملک   

шаҳри он дар ин сафари хайриятасар ба авну инояти малики довар [6]. 

3.Тафъил (تفعيل) Агар калима бар вазни тафъил (تفعيل) ояд, овози аввал 

ҳамеша бо    ت ва дар ҳиҷои охир    ى навишта мешавад:       تركيب      تجدبد      تحرير

 дар силки таҳрир ва интизом.… :  تحسين      تحصيل   ترتيب   تقدير     تكليف      تدبير

орад ва баёни таворихи муқаддимоти шаҳриёри сипеҳриқтидор, 

сулаймонҷоҳ, маъдалатпаноҳро бар сафаҳоти авроқи шуҳур на айёми зебу 

зиннат ва баҳо бахшад [56]. …лашкари ҳумоюн амири соҳибқирони зуфунун 

бо такмили саркардагони хоссабардор ва ба афвоҷи сарбозони номдор 

муқаррар гардад [54]. 

           4. Мафъул (مفعول)  Агар калима бар вазни мафъул (مفعول) ояд, дар ҳиҷои 

охир    و навишта мешавад:   مفلوب, ,مجبور  مكتوب   , ,محمود   Муҳаммадмуродиمشغول  

Қундузӣ арзаи муҳлал ба диҷамъии тамом ва хушнудию хурсандӣ локалом 

мактуб фармуда ба дасти қосиди тезрав дода равонаи ҷониби пойтахти 

фохираи Бухорои Шариф намуда [47]. ...дар мавзеи Бозорча, лашкаргоҳ 

карда, фурудомада, атрофи лашкари мансурро сангар фармуда, қарор гирифт 

[26]. 

5. Тафаъул (تفعل). Агар калима бар вазни тафаъул ( تفعل) ояд, овози 

аввал ҳамеша бо    ت ва бе و    навишта мешавад:     ک تجسُّم       تجسُّس       تبسُّم       تبرُّ

زست  توان   خوش   نباشد   گر   تكلُّف    қудуми майманатмалзуми ҷаноби шоҳи :تشكُّر 

волоҷоҳ намуда басе туҳафу ҳадоёи муносиб пешкаш кашида ба рӯйи умаро 

ҷашни шоҳона тартиб дод ҳама умаро аз ин навъи такаллуфот ангушти 

таҳаййур ба дандони тафаккур газиданд...[68]. 
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6. Муфаъал (ُمفَعَّل) ва муфаъил (ل  Агар калима бар вазнҳои муфаъал (ُمفَع ِّ

ل) ва муфаъил (ُمفَعَّل) ف     :ояд, ин тавр навишта мешавад (ُمفَع ِّ ر    ُمَشرَّ ُمنَوَّ ُمًحبَّت    

م   ر    ُمقَل ِّد    ُمقَد ِّ ک    ُمَحر ِّ د    ُمَركَّب    ُمَحر ِّ ل    ُمقَدَّس    ُمَجرَّ ر    ُمَكمَّ  ُمقَرَّ

ҷаноби зиллииллоҳиро дуо намуда, ба муаскари ҳумоюн мулҳақ гардида, ба 

рикоби зафариёб мушарраф шуданд [32]. 

7. Ифъол (اِّفعال). Агар калима бар вазни ифъол (اِّفعال) ояд, овози «и» ва 

«о» ҳамеша бо  ا  навишта мешавад:  اكرام       ابرام       اتمام     اثبات 

сокинони он улвомакон икром ва эҳсон намуда, баъд аз се рӯз аз он мазори 

фоизуланвор муроҷаат фармуда, ба се манзил дар лаби дарё расида, нузул 

фармуд [46].  Ба шунидани ин хабари бахчатасар, амири некӯсияр аз он 

сарзамин ба фарри иқбол кӯч карда [26] 

     8. Истифъол (استفعال). Агар калима бар вазни истифъол (استفعال) ояд, ин 

тавр навишта мешавад: ال   استقالل   استثمار  استبصار  استبداد  استقب   

Аҳоливу маволӣ ва содоту қузоти вилояти мазкур истиқболи мавкиби 

ҳумоюни олӣ намуда, белокоти лоиқ ва тансуқоти муносиб гузарониданд 

[32]. 

     9. Афъол (افعال). Агар калима бар вазни афъол (افعال) ояд, овози «а» ва «о» 

ҳамеша бо ا   ифода меёбад:  اطراف امالک  اشراف  ارباب 

атрофи лашкари мансурро сангар фармуда, қарор гирифт [26]. 

     10. Афъал (افعل). Агар калима бар вазни афъал (افعل) ояд, «а»-и аввал бо 

ҳарфи   ا навишта мешавад:  احمد    اكرم  انور  اكبر: ба қатл расонида Акбархонро 

бар таҳти шодӣ бароварда нишониданд [45].Чун файзу фазли илоҳӣ ва 

карами номутаноҳӣ ахтари иқболи ҷаноби амири комёби олиҷаноб аз уфуқи 

раҳмати зулҷалол толеъ ва ломеъ шуд салотини замон… [9]. 

     11. Ифтиол (افتعال). Калима бар вазни ифтиол ( افتعال) бошад, ин тавр 

навишта мешавад: ابتشار       ابتسام       انتشار       انتخاب       انتظام       انتظار :…ва 

ҳавоқини даврон ғошияи итоати ӯ бар дӯши фармонбардорӣ кашиданд ва 

гарданкашони ҷаҳон сари ин ки ёд аз гиребони мувофиқати ӯ берун оварда, 

сари мӯе аз ҳукми…ӯ инҳироф наварзиданд ва саркашони вилояти 

Мовароуннаҳр ба теғи қаҳраш аз по дарафтоданд [34].             
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      12. Муфъил (ُمفعِّل) ва мафъил ( ل  Агар калима бар вазнҳои муфъил .(َمفعِّ

ل) د   :ояд, ба таври зайл навишта мешавад (َمفعِّل) ва мафъил (ُمفعِّ ل   ُمرشِّ ب  , ُمشكِّ ُمطرِّ

م  د َموسِّ ل  َمجلِّس َمسجِّ ,َمنزِّ : агар подшоҳи замон аз хуни ин муҷримон даргузаранд, 

қалъаро ба ходимони остони малакпосбон супорида баромада бадар шавем ва 

ба ҷониби ватанҳои худ равем [75]. Ҷаноби зиллилоҳи аз рӯйи шафқат ва 

марҳамати подшоҳӣ мултамиси онҳоро мабзул дошта, фармони 

воҷибулизъом ба нифоз пайваст, ки ду сардори номдор аз инҷониб рафта, ба 

аҳди амоне, ки дили онҳо қарор гирад, муқаррар намуда, қалъаро маа асбоби 

қӯрғондорӣ ба дасти иқтидор гирифта, он ҷамоатро бароварда…. [75]. 

Ҳамин тариқ, корбурди вомвожаҳои арабӣ дар асар аз рӯйи зарурат буда, 

бар ифодаи мафҳуми сиёсӣ-маъмурӣ, динӣ, ҳуқуқ, ахлоқ ва монанди инҳо 

омадааст ва аз нигоҳи миқдор пас аз калимаҳои аслан тоҷикӣ мавқеъ доранд. 

Ин далолат бар он мекунад, ки адибон мекӯшиданд ба покизагии забони 

модариашон дар ин давр бипардозанд ва муаллифи «Зафарномаи хусравӣ» 

низ яке аз ҳаминҳост, ки ба тозагии забони модарияш, яъне забони тоҷикӣ, 

чун дигар маърифатпарварону маорифпарварон  ба иқдоми нек рӯ овардааст. 

 

                                  2. 3. Вомвожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

 

      Вожаҳои туркиву муғулӣ миқдори ками вожаҳои таркиби луғавии 

«Зафарномаи хусравӣ»-ро ташкил медиҳанд. Бояд гуфт, ки истифодаи 

калимаҳои нахустини иқтибосии муғулӣ-туркӣ дар достонҳои «Шоҳнома»-и 

Абулқосими Фирдавсӣ ва дар нахустин фарҳанги ба забони форсии тоҷикӣ 

мураттабгардидаи «Луғати фурс» ба назар мерасанд. Миқдори умумии 

вожаҳои туркӣ-муғулӣ дар хазинаи забони адабии тоҷикӣ беш набуда, 

бештари онҳо барои баёни ашёву мафҳумҳо ва аломату вижагиҳои онҳо 

мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар осори илмӣ ва васоити таълимиву 

мақолоти методӣ вожаҳои зерин мансуби истилоҳоти гуногуни  туркиву 

ӯзбекӣ, туркиву муғулӣ, ӯзбекӣ, туркӣ ва монанди инҳо  дониста шудаанд.  
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       Тибқи маълумоти манбаъҳои хаттӣ, хосатан адабиву илмӣ, алоқаи забони 

форсии дарӣ бо забонҳои гуногуни гурӯҳи туркӣ барвақт оғоз гардидааст. 

Мувофиқи гуфтаи муҳаққиқон оғози ин алоқамандӣ ба аёми қабл аз ислом 

рост меояд 3 . Ба ҳар ҳол, нахустин вожаҳои туркиву муғулӣ дар асари 

«Шоҳнома»-и Фирдавсии бузург ва луғатҳои пешин, чун «Луғати фурс»  ба 

назар мерасад. Гуфтан ҷоиз аст, ки байни забонҳои эронӣ, хосатан форсии 

дарии тоҷикӣ ва аксари гуррӯҳи забонҳои туркӣ-муғулӣ робитаи тарафайн 

мавҷуд аст ва онҳо низ хазинаи забони тоҷикӣ дар навбати худ баҳраманд 

гардидаанд ва мегарданд. Дар муддати беш аз ҳазор сол ба забонҳои 

номбурда калимаҳои зиёди забони тоҷикӣ дохил гардидаанд. Баррасии 

забоншиносии асарҳои машҳури таърихӣ, чун «Таърихи ҷаҳонкушо»-и 

Атомалики Ҷувайнӣ ва «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ4 андешаи 

болоиро қувват медиҳанд. Мувофиқи маълумоти муҳаққиқон дар таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ вожаҳои туркӣ-муғулии ёсат “расм, оин”, доруға 

“пешвои қабила”, ёрғу “маҳкама, қозихона”, босқоқ “фармондор, муовин ё 

ноиби шоҳ дар ягон вилоят” ҳоқон “хони хонҳо”, ёрлиғ “ҳуҷҷатест, ки дар он 

фармони подшоҳ зикр мегардад, яъне фармон” ёсоқ “қонунномаи муғулҳо”, 

суюрғол “иқтоъ, мулке, ки ба тобеъони худ мебахшанд”, ҳаровул «қисми 

пешгарди лашкар», элхон «лақаби шоҳони муғул» натиҷаи иқтибосҳои 

луғавии ҳамон давраанд: Баъд аз оне  ки элчиён ҳасбулфармони олии ҳоқони 

комрон озими роҳ гардида, ба суръат боли истеъҷол тайи манозил намуда, 

ба назди хони Хуқанд расиданд, хони Хуқанд низ элчии хоҷа Мушорун 

илайдиро ба боргоҳи худ ҷо дода, бояду шояд навозиш фармуд [42].Чунончи 

ки дар аснои роҳ дар вилояти Самарқанд султон Маҳмудхон бародари 

Муҳаммад Алихонро аз ҷониби Кеш талабида оварда, ба ярлиғи (ёрлиғ) 

касабаи Урметан сарафрозӣ бахшида буд, аз ин ваҷҳ боз Муҳаммад Алихон 

бетоқатӣ намуда, ба элчӣ гуфта фиристод, ки...[61].  

 

3. Пейсиков Л. С. Лексикология  современного  персидского  языка. –  М., 1975.-С.46. 

4. Баҳор М. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ.-Теҳрон, 1337 ҳ. – Љ.1.– С. 98-99. 
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Фарогирии ҳаматарафаи вожаҳои туркӣ-муғулӣ ба осори бадеӣ танҳо аз 

нимаҳои садаи XIX оғоз карда тавассути маводи забони зиндаи мардум оғоз 

гардидааст. Ин тариқ воридшавии вожаҳои туркӣ-муғулӣ бо омилҳои зерин 

пайвандӣ доранд: а) Дар аҳди мазкур гурӯҳи муайяни вожаҳои мансуби 

забони тоҷикӣ ва чанде аз вомвожаҳои арабӣ куҳна гардида, бар ҷойи онҳо 

зиёдтар вожаҳои туркӣ-муғулӣ мавриди корбурд қарор мегиранд. Калимаҳои 

чуқур, ихчам (суфта, рехта, чақон), қалин (маҳр ё ҷиҳози арӯс), қурут 

(хушкаи чакка, чаккаи дар шакли гирд хушккардашуда; кулӯлаҳои хурду 

калони аз чакка омода ва хушккардашуда), қапқон (дом), қашқа (навъи 

аломат, алобуло), ямоқ (дарбеҳ), қуллуқ (миннатдорӣ), байрақ (парчам, 

ливо, дирафш), элак (ордбезак, парвезан, ҳелак), тӯй (ҷашн, сур), қудо 

(мафҳуми хешутаборӣ), ки ба қатори фаъоли вомвожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

мансуб аст, аз ҳамин ҷумлаанд.  

    б) Аҳли ҷараёни маорифпарварӣ аз нигоҳи шакл содаву суфта кардани 

забони осори хеш аз вожаҳои мушкилфаҳми арабӣ даст кашида, ба вожаҳои  

забони зиндаи мардум, ки дар он вожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ ҳам бисёр буданд, 

рӯй меоранд ва ҷо-ҷо онҳоро дар осори хеш корбаст менамоянд. «Истифодаи 

вожаҳои туркӣ-муғулии қӯшун (лашкар), ясовул «хидматгори дарбори 

подшоҳӣ», қӯшбегӣ (сарвазир), юриш // юруш (ҳуҷум, ҳамла), тӯра (лақаби 

вориси подшоҳ, яъне яке аз фарзандон дар Бухорои амирӣ», асав «аспи 

фартут», қашав «шӯткаи филизӣ барои хоридан ва тоза кардани асп», 

силтав «кашидан, ҷунбиш», йурға (навъи гашти асп), қистав (маҷбур), 

қамчин (тозиёна) ва амсоли инҳо дар асарҳои намояндагони адабиёти 

маорифпарвари охири асри XIX, чун Шамсиддин Шоҳин, Мирзо Азими 

Сомӣ ва Аҳмади Дониши Бухороӣ  ва чанде дигарон мисоли хубе аст дар ин 

самт»  [Маъсумӣ 1966, 150-151].      

      Калимаҳои туркиву муғулӣ дар соҳаҳои давлатдорӣ, маъмурият, ҳарбӣ, 

чорводорӣ истифода мешаванд:  

       а) Истилоҳоти давлатдорию маъмурӣ: қӯшбегӣ «садри аъзам», 

эшикоқобошӣ «вазири дарбор дар аморати Бухоро», тӯқсабо «яке аз 
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мансабҳои баланд дар хонигариҳои Осиёи Миёна», туюл «мулке, ки ҳоким 

ба тобеони худ мебахшад, иқтоъ», ялвуҷ «пешвои дин», эл «халқ», элчӣ 

«намояндаи расмии давлат дар кишвари дигар, сафир, дипломат», қочоқ 

«воридоти пинҳонии мол», гумрук «боҷхона, маркази назорати интиқоли 

қонунии мол», байрам «ид, ҷашн», байрақ «дирафш, парчам, ливо, алам» ва 

ғ.: ...ва дар он рӯз ҳамчунон ин ҳодисаи ҳоиларо ба сипоҳи фуқарои шуҳрат 

нокарда, хуфятан вазоратпаноҳ иёлатогоҳ – Муҳаммадҳакими қушбегӣ, ...ба 

арза мундариҷ намуда... [21]. 

      Дар ин мисоли оварда вожаи туркӣ-ӯзбекии қӯшбегӣ дар таркиби исми 

хос ҳамчун лақаб омадааст, ки ин ишора ба он мекунад, ки дар гузашта ин 

хонадон мутааллиқи қӯшбегӣ, садри аъзам ва ё сарвазир будааст.  Аз вуқуи 

ин ҳодисаи ҳоила Муҳаммадсодиқ, ки ҳокими он вало буд, маа ҷамоати 

сардорони Қирқюз саросема ва аз ҷониби дигар баромада роҳи Ӯротеппаро 

пешниҳоди  хотири худҳо гардонида бадар рафтанд [40]. Бар замоири 

хирадмандони фитратгузин пӯшида ва мухтафӣ намонад, ки вилояти Дизак 

маа тавобеъу лавоҳики он аз дасти ҷамоати инодпешагони Қирқюз дохили 

давлатхонаи соҳибқиронӣ гардида, ба он кинаварони фасодпеша бедавлатӣ 

рӯй дод. Муҳамадалихони хуқандӣ, ки ба ин ҷамоат кинаи дерина дошт, аз ин 

ваҷҳ доиман мутарассиди вақт буда, фурсат нигоҳ медошт [41].   

      Вожаи қирқюз мансуби забони туркӣ-муғулӣ ё туркӣ-ӯзбекӣ буда, ин 

истилоҳ ё вожа ҳамчун ифодагари гурӯҳи этникӣ буда, дар асар 7 маротиба 

корбаст  гардидааст. . 

      Чанд маъдуде аз муфсидони бадкирдор ва аз инодпешагони сагсор ба 

қайди асор гирифтор омада, ба сиёсат расиданд. Дар он рӯз олоти муҳорибаи 

адли ҷасорат аз ҳадд афзун ва аз қиёс берун ба дасти асокири зафармаосир 

афтода буд, баъд аз вазидани насими фатҳу зафар аҳолии мобайни кӯҳистон 

маа тортуқ ва белокот омада, шаҳаншоҳи волочоҳро дуо намуда ба 

рикоббӯсии ҳумоюн мушарраф шуданд [40]. 

    Дар ин мисоли оварда вожаи туркӣ-ӯзбекии тортуқ  (кҳн.,) буда, он чи 

зердаст ба забардаст тақдим мекард, чизеро, хосатан канизонро,  пешкаш, ҳадя 
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ба шоҳону амирон ё, баръакс, амирон ё шоҳон  аз ҳарами худ канизро ба ягон 

хидматгузори худ ҳадя ё туҳфа мекарданд, яъне тортуқ кардан пешкаш 

кардан,  ҳадя,  тақдим  кардан  аст [ФТЗТ 2008, с.128]. 

      Муҳаммад Раҳиматолиқ, ки ҳокими Ӯротеппа буд, гурехта ба вилояти 

Шаҳрисабз омада, давлатхоҳон ва намакхӯрони онро Муҳаммад Алихон ба 

тариқаи оқ-уйлӣ ба вилояти Хуқанд бурда… ва баъзе гарданкашони он 

ҷамоати ҳамтойи давлату чоҳ ба чоҳи адам фурӯ рафтанд [41].     

      Дар ин мисоли болоӣ вожаи туркӣ-ӯзбекии оқ-уйлӣ истифода гарди- 

дааст, ки бар ифодаи як амали этникӣ ё расму русуми хонаи сафеддошта (оқ-

уйлӣ) далолат мекунад [ФТЗТ 2008, с.128]. 

                           Ҳама шаҳриёрони гарданкашон, 

                                     Шуда дар пайи байрақиӯ равон. 

                                     Баландию пастии кӯҳу дара, 

                                     Ба зери сипоҳ омада яксара [52]. 

       Вожаи байрақ мансуби забони туркӣ-ӯзбекӣ буда, дорои чунин 

маъниҳост: Вожаи байрақ // байроқ туркӣ буда, иборат аз матои ранги 

муайян, ки ба «чӯби борики дарозе насб мекунанд ва дар он аксаран сурати 

нишони давлат, миллат, ҷамъият, ташкилот ҳамчун рамзи мавҷудият кашида 

мешавад, иборат аст ва вожаҳои парчам, ливо, алам: байрақи давлатӣ, 

байрақи сурх, байрақи ҳарбӣ муодили он маҳсуб меёбанд» [ФТЗТ 2008, с. 

128]:Мултамис аз ҷаноби комкори ҷаноби олӣ… ин ки элчӣ… иттиҳодмандӣ 

доиман ҷорӣ ва кушода бошад. Ҷаноби амири хилофатмасир мултамиси 

онро мабзул дошта, элчии Муҳаммад Алихонро бояду шояд бо макорими 

подшоҳӣ сарафрозӣ бахшида, баъд аз он аҳдномаи мудалил ба оёти фурқон 

ва муаккад бо имон мураттаб намуда, ба муҳри олӣ музаййан фармуда, яке 

аз содоти саодатқаринро ба тариқаи элчигӣ бо элчии хони Қӯқанд ҳамроҳ 

карда, рухсати инсироф арзонӣ фармуда, равона намуд [42]. Дар ин банди 

синтаксисӣ вожаҳои элчӣ ва элчигӣ ба сифати вожагони маъмурӣ – 

давлатдорӣ, хосатан дипломатӣ, мавриди корбурд қарор гирифтааст. Аз 

ҷумла, вожаи элчӣ мансуби забони туркӣ буда, ба гурӯҳи вожаҳои таърихӣ 
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мансуб аст ва ворид гардидани он ба забони форсии тоҷикӣ ҳанӯз дар 

даврони ҳуҷуми муғул рост меояд. Маънои луғавии ин вожаи маъмурӣ 

«намояндаи як давлат дар давлати дигар, фиристодаи махсус, сафир, 

намояндае, ки дар майдони ҷанг барои гуфтугӯ кардан ба тарафи 

муқобилфиристодашударо мефаҳмонад. Вожаи элчигӣ низ аз ҳамин вожа 

шакл гирифта, вожаи таърихӣ аст ва ба маънои сафорат, сафирӣ, 

намояндагии ягон давлат дар давлати дигарро ифода мекунад» [ФТЗТ 2008, 

Ҷ. 2, 698]. 

Баъд аз оне ки элчиён ҳасбулфармони олии хоқони комрон озими роҳ 

гардида ба суръат боли истеъҷол таййи манозил намуда ба назди хони 

Хӯқанд расиданд, хони Хӯқанд низ элчии хоҷа мушорун илайҳиро ба 

боргоҳи худ бор дода бояду шояд навозиш фармуд. Чун аз мазмуни аҳднома 

иттиллоъ ёфт, аз ҳад афзун масруру мубтаҳиҷ гардида, ӯ низ уламои изоми 

вилояти Хӯқандро ҷамъ намуда, ба мазмуни аҳдномаи соҳибқиронӣ 

аҳдномаи дигар аз забони худ бар вафқи шаръи шариф мураттаб сохта, маъа 

(бо.-А.Б.) муросилаи итоат ва инкиёд ба тақдим расонида, ба дасти элчии 

додаи мушорун илайди дода иҷозат фармуд [42].  

       Дар ин мисол вожаи элчиён ба сифати вожагони маъмурӣ-давлатдорӣ, 

хосатан дипломатӣ, мавриди корбурд қарор гирифта, ба маънои кормандон ё 

фиристодагону вакилони дипломатии ин ё он кишварро ифода мекунанд. Дар 

мисол намояндагони кишварҳои мағлуб ба назди намояндагони кишвари 

ғолиб омадани онҳо ифода ёфтааст. Ин вожа аслан туркӣ бошад ҳам, вале дар 

шакли элчиён ба қатори вожаҳои сохтаи тоҷикӣ шомил мешавад [ФТЗТ 2008, 

Ҷ. 2, 698]. Дар мисоли мазкур боз калимаи хоқон дида мешавад, ки ин вожа 

низ ба қатори вожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ дохил гардида, бар ифодаи истилоҳи 

маъмурӣ, идорӣ меояд ва маънояш сарвар, хон ва сардори мамалакат ё 

қабила аст. 

б) Истилоҳоти ҳарбӣ: қӯшун «лашкар», юзбошӣ «саркардаи сад аскар», 

эликбошӣ «саркардаи панҷоҳ аскар», қӯрбошӣ «саркардаи босмачиён», қаровул 

«посбон», қаровулбегӣ «сардори посбонҳо», ясовулбошӣ «сардори ясовулҳо», 
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чопар «хабаррасон», қӯрхона «анбори аслиҳа», сочма «тир дар шакли гулӯ- 

лачаҳои сурбӣ», қуланг «забонаки туфанг», тӯп «яроқи артиллерӣ». ...ва дар 

он рӯз ҳамчунон ин ҳодисаи ҳоиларо ба сипоҳи фуқарои шуҳрат нокарда, 

хуфятан вазоратпаноҳ иёлатогоҳ – Муҳаммадҳакими қушбегӣ, ки муҳимми 

вазорати давлатхонаи олӣ дар каффи кифояти ӯ буд, хабари ваҳшатасарро ба 

арза мундариҷ намуда... [21]. 

     Дар ин мисол вожаи қӯшбегӣ ҳамчун унвон ё лақаб бо номи шахси 

мансабдор омадааст, ки ин вожа ба шахси ашрофзода будани ӯ далолат 

мекунад [ФТЗТ 2008, с.128]. Дар фарҳангу луғатҳо ин вожаро чунин шарҳ 

додаанд: «Қушбегӣ  بیگیقوش  вожаи таърихӣ буда, дар замони амирӣ барои 

ифодаи мансаби сарвазири Бухорои амирӣ ҷорӣ шуда буд, ки аз мансаби 

баландтарин маҳсуб меёфт ва умури идоракунии иқтисодӣ таҳти назорати ӯ 

қарор дошт [ФТЗТ 2008, Ҷ.1,с. 692]. 

      Чунончи ки қабл аз ҳаракати лашкари нусратасар ба фармони шоҳи 

некусияр тамоми киштиҳои саропои гузарҳои дарёро ба гузари Келиф ҷамъ 

намуда буданд, инчунин қӯшуни вилояти Чорҷӯй то билоди Каркӣ ва 

саропои ду рӯяи лаби об аз он тарафи дарё ҳасбулфамони олӣ дар маҳозии 

лашкари зафарпайкар расида, фурӯз омаданд. Бад-ин дастур ҳуккоми 

завиюлэҳтироми вилояти Шеробод ва Бойсун ва Хазору Ҳисори шодмон 

маъа тавобеъ ва лавоҳики он ва қасаботи миёни кӯҳистон ҳама бо афвоҷи 

диловарони шуҷоатоин дар он манзили фараҳогин хозир омада, ҷаноби олиро 

дуо намуда ба рикоббӯсии ҳумоюни олӣ мушарраф шуданд [44]. 

      Дар ин мисол вожаи қӯшун мансуби забони туркӣ-ӯзбекӣ буда, маънои 

лашкар, сипоҳ, артишро дорад. Дар таркиби қӯшуни баҳрӣ, қӯшуни 

пиёдагард, қӯшуни савора ва амсоли инҳо меояд [ФТЗТ 2008, Ҷ. 1, с. 696]. 

    Дар ин остони шавкат ҷамъ омадани қӯшунҳои қаламрави паёпай, 

расидани гурӯҳи дарёшукӯҳи тазабзаб ва беробитагӣ дар миёни элу улуси 

Чорвилоят афтода, чунончи, ки қабл аз убур намудан аз дарё аввалан мартаба 

Сайдпорсохоҷа нақиб аз Уммулбилоди Балх, Ҳакимхони волӣ аз Тошқӯрғон,, 

Шуҷоуддинхон аз Мазори Шариф, Муҳаммадмуродхон аз вилояти Қундуз, 
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Рустамхон аз вилояти Шибирғон, Зулфиқорхон аз Сарпил ва инчунин ҳокими 

вилояти Маймана ва ҳокими Андҳой ҳамаи онҳо маа тортуқот ва тансуқота 

худҳо аз пайи якдигар дар лаби дарё расида, аз дарё убур фармуда, ба 

рикоббӯсии ҳумоюни олӣ фоиз гардида, сари бандагӣ фуруз оварда, ба ҷону 

дил инқиёд намуданд [44].  

      Дар ин мисол вожаи элу улус мансуби забони туркӣ-ӯзбекӣ буда, маънои 

эл дӯст, ёр, рафиқ, эл шудан; 2. қавм, қабила, тоифа; элу улус қабилаҳо, 

тоифаҳо; ◊ эл сохтан мутеъ карданро дорад [ФТЗТ 2008, Ҷ. 2, с. 699]:  Аз он 

ҷо ки хотири ашрафи ҳумоюни олӣ доиман ба фароғати фуқаро ва ба осоишу 

оромидагии бароё роғиб ва таваҷҷуҳманд мебошад, биноан алайҳи фармони 

қазо ҷараён нифоз ёфт, ки Абдулкарим туқсобаи афғони Хазорӣ саромади 

лашкар гардида, маа қавли Қаршӣ, Хазор, Бойсун, Шеробод ва Тарокамаи 

дурӯяи лаби об ва асокири вилояти Ҳисор ва Қабодиён маъа лашкарияи чор 

вилоят озими ҷониби вилояти Қундуз гардида, мусулмононро аз ташвишу 

таҳлуқа бароранд [47]. 

      Дар ин мисол вожаи тӯқсабо калимаи туркӣ-ӯзбекӣ буда, ба қатори 

вожаҳои таърихан манъшуда дохил мешавад ва маънои яке аз мансабҳои 

олии сипоҳӣ дар аморати Бухорои давраи амириро ифода мекунад [ФТЗТ 

2008, Ҷ. 2, с. 377]. 

      Баъд аз расидани муборакномаи олӣ хасбулфармоиши ҳумоюн сардори 

лашкар Абдулкарими туқсобасарвар ба шоҳи Кобул одам ҳамроҳ карда, он 

ҷамоатро як манзил аз худ пештар равона намуда, аз дарё гузаронида, ба 

вилояти Хазор расонида, се рӯз дар он ҷо меҳмондорӣ карда, ба ҷониби 

Бухорои Шариф озод карда фиристод [48]. 

      Дар ин мисол вожаи тӯқсобасарвар ба назар мерасад, ки аз нигоҳи сохт 

мураккаб буда, як ҷузъаш туркӣ-ӯзбекӣ (тӯқсабо) ва ҷузъи дуюмаш тоҷикӣ 

(сарвар) аст ва ба маънои шахсест, ки сарвари тӯқсабоҳост ва ба қатори 

вожаҳои таърихӣ дохил мешавад [ФТЗТ 2008, Ҷ.2, с. 377]. 

Дар воқеъ бад-ин қонун муддате тарафайн бар сари аҳд устувор ва 

бар қавли қарори элчӣ вафодор буданд, ки дар таърихи 1256 (соли 1840 - 
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1841) буд, ки хони Хуқанд ба саргарми самбоӣ давлат ба сар афтода ва ба 

иғвои чанде аз нобакорон амал намуда, аз ҷодаи аҳду паймон, ки роҳи рост 

ва сулуки мусулмонист, қадам берун ниҳода бе ҳеч сабаб аҳди элчиро 

шикаста, аввалан мартабаи Муҳаммадраҳим туқсобаи қалмоқро, ки аз 

ҷониби амири соҳибқирон ба ҷониби Хуқанд ба тариқаи элчигӣрафта буд, 

гирифта маҳбус намуда, дар банд кашид ва басаргармии бӯза ҳаррӯза ба 

роҳи гумроҳӣ қадам ниҳода лашкари яъҷуҷмонанд аз қаламрави Хуқанд ва 

Хуҷанд ва аз ҳудуди Дашти Кипчоқ ва Тошканд ва аз сарҳади Қошғар ва 

Ёрканд ҷамъ намуда, озим гардид [50]. 

Алассабоҳи рӯзи дигар фармони қазо ҷараёни нифоз ёфт, ки 

аморатпаноҳон – Иброҳимбӣ Додхоҳ ва Одил Додхоҳ ва Бердиёртуқсоба ва 

солорони шаҳрисабзӣ маа мирони унг пештар рафта атрофи Пашоғарро 

муҳосара намуда, мебинанд, ки илғор монда душман чӣ муомала менамояд. 

Ҳасбул фароиши олиҳазрат сипаҳсолорони зишавкат маа лашкарияи 

саропоҳашамат ба ясубаста роҳӣ шуда, ба даҳанаи дара расида, нисфи 

қавлро ба сари дуроҳаи Зомин қаровул гузошта, умарои эровул нисфи қавлро 

гирифта, дусад нафар ҷамоати Қароқалпоқро ба тарикаи қаровулӣ 

пешандоз карда, ба андаруни дара даромада роҳӣ шуданд. Вақте ки қурғони 

Пашоғар ба назари он дусад диловар намоён шуд, аз гӯшаи роҳ миқдори 

ҳазор марди мусаллаҳ баромада, ба ин дусад нафар қаровул якбора 

дарафтода, ба ҳадде, ки бардошта то ба сафи ақиб расонида буд…[55]. 

Ҳасбулфармоиши олии аморатпаноҳон, иёлатогоҳон, Ирдона 

Парвончии манғит ва Иброҳимбӣ Додхоҳ, ҳар ду давлатхоҳи ҳашаматогоҳ, 

дар таҳти дарвозаи қурғон расида, қурғониёнро ба навиди истихлос шодком 

гардониданд. Абдулъалӣ Додхоҳ ва дигар сардорони он қавми гумроҳро 

талабида, аз ҳар ҷониб суханҳо ронда, паймонро ба имон муаккад сохта ва 

ҳамаи он ҷамоатро ба итбоу ашё аз тохту тороҷ муҳофизат намуда аз 

қаровул гузаронида, роҳӣ намуданд. Чун қӯрғони Зоминро забти наск 

намуда, хотирҷамъ гардиданд, як шаб дар он ҷо хоб карда…, Иброҳимбӣ 

Додхоҳ маъа мирони манғитӣ мутаваҷҷеҳи ҷониби Ӯротеппа гардида, 
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пешхонаи лашкари мансурро кашида, ба мавзеи Савод расида, ба ҷойи дилхоҳ 

лашкаргоҳ карда, фуруз оянд [78]. Аз ин сурати ҳодисоти ҳоила, ки нуқси 

давлати шоҳаншоҳӣ аст, амири соҳибқирони зафариқтиронро ирқи ғайрату 

аҳамияти соҳибқиронӣ дар ҳаракат даромада, ба ҷиҳати маслаҳату 

кенгаш, сарони сипоҳ ва умарои ҳашаматогоҳро ба боргоҳи сипеҳр иштибоҳ 

талабида, аз ҳар умур гуфтушунид намуда, маслиҳатро дар якҷо қарор 

дода, ба савобдиди давлатхоҳон ба ҷамъ намудани лашкар фармон дод [30].  

      Дар ин мисолҳо вожаҳои туқсобаи қалмоқ, манғит, қурғон, қаровул, 

қипчоқ, унг, эровул ва ғайра мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки онҳо 

мансуби забони туркӣ-ӯзбекӣ буда, бар ифодаи гурӯҳи этникӣ (қалмиқ, 

манғит, унг, эровул), амал ё вазифаи муҳофизӣ (қаравул ба маънои посбон), 

макон (қурғон) ва монанди инҳо меоянд. 

      в) Номи одамон: Турдӣ, Бердӣ, Эргаш, Очилдӣ, Йӯлдош, Болта, Бӯрӣ, 

Эш, Улуғбек, Йӯлчӣ, Ӯғӯлой, Бургутой, Юлдузча, Ойқиз, Ойдин...: Ва 

дар он манзил сайиди Порсохоҷаи Нақибро маа ду писари он аз уммулбилод-

Балху Оқча гирифта, ба ҷойи он Абдулҷабборбӣ Қорлиқро ба ҳукумати 

вилояти мазкур сарафрозӣ бахшид [47]. Бар хотири хурдабинон пӯшида ва 

пинҳон намонад, ки чунон чӣ ки Муҳаммадмуродхони қундузӣ, ки ба 

давлатхонаи олӣ сари ғуломӣ дошт, аз атрофи вилояти он як ҷамоат аз 

элотияи Катағон маа ҳокимони вилояти Толиқону Шуғнони Бадахшон 

иттифоқ намуда, ба хони мазкур адоват варзида дар вилояти Қундуз голиб 

омада онан фонан тозу боз менамуданд [46]. 

Дар ин мисолҳои оварда вожаҳои туркӣ-ӯзбекии ифодагари гурӯҳи 

этникии катаған, қорлиғ ва ғ. мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки онҳо 

барои ифодаи мансубият ба ин ё он гурӯҳи этникӣ будани ашхос омадаанд.  

     Ҳамин тавр, калимаҳои туркиву муғулӣ дар забони асари мавриди 

пажуҳиш аз нигоҳи теъдод беш набуда, барои ифодаи мафҳумҳои ҳарбӣ, 

маъмурӣ, ки дар забони тоҷикӣ ҳамчун вожаҳои таърихӣ ворид гардида 

буданд, омадаанд. Дар забони адабии тоҷик тибқи нигоштаи муҳаққиқон 

барои ифодаи мафҳумҳои муҳимми ҳаёти воқеӣ ва оҳангу ҷилваҳои 
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мухталифи эҳсосӣ ба кор бурда мешаванд. Онҳо назар ба гурӯҳҳои дигари 

вожаҳои иқтибосӣ майли бештари ба қонуниятҳои дохилии забони тоҷикӣ 

мутобиқшавӣ доранд ва аз калимаҳои худӣ кам фарқ мекунанд.   

 

                           2. 4. Вомвожаҳои русӣ ва урупоӣ 

 

       Дар таркиби луғавии асари мавриди таҳқиқ қароргирифта як миқдор 

вомвожаҳои мансуби забони русӣ ва аврупоӣ мавҷуданд, ки ин вомвожаҳо аз 

рӯйи зарурият ва барои ифодаи мафҳумҳои сиёсӣ, ҳарбӣ ва дигар ҳолатҳои 

иҷтимоӣ мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Доир ба мақом ва дараҷаи 

корбурди вомвожаҳои русӣ ва аврупоӣ забоншинос Ҳ. Маҷидов дар 

таълифоти хеш чунин баёни андеша кардааст: «Вожаҳои русӣ-аврупоӣ ба 

воситаи яке аз забонҳои дар ҷаҳон маъмулу машҳур, яъне забони русӣ ба 

хазинаи забони тоҷикӣ ворид гардида, дорои таърихи тулонӣ нестанд. Оғози 

дохилшавӣ ё иқтибосшавии ин калимаҳоро  нимаи дуюми садаи Х1Х, яъне 

пас аз забткориҳои Осиёи Миёна аз тарафи империяи Русия донистан мумкин 

аст» [Маҷидов 2007, 156]. Аз ин ҷост, ки дар шинохти намуди овозии 

бештари онҳо таъсири талаффузи забони зиндаи мардум, мутобиқ шудан ба 

нормаҳои  ифодаи  овозии  забони  адабии тоҷикӣ баръало ба мушоҳида  

мерасанд. 

Забоншинос  С. Сабзаев роҷеъ ба манзалату мақоми вожаҳои русию 

аврупоӣ чунин баёни андеша кардааст: «Тасарруфи Осиёи Миёна аз тарафи 

Русия, барқарор гардидани алоқаҳои гуногуни байнидавлатии онҳо, минбаъд 

дар Осиёи Миёна зиндагӣ кардани як гурӯҳ коргарон ва хизматчиёни 

пешқадами рус, пайдо шудани мактабҳои русӣ, майли халқи тоҷик ва 

интеллигентсияи он ба омӯхтани маданият ва забони русӣ ва дигар воқеаҳои 

фараҳбахши  прогрессивии  нимаи  дуюми  асри XIX  ва ибтидои асри XX 

боиси ба забони тоҷикӣ роҳ ёфтани бисёр калимаҳои русӣ гардиданд. 

Ташаббускор ва татбиқкунандаи ин амал ҳамоно маорифпарварон буданд. 

Дар ашъори маорифпарварон як қатор калимаҳои русие истифода 
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гардидаанд, ки бе ягон тағйироти шаклию маъноӣ ҳоло ҳам дар ҳисоби 

калимаҳои умумиистеъмоли тоҷикиянд. Калимаҳои русӣ (дар ашъори Дониш 

ва Возеҳ), вагон, лампа, мошин, вино, техника аз қабили чунин калимаҳо 

мебошанд» [Сабзаев 1991,36].   

Вожаҳои русӣ-аврупоӣ мисли калимаҳои баёнгари зиндагии навин, 

ашёву мафҳумҳои нав ба зиндагии мардумамон воридгардидаро дар соҳаҳои 

гуногуни  фаъолият ва  ҳаёти  рӯзмарраи халқамон  баён мекунанд.  

Дар «Зафарномаи хусравӣ» якчанд вомвожаи русӣ ва урупоӣ, ба мисли 

калимаҳои яҳудии қадимаи ба номи одамон мансуббуда чун, Масеҳо, Юсуф 

(Иосиф), Исо; ба забони юнонии қадим, чун: Сикандар//Александр, Афлотун 

//Фалотун, ба забони лотинӣ, чун: дирам ва ғайра корбаст ёфта, то андозае 

вазифаи иҷтимоии худро дар гузашта ба иҷро мерасонданд ва онҳо барвақт 

дар қарнҳои миёна дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мустаҳкам гардида  

буданд. Масалан: 

                       Шоҳаншоҳи малоик посбон ку? 

                       Сулаймони  шавкат  Юсуф  ку? [21] 

 

                       Дирам рехтанд аз карон то карон,  

                      Ҳаво гашт абри ҷавоҳирфашон. [63] 

     Вомвожаҳои русӣ ва аврупоӣ дар «Зафарномаи хусравӣ» бисёр нестанд ва 

ҳамагӣ се вомвожа ба назар расид, ки ҳоло онҳоро дар поён дар таркиби 

ҷумла меоварем:  

                                Дамаш бо масиҳо чу ҳамхона шуд,  

                                Бар-ӯ шамъи хуршед парвона шуд [54].  

        Вожаи масиҳо юнонӣ буда, лақаби Исо (а) – паёмбари дини насронист. 

Ашрофи мамлакат ва ургони давлат ба мавқуфи арз расонидаанд, ки эй 

малик, шарти адои ҳаҷ амнияти тариқ аст ва салотинро душмани бисёр 

бошад [142]. Чунончи, ки дар вақташ аз омад – омади лашкари фарангии 

Дӯстмуҳаммадхони Кобулӣ ҳаросида, вилоятро ҳамчунон партофта баромада 

буд. Баъд аз баромадани Дӯстмуҳаммадхон сарҳангони фарангӣ маа қӯшуни 
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бекарон омада, Кобулро мусаххар  намуда, даҳ ҳазор фарангиро ба тариқи 

илғор дар Кобул гузошта ҳукумати вилояти Кобулро ба Шуҷоулмулки Афғон 

таслим намуда, муроҷаат фармуда буд [78]. Баъд аз гузаштани чанд муддат 

калонони вилояти Кобул хуфятан хатту хабар карда, қосидони мутаадид 

фиристода, Акбархон писари калони Дӯстмуҳаммадхонро  аз  Қундуз  бурда,  

шабошаб ба вилоят дароварда, калону хурди сипоҳи фуқарои афғония ҳама 

як тану як дила шуда ҳокими фарангиро маа даҳ ҳазор илғорон ба қатл 

расонида...[78]. Акбархонро бар тахти шоҳӣ бароварда нишониданд. 

Акбархон баъд аз сариштаву саранҷоми вилоят падари худро  кас монда,  

бурда ба ҷойи худ нишонида, худи он сипаҳсолори лашкар шуда, атрофу 

ҷавонибро то вилояти Пешовар, Ғазнин, Қандаҳор ҳамаро аз дасти 

гумоштагони фарангӣ гирифта, мутасарриф гардид. Баъд аз се сол аз ин 

муқаддима аз ҷониби вилояти Фаранг дигарбора лашкари бекарон омада 

вилояти Кобулро маа тавобии он ба аҳди амон мусаххар намуда, ҳамаи 

билоди афғонияро аз рӯйи аҳди кардаи худ ба Акбархон писари 

Дӯстмуҳаммадхон таслим намуда, худи Дӯстмуҳаммадшоҳро ба пойтахти 

Фаранг бурда, муддати се сол нигоҳ дошта, аз он ҷо низ аҳди тоза  карда 

афсари шоҳиро ба сари Дӯстмуҳаммадхон халонида ба Кобул фиристод. Бад-

ин сабаб Дӯстмуҳаммадхони афғон ба ионати фарангӣ ба вилояти Кобул 

омада ба дастури собиқ ба пойтахти худ дар маснади ҳукмронӣ қарор гирифт 

[49]. 

Ҳамин тариқ, корбурди вомвожаҳои русӣ ва аврупоӣ дар асари мавриди 

таҳқиқ аз нигоҳи миқдор ангуштшумор буда, ин далолат бар он мекунад, ки 

дар замони таълифи асар муносибатҳои дипломатӣ ва иқтисодӣ бо кишвари 

Русияи подшоҳӣ нав шуруъ гардида, ба воситаи оғози ҳамкориҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва фарҳангӣ ин вомвожаҳо ворид гардидаанд. Вомвожаҳои русӣ ва 

аврупоии асар миқдоран хеле кам буда, дар истифодаи мафҳумҳои техникӣ, 

ҳарбӣ корбурд ёфтаанд.    
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                                  Хулосаи боби дувум 

Ҳамин тавр, аз баррасии боби мазкур мо ба чунин хулоса омадем:  

1. Калимаҳои аслии тоҷикӣ ҷавҳари асосии асари мавриди пажуҳишро 

фаро гирифта, аз нигоҳи миқдор хеле зиёданд ва дар истифодаи мафҳумҳои 

муҳимми иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва фарҳангию маданӣ мавриди корбурд 

қарор гирифтаанд. Ин ба он далолат мекард, ки нақши забони адабии тоҷикӣ 

дар ин давр ба тадриҷ боло рафта, адибон мекӯшиданд, ки навиштаашон ба 

зеҳни мардум наздик ва фаҳмо бошад.  

2. Дараҷаи корбурди вомвожаҳои арабӣ дар асар аз рӯйи зарурат буда, 

бар ифодаи мафҳуми сиёсӣ-маъмурӣ, динӣ, ҳуқуқ, ахлоқ ва м. инҳоистифода 

гардида, аз нигоҳи миқдор пас аз калимаҳои аслан тоҷикӣ мавқеъ доранд. Ин 

далолат бар он мекунад, ки адибон мекӯшиданд ба покизагии забони 

модариашон дар ин давр низ бипардозанд ва муаллифи «Зафарномаи 

хусравӣ» низ яке аз ҳаминҳост, ки ба тозагии забони модарияш, яъне забони 

тоҷикӣ, чун дигар маърифатпарварону маорифпарварон даст ба иқдоми нек 

задааст. 

3. Дар асар калимаҳои туркиву ӯзбекӣ мақоми муайян дошта, аз нигоҳи 

теъдод беш нестанд ва барои ифодаи мафҳумҳои ҳарбӣ, маъмурӣ, ки дар 

забони тоҷикӣ ҳамчун вожаҳои таърихӣ ворид гардида буданд, омадаанд. Дар 

забони адабии тоҷик тибқи нигоштаи муҳаққиқон вожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

барои ифодаи мафҳумҳои муҳимми ҳаёти воқеӣ ва оҳангу ҷилваҳои мухта- 

лифи эҳсоси дошта мавриди корбурд қарор гирифта, назар ба гурӯҳҳои 

дигари вожаҳои иқтибосӣ майли бештари ба қонуниятҳои дохилии забони 

тоҷикӣ мутобиқшавӣ доранд ва аз калимаҳои худӣ кам фарқ мекунанд.  
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БОБИ III. БАРРАСИИ ВИЖАГИҲОИ САРФИИ 

«ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ» 

    Матолиби муқаддимавӣ. Забони тоҷикӣ аз замоне ки ба пояи забони 

расмиву коргузории давлати абарқудрати Сомониён (асрҳои IX-X) расид, 

чандин давраву марҳилаи рушду нумуъро аз сар гузаронида, то ба вазъи 

имрӯзаи худ расидааст. Дар ҳар давру марҳила ба кадом поя қарор доштани 

забони адабӣ ва вазъи иҷтимоиву сиёсии он дар инъикоси забони осори 

адибон ба мушоҳида мерасад. Муҳаққиқи вижагиҳои луғавию услубии осори 

боқимондаи устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Қ. Мухторӣ доир ба ин масъала 

ибрози андеша намуда, қайд мекунад, ки баррасии осори устод 

Абуабдуллоҳи  Рӯдакӣ аз нигоҳи луғатшиносӣ ё хазинаи забон метавонад ба 

масъалаҳои зиёд равшанӣ андозад. Якум, пуртаҷрибаю маҳорати шеър – 

эҷодкунии шоир ва корбурди луғат дар офариниши асари бадеӣ, дуюм, 

пурғановатии хазинаи забон дар даврони мушаххаси таърихӣ ва охирон, дар 

муайян кардани тарзи баён ва равиши эҷоди адиб [ниг.: Мухторӣ 2003, 12]. 

Такя бар ҳамин гуфтаҳо мо низ ба баррасии мавзуи вижагиҳои сарфии 

«Зафарномаи хусравӣ» дар ҳамин боб руҷуъ кардем. Бояд гуфт, ки  

«Зафарномаи хусравӣ» аз ин дидгоҳ маводи зарурӣ медиҳад ва онҳоро мо 

метавонем, дар чорчӯбаи калимасозӣ ва муқаррароти он мавриди таҳлил 

қарор бидиҳем. Гуфтан ҷоиз аст, ки муаллифи асари мавриди таҳқиқ дар 

сохтану шаклгирии вожаҳои нав, яъне дар калимасозӣ, аз хазинаи пурбори 

забони тоҷикӣ ба таври зиёд баҳрабардорӣ кардааст. Аз маводи гирдовардаи 

мо аён мешавад, ки онҳоро барои инкишофу рушди забони муосири тоҷикӣ 

низ мавриди корбурд қарор додан мумкин аст, зеро барномаи рушди 

батадриҷи забон дар замони соҳиб- истиқлолии мамлакат, тавре Пешвои 

миллат, Президенти маҳбуби мамлакатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро 

пайваста таъкид мекунанд: «Мо барои равнақи забони модарии худ боз ҳам 

бештар ғамхорӣ хоҳем кард, онро ҳамчун гавҳари қиматбаҳои миллӣ ҳифз 

хоҳем кард» [Раҳмон, 8 сентябр], ба ин мусоидат мекунад. 
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Бояд гуфт, ки устод Носирҷон Маъсумӣ омӯзиши таърихи забони адабии 

тоҷикро [асрҳои Х-Х1Х] мавриди баррасӣ қарор дода, бо эҳсоси салоҳият 

баёни андеша карда гуфтааст: «Таърихи зиёди беш аз ҳазорсолаи забони 

адабии тоҷикӣ, ганҷинаи пурғановати забони адабии тоҷикӣ ва вазъи 

муосирии он муайян мекунад, ки масоили беши забони адабии тоҷикӣ ва 

дастурии он ҳанӯз ҳаматарафа мавриди корбурд қарор нагирифтааст 

[Маъсумӣ, 128]. Аз таълифи асари устод Н. Маъсумӣ замони беш сипарӣ 

гардида бошад ҳам, дар пояи баррасии паҳлуҳои зиёди таърихи забони адабӣ 

проблема мавҷуд аст. Ин нуктаи назарро забоншинос М. Н. Қосимова низ 

баён доштааст: «...баррасиву омӯзиши забони адабии тоҷикӣ дар давраҳои 

гуногуни таърихӣ ҷиҳати ошкор кардани вижагиҳои лексикӣ, дастурӣ ва 

услубии забони адабии қарнҳои мухталиф кумаки бузург мерасонад» 

[Қосимова 2010, 3], зеро ба «воситаи омӯзиши таърихи забони тоҷикӣ ва 

таърихи забони адабии тоҷикӣ гавҳари носуфтаву нонамоёни забони тоҷикӣ 

ошкор мегардад ва кашфи онҳо омили пурғановат шудани забоншиносӣ ва 

маданияти маънавии халқамон мегардад. Ҳамчунин дар даврони нави 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ баррасиву таҳлили ҷиҳатҳои 

дастуриву луғавии забони тоҷикӣ моҳияти умумибашариро молик мегардад» 

[Қосимова 2010, 6]. Муҳаққиқ А. Ҳасанов ҳам бар ин андеша аст, ки 

мавҷудияти калимаҳои ноёб, вожасозиҳои аҷоиб, корбасти унсурҳои лексикӣ 

бо гунаҳои мухталиф, бо муодилҳои махсус истеъмол ёфтани онҳо, дар 

иҷрои маънову вазифаҳои ғайриодӣ корбурд гардидани воҳидҳои луғавӣ, 

ошкор кардани қисмати минбаъдаи баъзе аз чунин вожа аз қабили 

масоилеанд, ки то кунун нигарони таҳқиқи ҷиддиву доман густурдадор 

мебошанд» [Ҳасанов 2003, 42].        

Маълум аст, ки бо талаби давр ва ҳам дар пояи таблиғи чунин 

донишмандон дар амри таҳқиқи масъалаҳои мухталифи таърихи забон, 

махсусан таркиби лексикӣ, хусусиятҳои синтаксисӣ, услуб ва сабки баён, 

диссертатсияҳое падид омаданд, ки чун бозёфти муҳимми пажуҳишӣ ононро 

шинохтан мумкин аст, ки дар ин рисолаҳо забон ва сабки баёни осори чандин 
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адибону шоирони пешин мавриди пажуҳиш қарор дода шудааст. Дар 

рисолаҳои номбурда баробари ҷиҳатҳои луғавиро баррасӣ намудан, инчунин 

доир ба вижагиҳои сохторӣ ё морфологӣ низ пажуҳиш сурат гирифта, 

вожаҳои осори адибон аз нигоҳи сохт ба чор гурӯҳ дастабандӣ гардидаанд. 

Аз ин ҷо ҳамаи корҳои баанҷомрасидаи то замони соҳибистиқлолиро номбар 

кардан номумкин аст. Баррасии мавзуи матраҳгардида дар замони 

соҳибистиқлолӣ низ идома дорад ва баррасии он дар ин даврон бо диди 

тозаву пурсамар сурат мегирад. Махсусан, роҳҳои инкишофи забони адабии 

муосири тоҷикӣ дар ин даврон хеле тавсеа меёбад ва ҳоло забони адабии 

тоҷикӣ бемайлон дар рушду нумуъ аст, бинобар он баррасии асарҳои 

манзуму мансури адибони пешин аз чанд ҷиҳат муфид аст. Нахуст, ба 

воситаи он осор паҳлуҳои кашфнашудаи забони адабии тоҷикӣ ошкор гардад, 

дувум, вожаҳои зиёде аз осори ин адибон вориди таркиби луғавӣ мешаванд, 

ки бо ин роҳ хазинаи забон мукаммалу ғанӣ мегардад. Бесабаб нагуфтаанд, 

ки  бо ғаномандии худ забон эҳтиёҷ ба таҳқиқу баррасии ҳаматарафа дорад, 

зеро «хазинаи забон дар ҷараёни рушду такомули хеш ҳолатҳои  таърихии 

даврро  мунъакис карда, такомул меёбад ва ғанӣ мегардад» [Ҳомидов 2011, 

34]. 

Қобили қайд аст, ки дар бобҳои пешин доир ба вижагиҳои лексикии 

забони «Зафарномаи хусравӣ»  баёни ақида карда, то қадри имкон чанд 

паҳлуи суханварии муаллифи асарро дар интихоби вожаву вожагон таҳлил 

кардаем. Ҳоло дар ин боб роҷеъ ба истеъдоди вожасозии муаллифи асар 

сухане чанд баён хоҳем кард. Ба қавли забоншинос М. Н. Қосимова «дар 

воқеъ, вожасозӣ ё калимасозӣ аз қисматҳои муҳимму асосии забон  маҳсуб 

ёфта, он яке аз роҳҳои пурғаноманд гардидани таркиби луғавии забон 

мебошад» [Қосимова 2007, 123]. Чун калимасозӣ яке аз роҳҳои пурғано- 

ватманд гардидани таркиби луғавии забон бошад, бо ин восита  адибон бо 

эҷоди асарҳои гаронбаҳо забонро ҷаззобу пурбор ва рангину шевою муассир 

мегардонанд. Ҷаззобу рангин, суфтаву рехта ва шевою хонданбоб гардидани 

забони асари бадеӣ дар натиҷаи ранҷу талошҳои пайвастаи адибон ба даст 
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меояд. Муҳаққиқи забонҳои эронӣ Парвиз Нотилӣ Хонларӣ бар ҳақ фармуда- 

аст: «Калимаҳои корбастнамудаи ҳар адиб муайянкунандаи ғаноии он забон  

донистан мумкин аст ва далолаткунандаи он аст, ки адиб то чӣ андоза 

тавонистааст, ки аз имконоти луғавию дастурии забон ва санъатҳои бадеӣ 

корбаст кардааст» [Парвиз Нотилӣ, 285].  

     Дар асарҳои таълимӣ ва илмӣ калимаҳои таркиби луғавии забонро аз 

нигоҳи  сохт ба калимаҳои сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ ё дар қолаби 

ибора муқаррар кардаанд, ки ба ҳамин таснифот мо низ пайравӣ менамоем. 

 

III. 1. Калимаҳои аз нигоҳи сохт сода ва 

содаи рехта дар асар 

 

     Калимаҳои сода аз як реша таркиб меёбанд ва доир ба шаклгирии ин 

қабил калимаҳо дар осори илмӣ, таълимӣ ва луғатҳои тафсирию истилоҳии 

забоншиносӣ чунин маълумот оварда шудааст: «Вожаҳое, ки фақат аз як 

реша иборатанд, калимаҳои содаанд» [ГЗАҲТ 1985, 98]. Аз ин рӯ ба дастаи 

калимаҳои сода  вожаҳои зеринро нисбат додан мувофиқи матлаб хохад буд: 

1) калимаҳои тоҷикиасл ба гурӯҳи калимаҳои умумитоҷикӣ мансубанд: нон, 

ганҷ, даст, лаб, хок, зар, хон, дон… Ин гурӯҳи калимаҳоро боз ба чандин  

зердастаҳо, яъне калимаҳои ифодакунандаи исмҳои конкрет ё моддӣ [нон, 

ганҷ, лаб, санг, гул, санг, хок, об, зар...]  ва маънӣ [ранҷ, ранҷ...] ҷудо кард; 2) 

калимаҳои арабӣ, ки баъди забт кардани Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо бо 

ҷурми паҳн кардани дину оини ислом ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

дохил гардидаанд: қазо, қадар, раҳмат, қабр, шариат, ҳақ, ибодат, матоъ, 

шайъ... Ин гурӯҳи вомвожаи содаи арабӣ, асосан, ба дастаи калимаҳои 

иқтибосии арабии маънӣ дохил мешаванд; 3) калимаҳои иқтибосии русӣ-

байналхалқӣ, ки баъди забт кардани Русияи подшоҳӣ сарзамини Осиёи 

Миёна, яъне баъд аз солҳои 60-уми қарни XIX ва аввали садаи XX ба хазинаи 

лексикии забони тоҷикӣ дохил шуданд: бонк, бензин, предмет, стол, стул, 

перо, ручка ва ғайраро ба ин гурӯҳ нисбат додан мумкин аст; 4) калимаҳои 
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иқтибосии англисӣ ва аврупоӣ, ки асосан, дар замони соҳибистиқлолӣ, яъне 

баъди солҳои 90-уми садаи XX ба хазинаи забони тоҷикӣ дохил шудаанд: 

доллар, мобил, принтер, корт, код ва амсоли  инҳо. 

        Дар асари мавриди таҳқиқ қароргирифта калимаҳои бисёре аз ҷиҳати 

сохт сода корбаст гардида, ҷиҳати тақвияти андешаҳои худ мисоле чанд 

меоварем: Дар ҳамин маврид ба фармудаи волиди худ миқдори 2000 

лашкари номварро аз даруни лашкари Бухоро карда, ба тариқаи Илғор ба 

сӯйи Самарқанд равона намуда, худ ба ҳамроҳии умарои завиюлиқтидор ба 

фатҳу фирӯзии тамом ба ҷониби Бухорои Шариф муроҷиат фармуда, омада 

ба дидори пуранвори падари худ фойизу мушарраф гардид [45]. Аз 

шунидани ин хабари ваҳшатасар безобитагии тамом ба Мирумархон рӯйдод 

шуда, аз ҳад афзун ва аз андоза берун андуҳнок ва ҳаросманд гардида, аз 

рӯйи камфитратӣ ба маслиҳати кӯтоҳандешии ҳавохоҳони худ амал намуда, 

…сипоҳи Бухороро ҷамъ намуда, ...вақтро ғанимат дониста аз ҳар элу уруқ 

фавч-фавч, қабила-қабила аз лашкари Бухоро ҷудо шуда ирода истиқболи 

шаҳаншоҳи некухисолро ба худҳо ҷазм намуда, роҳӣ шуданд [25]. 

       Тавре  гуфтем, таркиби сарфии исм яксон набуда, ба ин гурӯҳ вожаҳои 

сода, сохта, мураккаб ва омехта (мураккаби бо пасванд шаклгирифта)-ро 

дохил кардан мумкин аст. Ин ҷо тарзи ба асмои сода гузаштани асмои 

таърихан сохтаву мураккабро баррасӣ кардан аз аҳамият холӣ нест. Одатан чанд 

асмои сохта ва мураккаб дар раванди инкишофи таърихи забон ба ҳаводиси 

мухталифи забонӣ рӯбарӯ гардида, тибқи қонуну қоидаҳои забон дар баъзе 

маврид маънӣ ва таркиби овозиашон дигаргун гардида, бутуниву яклухтии хешро 

ҳамчун вожаи сохта ва ё мураккаб аз даст дода, гурӯҳи рехта ё содаи рехтаро 

ташкил медиҳад. Ба сохта будани чанде аз ин асмо суффиксҳои вожасози 

ҳайаташон шаҳодат медиҳанд, вале аз байн рафтани маънии лексикии решаи 

вожаҳо  имконият фароҳам намеорад, ки онон кунун чун вожаи сохта маҳсуб 

ёбанд. Барои мисол, вожаи корзор таърихан сохта буда, аз ҷузъҳои кор- ва 

пасванди -зор таркиб ёфта, онро ба  қатори  исмҳои  рехта мансуб донистан 

мумкин аст, зеро маънои пешини он, ки ҷанг, ҳарб буд,  дар айни ҳол  
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мустақиман корбурд намеёбад ва дар забони адабии муосири тоҷикӣ танҳо 

навъи рехтаи он ба маънии   размгоҳ, майдони муҳориба  корбурд меёбад. 

       Аз нигоҳи сохт ба қатори вожаҳои сохта ва ё мураккаб дохил кардани 

вожаҳои рехта пас аз баррасии решашиносӣ ошкор мегардад. Баррасии 

решашиносии вожа ҷиҳати муқаррар кардани ҷузъҳои калимасоз кумак 

мерасонад. Ба ин гурӯҳ вандҳои вожасози -но, фар- ва  -лох намуна шуда 

метавонанд. Аз «Зафарномаи хусравӣ» барои тақвияти андеша чанд мисол 

дар доираи як банди синтаксисӣ меоварем: Баъд аз истихфофи ҳодисот 

саросари офот бар атрофу акнофи вилоёт як ҷаҳде хотирҷамъӣ рӯйдод шуда, 

сағиру кабир ва барною пир ба шукргузории эзидӣ машғул гардиданд. Дар 

ҳамин таърих ҳазрати амир Ҳайдар султони мағфиратнишон ба машварати 

давлатхоҳони номдор ва ба савобдиди вузарои олимиқдор, тӯраи тӯрониён, 

шаҳзодаи олимакон сайид Мирнасруллоҳ Муҳаммадбаҳодур султонро аз 

миёни авлоду асбоғи худ баргузида ба йарлиғи вилояти Насафу Косон ва 

Касбӣ сарафрозӣ бахшида...ва низ дар ҳамин таърих аз сулби шаҳзодаи 

сикандарнишони зафартавъамон сайид Мирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодур- 

султон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур омад, ки то фалаки даввор бо 

ҳазор деҳа дар атрофи олам гардида, назираш дар ҳеҷ қарн ба ин чунин дурри 

шоҳвор наяфтода [19]. Исҳоқбӣ манғит ва дигар сардороне, ки буданд, ҳама 

аз истимои ин суханони ваҳшатангез ба худ боз меомаданд, аммо аз рӯйи 

ҳаросе, ки ба дили онҳо ғолиб омада буд, чораи баромаданро намедонистанд. 

Алқисса, дар он рӯз низ мардуми лашкари дар умум корсозӣ ва ба дурустии 

асбобу анҷоми қалъадорӣ машғул гардиданд. Чун шаб бар сари ҷанг даромад, 

ба фармони шаҳриёри волотабор ҷамоати хосса бардор ва аз баҳодурони 

номдор аз ҳар ҷониб сурн андохта кӯшишҳои мардона менамуданд ва дар 

замон сангарҳоро пеш бурда, парда аз рӯйи кори мардӣ мегушуданд ва 

Абдуссамадхон ноиби сарафроз бо ҷамоати сарбози нафтандоз ба дастуру 

оини фаранг ба сад рӯйу ранг ба нафтандозӣ муқаййад гардида, корураҳои 

нафтро ба ҷониби қӯрғон ҳар замон ҳавола менамуданд, гӯё ки аз ҳаво абри 

бало ва аз боло оташ меборид. Садои тӯпу ҷазоил ва тароки пур тумтуроқи 
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шамхол ва туфанг, заҳраи мардумро медарид. Дар ин дам корураҳои нафт 

андаруни қурғон афтода оташи бало боло гирифта, тару хушке, ки буд, ба як 

минвол месӯхт [73]. 

     Дар ин мисолҳои оварда чунин вожаҳо аз нигоҳи сохт мансуби вожаҳои 

сода ва содаи рехтаанд: баъд, истихфоф, офот, атроф, акноф, вилоёт, як 

ҷаҳд, сағир,кабир,  барно, пир, машғул, таърих, ҳазрат, амир, Ҳайдар, 

султон, машварат, вузаро, тӯра, сайид, миён, авлод, асбоғ, худ, йарлиғ, 

вилоят, Насаф, Косон, ҳукумат, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, Ҳазор, Ҳисор, 

қабза, иқтидор, тасарруф, ихтиёр, тафвиз, валад, шоҳ, ҳукумат, Кармина, 

Янгиқурғон, Карчиғой, муфтахар, масрур, фарзанд, зуҳур, омад, фалак, 

даввор, ҳазор, олам, ҳеҷ, қарн, ин, дурр, манғит, истимо, боз, ҳарос, дил, 

ғолиб, чора, рӯз, мардум, лашкар, асбоб, анҷом, шаб, сар, ҷанг, фармон, 

ҷамоат, баҳодур, ҷониб, сурн, замон, сангар, парда, кор, Абдуссамадхон, 

ноиб, оин, фаранг, сад, рӯй, ранг, нафт, қӯрғон, ҳаво, абр, бало, боло, оташ, 

садо, тӯп, ҷазоил, тарок, пур, тумтуроқ, шамхол,  туфанг, тар, хушк... 

        Аз ин гурӯҳ метавон чунин вожаҳоро ба қатори вожаҳои сода мансуб 

донист: баъд, офот, атроф, акноф, як, ҷаҳд, сағир, кабир,  барно, пир, 

ҳазрат, амир, султон, машварат, вузаро, тура, сайид, миён, авлод, асбоғ, 

худ, йарлиғ, вилоят, ҳукумат, қабза, валад, шоҳ, зуҳур, омад, фалак, даввор, 

ҳазор, олам, ҳеҷ, қарн, ин, дурр, манғит, истимо, боз, ҳарос, дил, ғолиб, чора, 

рӯз, мардум, лашкар, асбоб, анҷом, шаб, сар, ҷанг, сурн, парда, кор, ноиб, 

оин, сад, рӯй, ранг, нафт, ҳаво, абр, бало, боло, оташ, садо, тӯп, ҷазоил, 

тарок, пур, тар, хушк... ва ғ. Дар ҳақиқат, ин вожаҳо аз нигоҳи сохт аз як 

реша тарокиб ёфта, бар ифодаи як мафҳум меоянд. Аз ин хотир, инҳоро мо, 

бешак, калимаҳои содаи асар номбар кардем. Ин вожаҳо дар навбати худ аз 

нигоҳи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ ба чунин гурӯҳҳои лексикию грамматикӣ 

мутааллиқанд: 

       – исм: ҷаҳд, ҳазрат, амир, султон, машварат, вузаро, тӯра, сайид, миён, 

авлод, асбоғ, асбоғ, йарлиғ, вилоят, ҳукумат, қабза, валад, шоҳ, зуҳур, фалак, 

даввор, олам, қарн, дурр, манғит, истимо, ҳарос, дил, ғолиб, мардум, лашкар, 
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асбоб, анҷом, сар, ҷанг, сурн, парда, кор, ноиб, оин, рӯй, ранг, нафт, ҳаво, 

абр, бало, оташ, садо, тӯп, ҷазоил, тарок ва ғ.; 

       – сифат: сағир, кабир, барно, пир, ғолиб, пур, тар, хушк ва ғ.; 

      – шумора: як, сад, ҳазор ва ғ.   

      – ҷонишин: ман, худ, ин ва ғ.; 

        Аз ин гурӯҳ метавон чунин вожаҳоро ба қатори вожаҳои содаи рехта 

мансуб донист: Ҳайдар, йарлиғ, Насаф, Косон, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, 

Ҳазор, Ҳисор, Кармина, Янгиқурғон, Карчиғой, фарзанд, фалак, манғит, 

мардум, лашкар, асбоб, анҷом, сангар, Абдуссамадхон, фаранг, қӯрғон, 

тумтуроқ, шамхол, туфанг... Ин гурӯҳро низ дар навбати худ ба чунин 

зердастаҳо ҷудо кардан мумкин аст:  

   – вожаҳои содаи ифодагари ҷойномҳои таърихӣ: Хуҷанд, Дизак, Зомин, 

Насаф, Косон, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, Ҳазор, Ҳисор, Кармина, Янгиқурғон, 

Карчиғой ва ғ.: Муҳаммад Раҳиматолиқ, ки ҳокими Ӯротеппа буд, гурехта ба 

вилояти Шаҳрисабз омада давлатхоҳон ва намакхӯрони онро Муҳаммад 

Алихон ба тариқаи оқуйлӣ ба вилояти Хӯқанд бурда ба вилояти Ӯротеппа 

яке аз давлатхоҳони худро, ки Шоҳӣ Парвончӣ ном дошт, ҳокими 

билистиқлол намуда, қасаботи хосу хавос ва Ёму Зоминро муфавваз ба раъйи 

он гумошта, авлоди Фозилбӣ юз ва Худоёрбӣ юз, ки дер боз бад-ин билод 

хукмрон ва фармонраво буданд, ҳама аз бадкирдории худҳо мунташир ва 

пароканда шуда, ба ҳар тараф афтоданд ва баъзе гарданкашони (саҳ.66) он 

ҷамоати ҳамтоӣ давлату чоҳ ба чоҳи адам фуру рафтанд [41]. Баъд аз оне ки 

фигаа ва фасоди саркашони ҷамоати Қирқюз ба селоби ҳаводисот аз қасабаи 

Дизак то ба мулки Хуҷанд бардошта шуда... [42]. 

       – вожаҳои содаи ифодагари исмҳои ҷомеъ, номи шахс ва мафҳуми 

хешу таборӣ: фарзанд, мардум, лашкар, Абдуссамадхон, Ҳайдар ва ғ.: 

...корд ба устохони мардуми сипоҳу фуқаро расида буд, умарои беруниро 

хабардор карда, саҳари шаби мазкур мутасаддии вақт буда, мардумони 

мутараддидро дар ғафлат гузошта, дарвозаи мурури роҳи Самарқандро 

кушоданд [27]. 
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   – вожаҳои содаи ифодагари исмҳои ғайришахс: йарлиғ, фалак, асбоб, 

анҷом, сангар, фаранг, қӯрғон, тумтуроқ, шамхол,  туфанг ва  ғ.: Баъд аз оне 

ки аз гардиши фалакии ин инқилобот дар арсаи Миёнколот рӯйдод шуд 

чунон чи ки ин хабари мудҳишасар ба самъи ҳумоюни ҳазрати амир Ҳайдар 

султони мағфиратнишон расид, филфавр фарзанди арҷманди худ шаҳзодаи 

олампаноҳ – Сайид Мир Насруллоҳро бо лашкари Бухоро саромаднамуда маа 

умарои номдори завиюлиқтидо ба ҷониби муфсидони бадкирдор равона 

намуд. 

       Ҳамин тавр, аз ин нигоштаҳо аён мешавад, ки дар таркиби луғавии асари 

мавриди пажуҳиш қароргирифтаро вожаҳои сода хеле зиёд буда, онҳоро ба 

гурӯҳҳои сода ва содаи рехта ҷудо намудем. Инчунин, ин гурӯҳи вожаҳоро 

боз аз нигоҳи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ ба гурӯҳи исм (бештар), ҷонишин, 

шумора ва ғ. тасниф намудем. Калимаҳои содаи рехта, асосан, барои ифодаи 

ҷойномҳо ва номи одамон омадааст.  

 

                               III. 2. Вожаҳои сохта дар асар  

 

Яке аз роҳҳои ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ калима- 

созии вандӣ маҳсуб ёфта, дар ин бахш ба решаҳои калима васл гардидани 

вандҳоро донистан мумкин аст. Тавре гуфа шуд, вожаҳои сохта ин пайваст- 

шавии маснуии ванду решаҳо набуда, балки дар он компонентҳо ё ҷузъҳо ба 

ҳам аз нигоҳи маънӣ мутобиқат карда, мутобиқати маънии асосу ванд ба онҳо 

шароит фароҳам меорад, ки ба ҳам пайваст гарданд ва маънии наве ба вуҷуд 

оранд, ки ҳам дар асос ва ҳам дар вожаҳои сохта ҳамин маънӣ нигоҳ дошта 

шаванд. Дар забони тоҷикӣ вожаҳои полисемӣ ва ҳамшакл басо  зиёданд. Ин 

гуна вожаҳо ба кадом маъно омаданашон  маҳз дар асосҳои сохта баръало  

таҷассум мешаванд, чунки дар вожаҳои сохта мувофиқати  маъноии решаву 

инфиксҳо  ба назар мерасанд. Инфиксҳо танҳо бо тамоми маънои як вожа  

намеоянд, балки  бо яке меоянд, ки ба он аз нигоҳи  маъно созгор аст. Вожаҳое 

дар таърихи забон мавҷуданд, ки оҳиста-оҳиста аз таркиби луғавӣ берун шуда  
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бошанд  ҳам,  ҳамчун пояи вожаҳои сохтаву мураккаб умри тулониро аз сар 

мегузаронанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳое мансубанд, ки дар танҳоӣ ягон маъниро 

молик нестанд ва дар таърихи забон маънои таърихии  онҳоро бо усулҳои 

муайяни диахронӣ муайян кардан мумкин аст. Масалан, вожаи кад дар таркиби 

вожаҳои  кадбону, оташкада, кадхудо, майкада, донишкада, деҳкада ва 

монанди инҳо то ҳол  боқӣ мондааст ва маҳз ба шарофати ҷузъи кад // када, ба 

маънои хона далолат кардани  када  рӯшан  мегардад. Аз ин ҷост, ки вожаи 

кадхудо ҳоло ба маънои хонадор, падари хона, соҳибхона  ва  кадбону  дорои 

маънои бонуи хона, соҳибхоназан далолат мекунад.   

Масъалаи калимасозӣ ва таърихи он дорои вижагиҳои таърихӣ буда, 

ҳанӯз донишмандону луғатнигорон доир ба ин ҷиҳати масъала баёни андеша 

карда будаанд. Донишманди асрҳои миёнаи тоҷик Шамси Қайси Розӣ роҷеъ 

ба масъалаи  вожасозии таърихи забони адабии тоҷикӣ дар иртибот ба илми 

қофия рӯшанӣ андохтааст, ки гӯё ин масъала барои имрӯзиён тарҳрезӣ шуда 

бошанд. Аз ҷумла, ӯ тибқи мураттаби алифбои арабӣ вандҳои вожасозу 

шаклсозро дар иртибот ба қофиясозиашон як-як иброз кардааст, ки қариб 

ҳамаи васоити вожасозии таърихи забони адабии тоҷикиро фарогиранд. 

Барои исботи андеша чанде аз онҳоро чун намуна зикр мекунем. 

Донишманди мумтози асрҳои миёнаи тоҷик Шамси Қайси Розӣ як даста 

пешванду пасвандҳои шаклсозу калимасозро дар таълифоти худ бо мисолҳо 

тавзеҳ додааст. Мисол, суффикси ифодакунандаи хурдӣ, навозиш ва тасғирии 

-ча, -ак: китобча, дафтарча, боғча, сароча, занак, духтарак, бачаяк; суффикси 

маконсози -лох: санглох, девлох; суффикси -манд (ба маънои фаровонӣ, 

барзиёдӣ): хирадманд, сарватманд, касалманд, донишманд; суффикси исми 

шахссози -гор: омӯзгор, офаридгор; суффикси исми  пешасози -гар: косагар, 

тиргар, заргар; суффикси масдарсози -ор: кирдор, гуфтор, рафтор. Ин 

суффикс баъзан маънои дигарро медиҳад: шармсор, нагунсор, хоксор ва 

баъзан ба маънои маконсозӣ меояд (исми маконсоз): кӯҳ+сор, шоҳ+сор; 

Пасванди -а, бо калимаҳо омада як навъро аз ҷинси худ ҷудо мегардонад: 

сапед+, сабз+а, даст+а, дандон+а, забон+а, чашм+а, рез+а; Ба охири 
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феълҳо омада, маънои фоилиятро илова мекунад: иҷрокунанд+а; донанд+а, 

гӯянд+а ва дар охири исмҳо маънои лаёқату нисбатро ифода мекунанд: 

мардон+а, зиракон+а, занон+а; суффикси -ӣ ба охири масдар омада, маънии 

лаёқату лозимиятро ифода мекунад: хӯрданӣ, карданӣ,  доштанӣ [Хоҷазода 

2014, с. 67].  

     Дар асоси ҳамин гуфтаҳо ба чунин андеша омадан лозим аст, ки баррасиву 

таҳлили вижагиҳои дастурии забон ва омӯзишу таҳлили унсурҳову  васоити 

грамматикии он дар пояи асарҳои мансури бадеӣ, таърихӣ аз аҳаммияти 

назариявӣ ва амалӣ орӣ нестанд. Пасвандҳои калимасоз дар мувофиқи 

маълумоти манбаъҳои боэътимод дар таърихи забони адабии тоҷик яке аз 

воситаҳои дастурии бостонӣ маҳсуб ёфта, дорои чандин вазоифи дастурианд 

ва  чи дар иртибот доштани вожаҳо дар ҷумла ва чи дар вожасозӣ ва чи дар 

иборасозӣ  мақоми  алоҳидаро моликанд. Аз ин ҷост, ки масоили баррасии 

вижагиҳои дастурии суффиксҳои вожасозӣ мисли  як аносири асосии 

дастурии забони адабии тоҷикӣ аз фазои баррасии илмӣ  берун нагардидааст. 

Дар бобати вазоифи  дастурии суффиксҳои  вожасоз дар чанде аз китобҳои 

дарсӣ, осори илмӣ-таҳқиқотӣ ва фарҳангҳои тафсирии пешазинқилобӣ 

маълумотҳо ба мушоҳида мерасанд, ки аз нигоҳи илми забоншиносӣ басо 

пурарзиш мебошанд.  

 

               III. 2. 1. Бо пешвандҳо сохта шудани калимаҳо 

 

      Дар калимаҳои сохтаи забони тоҷикӣ ду хели соза ба назар мерасад: 1) созаи 

решагӣ ва 2) созаи ёрирасон. Ба созаи решагӣ бунёди калима марбут аст, ки 

аносири ҳатмӣ ва таъминсозандаи маънии вожа буда, пасванд, пешванд ва 

миёнванд ба қатори созаҳои  ёрирасон мутааллиқ доранд. Созаи ёрирасон, ки ба 

поёни  реша илова гардида, ҷиҳати созмонёбии вожа хидмат мекунад, суффикс 

ном дорад. Преффиксҳо пеш аз реша омада, нисбат ба суффиксҳо мустақилияти 

худро дороянд. Онҳо бо вижагиҳои  вожасозӣ низ аз суффикс  тафовут  доранд,  

баръакси суффикс, асосан, аз ҳисоби вожаҳои  дастаи  муайян  вожаро шакл 



108 
 

мегиронанд. Мавқеи вожасозии якчанд префикс танг аст. Масалан, префикси 

ҳам- фақат аз исм исму сифат ва префиксҳои феълсоз аз феъл танҳо феълро 

ташкил медиҳанд. Аффиксҳо дар созмонёбии тақрибан  ҳамаи  ҳиссаҳои  

мустақили нутқ ширкат менамоянд, аммо мавқеи корбурди  онон як хел нест. 

Суффиксҳо аз нигоҳи миқдор беш буда, асосан, исм, сифат ва зарф, аммо  

преффиксҳо, аслан, сифату феъл ва зарфро ташкил медиҳанд.  Инфиксҳо дар 

мобайни решаҳои вожаи мураккаб меоянд.  Префиксу суффикс  ҳам вожа ва ҳам 

шакл, аммо инфикс бештар вожа месозад. Инфикс  аз ҷиҳати  маъно низ аз 

суффиксу префиксҳо фарқ дорад. Суффиксу префикс семантикаи рӯшани 

дастуриву мантиқиро нишон дода, инфикс фақат ҷиҳати вожасозиро молик аст. 

Инфикси -у аз рӯйи вазифааш баробари  пайвандаки пайвасткунандаи -у- аст: 

ҷустуҷӯ, шиштухез, растохез, бурдубохт, даводав, занозан. Мавҷуд будани ду 

миёнванд дар забони тоҷикӣ, асосан,  ба назар мерасад:  -о- ва -у- (-ю-). Дар 

исмсозӣ танҳо префикси  ҳам- ширкат дорад. Ин префикс аз исм исмҳоеро шакл 

медиҳад, ки шарикӣ, муносибати дутарафаи шахсу ашё ва ҳамроҳиро ифода 

мекунад:  

– ҳамроҳ: «Иннолиллоҳи ва инноилайҳи роҷиъун», чунончи дар ҳамин 

маврид шоҳзодаи оламиён амирзода Мирнасруллоҳ Муҳаммад... ба 

ҳамроҳии давлат хоҳони худ чӯли Қарширо дар як шаб тай намуда, омада 

бемуҳобан ба музофоти Бухоро дохил шуда, ба зиёрати мазори фоизуланвори 

ҳазрати хоҷаи бузург мушарраф гардида, аз он ҷо воқеаи ҷулуси Мир- 

муҳаммад Ҳусайнхонро шунида, аз ҳамон ҷо ба машварати давлатхоҳони худ 

бозгашт карда, ба нили мақсуд ба сӯйи дорулҳукумати Қаршӣ муроҷиат 

фармуд [19]. ...дафъатан ба ҳамроҳии давлатхоҳони худ саворӣ намуда, ба як 

шабгир худро ба Бухорои Шариф расонида… [20]. 

– ҳамсуҳбат: …аммо дар айёми давлати волиди худ ба ҳукми 

«ассуҳбату муассираху» аз таъсири суҳбати ҳамсуҳбатони ноҷинс ва аз 

касофати рафоқати рафиқони номувофиқ ба нашъаи бангу кӯкнор оғӯшта 

гардида...[17]. 



109 
 

– ҳамрикоб: Ҷамоати содоти Хоҷааҳрорӣ ва хоҷагони Маҳдуми 

Аъзамӣ ба рикоби зафармаоби ҳамрикоб гардида, истионат аз арвоҳи 

таййиба дар ҳусули фатҳу нусрат талабида, азми роҳнавардӣ карда, манзили 

аввалро ба қабри Чӯпонато муқаррар фармуда, саропардаи боргоҳи 

фалакиштибоҳро дар он сарзамин барқарору устувор намуданд [24]. 

        Дар калимаҳои ҳамнишин, ҳамнишаст, ҳамвора  ва ҳамзод пешванди ҳам- 

аз асосҳои феълӣ исми шахс месозад.  

      – ҳамвора: Чун ба маёмини ҳазрати раҳдон амири соҳибқирони 

саодаттавъамон ба мустақарри сарири салтанат то ба як сол фориғболу 

бемалол ба як минвол қарор ёфта, ҳамвора дар иъло турфаи дини 

Мухаммадӣ ва ба тарвиҷи оину сунани Аҳмадӣ иштиғол пазируфта...[29].  

      Пешвандҳои ба-, бо-, бе-, на-, но- аз исм сифат ва аз асосҳои феъл феъли 

инкориро шакл дода, дар иштироки ин пешвандҳо дар «Зафарномаи хусравӣ» 

чунин намунаро пайдо намудем:  

      ба-: Рӯзи чаҳорум худи ҷаноби олӣ низ дар фалаки малак рафтор маа 

муқаррабону наздикони бадавлат саворӣ карда, чун боди вазон аз дарёи 

Заҳор убур фармуда озими роҳ шуда, дар муддати панҷ рӯз мароҳил тай 

намуда, дар вилояти Қаршӣ расида чанд рӯз истироҳат намуд [46]. 

      бо-: Дар унфони давлату комронӣ ва оғози салтанату кишварситонӣ 

машоихи кибор ва соҳибнафсони бовиқор намуда, аз дуои иҷобатасари онҳо 

баҳравару бонасиб мебуд [29]. 

     бе-: Баъд аз оне ки гирудори сипоҳи тарафайн билкуллия таскин ёфт, 

ҷаноби амири соҳибқирони зафарқарин... пои давлату тамкин дар дидаи 

рикоби зафаринтисоб ниҳода, инони камияти ҷаҳонпайморо ба маркази 

давлат маътуф дошта, бегазанди ағёр ба даруни шаҳри Бухоро дохил 

шуда...[28]. ...ба инъомоти бекарон ва ба авотифу эҳсон, мамнуну масрур 

гардонида, сарафрозӣ бахшид [28]. …осори тарбияти беандоза шомил 

гардида буд... [31]. Ҳуззори маҷлис замини убудият бӯса дода, ба арзи олӣ 

расониданд, ки мардуми афғония бисёр мардуми ҷоҳили беандеша 

мебошанд [45]. 
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на-: То ин ҷамоати фасодомода, ба дабдабаи ӯзбакӣ, садди роҳ шуда, аз 

мастӣ бодаи ғурур ва пиндори ҳушёр насозем намешавад гуфта, филфавр ба 

фармоиши олӣ ба қушуноти қаламрав...дода...[45].  

но-: ...ва дар он рӯз ҳамчунон ин ҳодисаи ҳоиларо ба сипоҳи фуқарои 

шуҳрат нокарда хуфятан вазоратпаноҳ иёлатогоҳ Муҳаммадҳакими 

қушбегӣ, ки муҳимми вазорати давлатхонаи олӣ дар каффи кифояти ӯ буд, 

хабари ваҳшатасарро ба арза мундариҷ намуда... [21]. 

        Ҳамин тавр, ин нигоштаҳо маълумот медиҳанд, ки дар ташаккули 

калимаҳои сохтаи асари мавриди пажуҳиш қарор гирифта нақши пешвандҳои 

исмсоз хеле назаррасанд. Дар асар вожаҳои сохта дар асоси илова шудани 

пешвандҳои калимасози забони тоҷикӣ миқдоран зиёданд.  

 

                      III. 2. 2. Бо пасвандҳо сохта шудани калимаҳо 

 

Дар бахши сарф роҳҳои вожасозии суффиксӣ мақоми муайянро касб 

кардааст. Функсияи  муҳимми  ҳар  як  суффикс  бо он  аён мегардад, ки он  ба 

вожаи  созмон додааш  чӣ  хел   маънӣ  медиҳад. Суффиксҳо дар ҳамин поя  

дастабандӣ  мегарданд. Аммо бештари суффиксҳои вожасози забони тоҷикӣ 

дорои вижагиҳои сермаъноӣ ва ё омоморфемагианд. Вақти таъини вазифаи 

вандҳо ҷиҳатҳои полисемагӣ (сермаъноӣ], ба кадом ҳиссаи нутқ тааллуқ 

доштан, таркиби решагии онҳо ба назар гирифта мешаванд. Чун  пасвандҳо аз 

ин ҷиҳат пешниҳод мегарданд, тафовут дар байни онҳо боз ҳам равшантар 

зуҳур мегардад. Ағлаби вандҳо танҳо аз асмо, гурӯҳи дигар аз сифат ва 

дигараш аз адад ё феъл исмро ташаккул медиҳад. Пасвандҳое ба назар 

мерасанд, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ гурӯҳи калимаҳои мансуби исмро 

месозанд ва ин ҳолат ба маънои исмҳои сохташуда бетаъсир намемонанд. Агар 

суффикс аз ҳиссаҳои мухталифи  нутқ  фақат  исми якхела (чунончи, исми 

шахс) созад, онҳо бояд бо тобишҳои маъноӣ аз якдигар тафовут дошта 

бошанд. Пасвандҳои созандаи исм дар забони тоҷикӣ басо зиёд ва 

мухталифвазифаанд. Ҳар кадоми пасвандҳо мақоми хоссаи истифода дорад. 
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Пасвандҳо дар исми шахс ва ғайришахс дар ҳолати сарфии вожасозӣ 

рӯшантар зуҳур мегардад.Чунончи, пасвандҳои -гар, -гор, -чӣ танҳо исмҳои 

мутааллиқи шахсро месозанд, аммо пасвандҳои -ак,-гоҳ, -зор, -истон, -дон, -

ӣ танҳо исмҳои  мутааллиқи ғайришахсро ташаккул медиҳанд. Ин тарзи 

калимасозӣ хоси таърихи забони форсӣ-тоҷикӣ буда, дар асари мавриди 

таҳқиқ қарор додаамон чанде аз ин пасвандҳо истифода гардидаанд.  

     Доираи истифодаи баъзе вандҳо васеъ ва баъзеи дигарашон танг мебошад. 

Ин алоқамандӣ нисбат ба пасванду пешванд дар бандаку миёнванд суст воқеъ 

мешавад. Сермаҳсуливу каммаҳсулии вандҳо низ ба алоқаи морфемагӣ вобаста 

аст.  

– Пасванди -ӣ. Ин пасванд аз ҷиҳати иҷрои вазифааш фаъол буда, 

нақши серистеъмолии он дар вожасозӣ дар «Зафарномаи хусравӣ» ба 

мушоҳида мерасад:…шоҳаншоҳи олитабор нисор карда, муборакбодӣ 

намуданд, шаҳзодаи олампаноҳ аз фазлу карами ҳазрати илоҳ ба дараҷаи 

амирӣ ва ба мартабаи султонӣ расида, забон ба ҳамду сипоси эзидӣ 

баргушод. Ҷумҳури сакана ва умуми мутаваттина, забони ниёзмандӣ ба дуою 

санои подшоҳӣ гушода мегуфтанд [17]. Инҳо низ ба истиқболи амири 

ҷалолатназир шитофта ба шарафи рикоббӯсии ҳумоюн фоиз гардида, камари 

бандагӣ ва ҳавохоҳӣ бар миёни ҷон баста, ҳошияи фармонбардорӣ бар 

дӯши ҷон афганда, ҳодии тариқ гардида роҳӣ шуданд [26]. …дарвозаҳои 

шаҳрро хокрез карда, бурҷ ва боруи ургонро мустаҳкам намуда, роҳи 

омадушуди мардумро ба рӯйи худ баста, ҳисорӣ шуда нишастааст [27]. 

Ҳамоно лашкари берунӣ чун балои ногаҳонӣ, ки аз сӯйи осмон нозил шуда, 

якбора лаҷомрез, ба даруни шаҳр дохил шуда, сурин андохтанд [27]. …тохту 

тороҷ намуда фуқарои туманотро... ба танг оварда буд ва ҷамоати қиркюз 

низ аз ҷониби Ӯротеппа ва Дизак ва ҷамоати кенагасияи муфсиди 

шаҳрисабзӣ инҳо низ душмании ҷибиллии худҳоро изҳор намуда, аз ҳар 

ҷониб тозу боз менамуданд [45]. 

Муаллифи «Зафарномаи хусравӣ» ба воситаи пасванди -ӣ аз як исми 

макон (Шаҳрисабз) боз чунин исми нисбӣ (шаҳрисабзӣ) сохтааст, ки ҷолиби 
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таваҷҷуҳ аст. Ин ҷо пасванди -ӣ нисбат ба маконро далолат карда, дар 

созмонёбии калимаи султонӣ ҳолат дигар аст:  

      Бар муқобили қавонин аз як исми муайян (манзур аз султон дар контекст) 

исми конкретии дигар сохта шудааст, ки ин  навъи  вожасозӣ дар адабиёти 

илмӣ  зикр гардидааст.  Дар  ин  ҳолат ҳам суффикси -ӣ сӯйю самтро ба чизе 

ифода мекунад. Тавре зикраш кардем,  суффикси -ӣ аз қабили суффиксҳои 

фаъоли вожасоз ба шумор меравад ва ҳамин сермаҳсулияш  дар  забони 

«Зафарномаи  хусравӣ»  ҳам эҳсос мегардад. Ҳатто дар вожасозӣ бо ин 

суффикс гоҳе зиёдаравӣ  ба назар мерасанд. Чун намуна  аз сифат ва зарфҳои 

мувофиқи қоида ташкилёфтаи роҳ (роҳӣ-...ҳодии тариқ гардида роҳӣ шуданд 

(26), ногаҳон (ногаҳонӣ – Ҳамоно лашкари берунӣ чун балои ногаҳонӣ, ки 

аз сӯйи осмон нозил шуда, якбора лаҷомрез, ба даруни шаҳр дохил шуда, 

сурин андохтанд ва монанди инҳо бо -ӣ сохтани исми маънӣ, ки аломат ва 

ҳолату вазъиятро мефаҳмонанд, бар хилофи қоида нест ва ба истилоҳи 

донишмандони қадим дур аз суннати калимасозӣ нест. 

         – Пасванди -гар. Пасванди мазкур дар сохтани исм хеле фаъол аст ва  

асмои ашхосро шакл медиҳад, ки маъниҳои мухталиф доранд. Дар асари 

мавриди пажуҳиш ин пасванд чунин калима сохтааст: Ва низ ба васотати 

ҳақоиқпаноҳи шариатҷойгоҳ, устодулустод Муҳаммадшарифхоҷаи Мавлавӣ 

Мирумархонро маъа чанде аз хидматгоронн он аз шаҳр бароварда аз хуни 

онҳо гузашта бадарқа карда фиристода ва Мирзубайрхон ва Мирсафдархон 

ва Мирҳамзахон, ин ҳар се бародар, ки ба сарҳади рушду камол расида 

буданд ба савобдиди давлатхоҳон даромада, аз рӯйи дурандешӣ ва аз 

омадушуди сипоҳигарӣ рӯзи ноомадаро андеша карда ҳар се амирзодаро 

ҷониби қасабаи Нарзам, ки дар лаби оби Омуя воқеъ аст, дар он ҳусни.... 

машғул бошанд [29].  

      Дар ин мисол вожаи сипоҳигарӣ ду зинаи калимасозиро паси сар 

кардааст, ки пасвандҳои -гар ва -ӣ ба ин шаклгирӣ нақши бориз дорад. Дар 

мисоли дигар низ чунин ҳолат ба назар мерасад: Дар ҳамин маврид ӯ низ 

вақтро ғанимат дониста, ба василаи ҳилаангезӣ (хонда нашуд) миқдори панҷ 
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ҳазор лашкар ба савби Ӯротеппа фиристода, он вилоятро ӯ низ бад-ин баҳона 

сипоҳигарӣ  аз дасти ҷамоати Қирқюз гирифт [41]. 

     Пасванди -гар ба исм ҳамроҳ гардида ашхосро марбут ба сайю ҳаракат 

далолат мекунад:  

                                 Зи моҳи ливояш арӯси зафар,  

                                 Чу боло баландон шуда ҷилвагар [54], 

                                 Бас он ки аз он ҷо ливои зафар, 

                                 Ба сӯйи Самарқанд шуд ҷилвагар [54]. 

 

– Пасванди -гор. Ин пасванд дар забони муосири тоҷикӣ ба қатори 

пасвандҳои камфаъол мансуб буда, ба василаи он аз исму асосҳои феъл 

исмҳои ифодакунандаи шахсро сохтан мумкин аст: аз асмои маьнӣ асмои нав 

созмон меёбад, ки а) ифодагари амалиёту фаъолияти шахс аст: мададгор, 

ком+гор, хидмат+гор ва ғайра: Шоистаи сарири хилофат ва ҷаҳондорӣ ва 

сазовори афсари азамат ва комгорӣ мар соҳибдавлатеро сохт, ки пешниҳоди 

ҳиммати олирутбаташ ба тақвияти дини мубин буда…[10]. Ниҳоли давлатро 

дар боғи комгорӣ аз барои он нишонид, ки то дар баҳор…гулҳои макрамат 

бишкуфонад ва гулбуни подшоҳиро дар бӯстонсарои адл аз он сероб 

гардонид, ки бо дасти марҳамат хори бедод аз пойи мазлумони ситамрасида 

бардорад [11].  

Нигорандаи асари мавриди таҳқиқ тавассути суффикси -ӣ аз исми 

маънии сохтаи комгор исми комгорӣ созмон додааст, яъне вожаи мазкур бо 

ду аносири калимасоз шакл гирифтааст, вале вазифаи онҳо якхела нест. 

Пасванди -гор агар ба исмҳои ашхос ишора кунад, пасванди -ӣ ба созандаи 

исмҳои маънӣ далолат мекунад. 

– Пасванди -бон. Дар асарҳои таълимии ба ҷиҳатҳои калимасозии забони  

тоҷикӣ бахшидашуда оварда шудааст, ки пасванди -бон аз маънии лексикии худ 

дур гардида, ба гурӯҳи суффикси вожасоз мансуб гардидааст. Ба гурӯҳи вожасоз 

гузаштани ҷузъи -бон дар вожаҳои соя+бон, бод+бон, нигаҳ+бон, миз+бон, 

бод+бон, соя+бон ва монанди инҳо ба таври равшан зуҳур мегардад. Бо 
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суффикси -бон аз асмои мушаххас асмои наверо сохтан мумкин аст, ки касбу 

кор ва машғулияти шахсро нишон дода, тобиши маънои назоратро ифода 

мекунад: боғ+бон, гала+бон, осиё+бон, сарой+бон, дар+бон, тарозу+бон ва 

ғ.: Ин ҳолати пурмалолатро ба як бор дидбонон ва ҳоҷибон дида, дарвозаи 

Арки олиро ба рӯйи Мирмуҳаммад Ҳусайнхон… кашиданд ва ҷамоати 

мерганон аз болою поёни дарвоза ба шиббаи тир гирифта, чандеро аз пой 

дарандохтанд [23]. 

–Пасванди -вор. Ин суффикс дар сохтани исм камфаъол ё бемаҳсул 

дониста мешавад ва дар асари мавриди таҳқиқ қарор гирифта ҷиҳати ифодаи 

шабоҳат корбурд шудааст: ...ғаввосвор дар баҳри тафаккур фурӯ рафта, 

ҳазфпораи чанд фароҳам оварда, бар соҳили зуҳур расонида… [8]. Муҳаммад 

Баҳодурсултон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур омад, ки то фалаки 

даввор… назираш дар ҳеч қарн ба ин чунин дурри шоҳвор наяфтода [31]. 

…истионат аз рухи пурфутуҳи он бузургвор дархост фармуда, пагоҳ он рӯз 

аз он ҷо ба фарри давлат саворӣ намуда, дар асъади соъот ба шаҳри 

Самарқанди фирдавсмонанд дохил гардида…[22]. 

– Пасванди -вар. Пасванди номбурда дар осори таълимӣ чун пасванди 

каммаҳсул зикр гардидааст ва  дар асари мавриди таҳқиқ он аз асмои маънӣ 

исмҳоеро месозад, ифодагари хосияту фаъолияти ашхас мебошад: сарвар, 

номвар, муздвар: Миёнкол ва атрофи вилояти Самарқанд вайронӣ намуда, 

саркашӣ ва инодро пешниҳоди хотири худҳо гардонида, Одинақулбиро аз 

ҷамоати хитой ва Маъмурбиро аз ҷамоати қипчоқ ва Ҳакимхонро аз ҷамоати 

қароқалпоқ ва ин ҳар се номварро он муфсидони бадахтар ба худҳо хону 

сарвар бардошта…, аҳолию маволии дар се ҳисни хасинро яғмову тороҷ 

намуда аз он ҷо ба ҳамон паск хуруҷ карда, омада вилояти Каттақурғон ва 

Панҷшанберо муҳосира намуда, ба даст дароварда ба дигар килой Миёнкол 

музоҳим гардиданд [32]. Навиди хурсандии ин муқаддима саросари 

сарварро шоҳзодаи соҳибқирон зафартавамон ба амири ҷалолатнишон 

волиди худ арзадошт намуда, ба дарбори гардунмадори олӣ фиристод [14]. 

–Пасванди -ак. Пасванди мазкур доираи ифодаи васеъ дошта, аз 
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ҳиссаҳои мустақилмаънои нутқ, яъне аз асмои мушаххас унвони чизеро 

ифода мекунад, ки ба ягон чиз монанд будани бунёдашро ифода мекунад: 

...аввалан мартаба Муҳаммад шарифбии тӯбчибогайӣ ҷамоати эронӣ ва 

зӯрободӣ, тӯпҳои қалъакушойро ба кор бурда, чандон тӯп ва занбӯрак 

паёпай кушоданд, ки ғӯлаҳои тӯби қалъакӯб ва хирмани нафт ба даруни 

қалъа афтода, хонаҳои андарунӣ аз соиқаи барқ ва илтиҳоби шарор 

даргирифт ва аз ҷиҳоти арбаа асокири нусрат маъсир ғавғо ва сурн 

меандохтанд [32]. 

– Пасванди -ча. Пасванди номбурда номи чиз ё предмет, ҷонварон ва 

истилоҳи забоншиносӣ, номи мавзеъро аз асмои мушаххас (конкрет) сохтааст: 

ҳиссача, мӯрча, дӯлча, остинча, думча, олуча ва амсоли инҳо: …амири 

некусияр аз он сарзамин …кӯч карда, зафар дар рикоб, нусратҳаминон, роҳӣ 

шуда, омада дар муқобили шаҳр дар мавзеи Бозорча лашкаргоҳ карда, фуруд 

омада, атрофи лашкари мансурро сангар фармуда, қарор гирифт [28]. 

– Пасванди -она [-ёна]. Ин пасванд дар сохтани исм камфаъол буда, 

бештарини асмо бо -она аз сифат интиқол ёфтаанд. Суффикси номбурда аз 

асмои мушаххас ва маънӣ асмоеро созмон медиҳад, ки инъому туҳфа, дастмузд, 

ва монанди инҳоро ифода мекунад ва мансуби истилоҳи иқтисодианд: тозиёна, 

шомиёна, бобоёна, моҳона, муҳрона, котибона, тӯёна, хизматона, идона, 

байъона ва ғайра: МИсол..... 

– Пасванди -гоҳ. Пасванди номбурда дар калимасозӣ хеле фаъол буда, 

исмҳоеро аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ сохтааст, ки номи ҷойгоҳу унвони 

шайъро фаро мегирад: Шаҳаншоҳи марҳамат дастгоҳи мултамиси онҳоро 

мабзул дошта, аз хатоҳои гузаштаи инҳо даргузашта, ҳамаро қалам бар 

ҷароиди хатокории инҳо даркашид ва низ сарманшаи соҳиби нифоқ ҷамоати 

хитойқипчоқ…[12]. …ба шаҳри Андарун, ки қароргоҳи хусравон ва 

мустақари сарири салтанати султонӣ аст, нузули иҷлол арзонӣ фармуд. 

Уламои изом, содоти киром, умарои завиюлэҳтиром, ҳама иттифоқ намуда… 

[34]. …муқаддаматан бо хаймаву хиргоҳ ба савби Бухорои Шариф кашида, 

таййи мароҳил намоянд [34]. 
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а) дар асар аз асмои мушаххас макон сохтааст: сайд+гоҳ, нахчир+гоҳ, 

лашкар+гоҳ, камар+гоҳ, гулӯ+гоҳ, бандар+гоҳ, бозор+гоҳ, ҷой+гоҳ, дар+гоҳ ва 

амсоли инҳо: …амири некусияр аз он сарзамин …кӯч карда, зафар дар рикоб, 

нусрат ҳаминон, роҳӣ шуда, омада дар муқобили  шаҳр, дар мавзеи Бозорча, 

лашкаргоҳ  карда, фуруд омада, атрофи  лашкари  мансурро сангар фармуда 

қарор гирифт [28]. 

б) дар асар аз исмҳои маънӣ  чанд калима сохта шудааст, ки ифодагари 

макони машғулияту ҳолат ва амалро дорад: дарс+гоҳ, ид+гоҳ, зиёрат+гоҳ, 

интихоб+гоҳ, иқомат+гоҳ, кор+гоҳ, машварат+гоҳ, сайр+гоҳ, паноҳ+гоҳ, ҷавлон+гоҳ, 

разм+гоҳ, базм+гоҳ, саёҳат+гоҳ, шикор+гоҳ, тамошшо+гоҳ ва ғ.: Аз ин сурати 

ҳодисоти… нуқси давлати шоҳаншоҳӣ аст, амири соҳибқирони 

зафариқтиронро ирқи ғайрату ҳамияти соҳибқиронӣ дар ҳаракат даромада, ба 

ҷиҳати маслаҳату кенгаш, сарони сипоҳ ва умарои ҳашаматогоҳро ба 

боргоҳи сипеҳр иштибоҳ талабида, аз ҳар умур гуфтушунид намуда, 

маслиҳатро дар якҷо қарор дода, ба савобдиди давлатхоҳон  ба ҷамъ 

намудани лашкар фармон дод [34]. 

        Зи бас касрати халқу ҷӯши сипоҳ, 

        Саропарда ва хаймаву боргоҳ. [69] 

      –Пасванди -дон. Суффикси номбурда хеле фаъол буда, бо якҷоягии 

ҳиссаҳои мустақилмаънои нутқ исм месозад, ки макон ва номи ашёро ифода 

мекунад: 

       Ки оини шоҳон расми муҳон, 

       Магар он қадар донад он нуктадон. [69] 

       – Пасванди -манд. Ин суффикс фаъол буда, аз ҳиссаҳои мустақилмаъ- 

ноии нутқ исм месозад, ки молики фаровони ин ё он чиз будани шахсро 

ифода мекунад: хирад+манд, заковат+манд, дониш+манд, сарват+манд, 

андеша+ манд, ниёз+манд, эҳтиёҷ+манд, дард+манд ва ғ.: 

        Ки бар элчӣ куштану банд нест, 

        Ҷуз ин ҳар ки гӯяд хирадманд нест. [69] 

–Пасванди -иш. Ин пасванд ба қатори пасвандҳои фаъоли калимасози 
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забони тоҷикӣ дохил гардида, исми амалро аз асоси замони ҳозираи феъл 

созмон медиҳад: навоз+иш, бин+иш, сабз+иш, сӯз+иш, ваз+иш, бор+иш, 

дон+иш, бин+иш, сито+иш, бахшо+иш ва ғ. Дар асар бо пасванди -иш аз 

асоси замони ҳозираи феъл исмҳои зерин сохта шудааст: Бар хотири отири 

хурдабинони ҷароиди донишу биниш пӯшида намонад, ки чунон чӣ, ки 

Мирмуҳаммад Ҳусайнхон тавъан ва карҳан бар тахти хукмронӣ муддати 

чаҳор моҳ камобеш ба ҷойи падари худ нишаста…[32]. Чун оромишу қарор 

ба доруссалтанати Бухоро зуҳур ёфта, хотири анвари маъдалатгустари амири 

соҳибқирони некусиярро минкуллилвуҷуҳ аз ҳар умур ҷамъияти тамом ҳосил 

омад...[30].  

Пасванди -истон [шакли дигараш -стон ва -ситон – дар назм] дар 

калимасозӣ дар асар хеле назаррас буда, аз мисолҳое, ки бо ин суффикс  

дастрас намудем, ҳам калима ба ифодаи исми конкрет (Туркистон) ва ҳам ба 

маънои асмои абстракт омадааст. Дар осори илмӣ пасванди -истон-ро бо 

пасванди -зор баробарвазифа буданашон зикр гардидааст. Аз ҷумла, дар 

грамматикаи академикӣ гуфта мешавад, ки пасванди -истон бо асмои  

ифодагари номи рустаниву наботот бо калимаҳои ифодагари регусанг ояд, 

бо пасванди -зор баробарвазифа хоҳад шуд [ниг: ЗАҲТ 1973, 143]. 

Муаллифи «Зафарномаи хусравӣ» аз асмои конкретии рег, ки мутааллиқи 

забони тоҷикӣ аст, калимаи регистонро истифода кардааст ва -истон 

шаҳодат бар ҷойгоҳ ва бисёр будани ашё, яъне исм, мебошад: Вақти асри аз 

он рӯз дурустии такфин ва таҷҳизи акаи худро карда ҷанозаро дар болои 

ҳавзи Регистон ба ҳамроҳии аъёну ашрофони мамлакат ва аркони давлат 

хонда... [18].  

– Унсури дустурии (суффикс) -сор. Суффикси мазкур аз пасвандҳои 

камфаъол буда, фақат чанд исми мушаххас бо ин пасванд омада, ҷойгоҳ ва 

зиёдии  онҳоро ифода мекунад: чашмасор, нагунсор, кӯҳсор, шохсор:…чамани 

мулкро таровату назокат бе чашмасор маёмини дин надода ва ситоиш бо 

ороиши мар воҳибул атоёро, ки чашмасори динро… [9]. муфсидони 

мамлакати Туркистон аз дастбурди сиёсаташ нагунсор гадиданд [18]. 
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–Пасванди -чӣ. Суффикси -чӣ дар ба қавли муҳаққиқон дар таркиби 

вожаҳое меояд, ки аксарияташон мутааллиқи забонҳои туркӣ-ӯзбекӣ буда, 

вожаҳои бо ин пасванд шаклгирифта бар ифодаи мафҳумҳои гуногун 

меоянд: қоҷоқчӣ (қочоқбар, касе, ки ашёеро ғайриқонунӣ аз марзи як 

кишвар ба марзи кишвари дигар мебарад), овчӣ – шикорчӣ (шикорчии 

тоҷикӣ ба забони ӯзбекӣ овчӣ мешавад), босмачӣ (ба маънои ғоратгар, 

роҳзан, истилогар), қарақчӣ (ғоратгар) ва ғайра, ки бе муодил дар баробари 

калимаҳои забони тоҷикӣ мавриди корбурд қарор дорад. Дар забони тоҷикӣ 

низ ин пасванд ҳамчун пасванди калимасоз ҳоло дар истифода қарор дорад, 

ки доир ба таърихи шаклгирии ин пасванд забоншинос Д.Саймиддинов 

чунин баёни андеша кардааст: «Корбурди қолабҳои вожасозӣ бо пасванди -

чӣ-ро дар муқоиса бо қолабҳои суннатии вожасозии забони тоҷикӣ метавон 

чунин арзёбӣ кард: -чӣ=-бар: қочоқчӣ=қочоқбар;-чӣ=-бон: сарҳадчӣ-

сарҳадбон   =марзбон [форсии миёна marz [o]ӣān]; подачӣ подабон; -чӣ=-

гар: андовачӣ =андовагар, ҳисобчӣ =ҳисобгар, муҳосиб; ҳуҷумчӣ= ҳуҷумгар, 

муҳоҷҷим; ташрифотчӣ=ташрифгар; ташкилотчӣ=ташкилгар, ташкилкунан- 

да; саёҳатчӣ = саёҳатгар, сайёҳ, қадоқчӣ = қадоқгар; таълиму тарбиячӣ = 

тарбиятгар ва ғ.» [Саймиддинов 2001, 67]. Дар ин навиштор муҳаққиқ зикр 

мекунад, ки пасванди -чӣ бештар дар таркиби калимаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

меояд ва бо вожаҳои тоҷикӣ низ омада шакли забони гуфтугӯйии 

вожаҳоро,чун: подачӣ (подабон), қадоқчӣ (қадоқгар), тарбиячӣ (тарбиятгар) 

ифода мекунад. Дар нигоштаи зер ин муҳаққиқ боз дар бобати ҷилоҳои 

пасванди мазкур ибрози андеша кардааст: «Истифода аз ин равиш дар 

вожасозии забони тоҷикӣ ба манфиати рушди забон набуда, балки маҳдуд 

кардани забон аз имконоти дохилӣ ва равишҳои суннативу таърихии он 

мебошад. Забони тоҷикӣ-форсӣ дар вожасозии хеш дорои равишҳо ва 

қолабҳои гуногун буда, ин қолабҳо ҳамчун мероси қарнҳо дар рушди забон 

ва таркиби луғавии он истифода мешаванд ва набояд ба унсурҳои бегона 

махлут ва ё омезиш дода шаванд» [Саймиддинов 2007, 56]: Хулосаи калом 

ин ки ба сабаби фасоди ҷамоати муфсидони бадниҳод то ба инқизои панҷ 
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сол хараҷу мараҷ ба вилояти Самарқанд ва ба сойири қасаботи Миёнкол ба 

як минвол мебуд ва низ дар аснои ин ҳодиса Муҳаммад Раҳимхони 

урганчӣ, ки ирқи душмании худро дар ҳаракат оварда, зиқии вақтро 

ғанимат дониста атрофи вилояти... [45]. Пасванди номбурда фаъол аст ва 

исмро аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ дар асар сохтааст, ки касбу пешаро ифода 

мекунад: 

           Ки бар элчӣ куштану банд нест, 

          Ҷуз ин ҳар ки гӯяд хирадманд нест. [69] 

– Суффикси -ӣ [-гӣ] ба қатори пасвандҳои калимасоз мансуб буда, аз 

калимаҳои ифодагари исм вожаҳои ифодагари пешаварӣ ва мутааллиқ ба 

тахассус месозад, ки ба гурӯҳи исмҳо тааллуқ доранд: амирӣ, шоирӣ, коргарӣ, 

кулолӣ, кишоварзӣ, тоҷирӣ, олимӣ, бозаргонӣ ва амсоли инҳо. Дар асари мавриди 

таҳқиқ чунин исмҳои мансуби пешаварӣ дида мешаванд: …шоҳаншоҳи олитабор 

нисор карда, муборакбодӣ намуданд, шаҳзодаи олампаноҳ аз фазлу карами 

ҳазрати илоҳ ба дараҷаи амирӣ ва ба мартабаи султонӣ расида, забон ба 

ҳамду сипоси эзидӣ баргушод. Ҷумҳури сакана ва умуми мутаваттина, 

забони ниёзмандӣ ба дуою санои подшоҳӣ гушода мегуфтанд [17]. Инҳо низ 

ба истиқболи амири ҷалолатназир шитофта ба шарафи рикоббӯсии ҳумоюн 

фоиз гардида, камари бандагӣ ва ҳавохоҳӣ бар миёни ҷон баста, ҳошияи 

фармонбардорӣ бар дӯши ҷон афганда, ҳодии тариқ гардида роҳӣ шуданд 

[26]. …дарвозаҳои шаҳрро хокрез карда, бурҷ ва боруи ургонро мустаҳкам 

намуда, роҳи омадушуди мардумро ба рӯйи худ баста, ҳисорӣ шуда 

нишастааст [27]. Ҳамоно лашкари берунӣ чун балои ногаҳонӣ, ки аз сӯйи 

осмон нозил шуда, якбора лаҷомрез, ба даруни шаҳр дохил шуда сурин 

андохтанд [27]. 

      Ҳамин тариқ, дар «Зафарномаи хусравӣ» роли суффиксу префиксҳои исмсоз  

басо чашмрас буда, дар калимасозии суннатӣ ин вандҳо нақши муассир доранд 

ва бо ин роҳ таркиби луғавии забони асар ва хазинаи забони адабии тоҷикии  

садаи  XIX-ро басо пурбор  кардаанд.  
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                            III. 2. 3. Вандҳои сифатсоз дар асар 

  

         Муаллифи  асар дар  истифодаи сифат, умуман, ба меъёри забони 

адабии классикӣ такя карда, дар сохтани сифат префиксҳои маъмулро 

мавриди корбурд қарор додааст. Дар байни префиксҳои созандаи сифат 

префиксҳои бо-, бе- ва но- дар сохтани сифат нақш доранд. Пешванди бе- бо 

асмои арабӣ якҷоя сифатеро сохтааст чун бебизоат..., ки аз нигоҳи мазмун ба 

ягон хусусият ва аломат молик будани шайъро мефаҳмонад: Бар замоири 

ҳуҷастаи назойири нукташиносон, ҷароиди фазлу камол ва бар хотири 

кимиё-муосири дақиқасанҷони дониш ва афзол пӯшида намонад, ки ин 

фақири бебизоат ва ҳақири билоиститоатро бо вуҷуде ки қобилияти назму 

наср набудчӣҷойи он ки дебочаи дилкушои ин ҷарида ва аҷзои руҳафзои ин 

муқаддимаро дар силки таҳрир ва интизом орад ...[34]. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки пешвандҳои бо- ва но- бо калимаи тоҷикӣ омада, 

мафҳуми молик набудан ба аломате ё кайфиятеро ифода мекунад: нобакор... 

Раванда ва ояндаро аз шарри ашрор ва наҳиби куттоуттариқи нобакор, 

саёнати амвол ҳосил гардид ва меъмори ҳимматаш халоиқро ба ободии 

вайронаҳо амр мефармуд ва саркорони давлатро ба оростан ва аҳдос кардани 

боғоти мутанаввиатулашҷори мевадор далолат менамуд [23]. 

Дар сохтани сифатҳо бо префиксҳо низ навгонии муаллифи асар эҳсос  

мегардад, яъне корбурди онон, умуман, бо асмо бори аввал ба назар мерасад. 

Дар қатори ин суффиксҳои зиёди созандаи сифат бо пасвандҳои -нок, -со,-

нок, -ӣ, -манд, -ин, -ина, -вар ва ғайра дигар калимаҳо шакл мегиранд, ки 

қобили таваҷҷуҳ буда, тавре ки дар осори илмӣ зикр гардидааст, пасвандҳои 

мазкур аз нигоҳи истифода фаъол, камфаъол ва бемаҳсул мешаванд. Ба 

дастаи вандҳои дар калимасозӣ серистеъмол -ӣ, -нок, -манд дохил мешаванд. 

Барои мисол пасванди -ӣ-ро меоварем, ки ин пасванд дар созмонёбии 

калимаҳои мураккаби омехта нақши муайян дорад: соҳибқиронӣ, 

беҳурматӣ, беадабӣ ва ғ.: Баъд аз он фармони қазо ҷараён чунон нифоз ёфт, 

ки ҳавохоҳону намакхӯрони Мирумархонро, ки аз ҳар як ба зоти 



121 
 

рафиуддараҷоти ҷаноби олӣ соҳибқиронӣ, беҳурматӣ ва беадабӣ вуқуъ ёфта 

буд, ҳамаро дастгирӣ карда оварда, баъзеро аз болои нақорахонаи Арки олӣ 

ба зер андохта ва бархеро дар майдони Регистони шаҳр ба қатл оварда, ҷазо 

дар канори онҳо гузоштанд [28]. 

Ҳамин тавр, дар асари мавриди пажуҳиш қароргирифта вожаҳои сохта аз 

нигоҳи миқдор зиёд нестанд ва барои шаклгирии онҳо нақши пешванду 

пасвандҳои исмсоз ва вандҳои сифатсоз зиёданд. Мисолҳои мо оварда 

намунае “мушт аз хирвор” буда, дар дохили асар дар ин қолаб қалимаҳои 

зиёд дида мешаванд. 

 

 

III. 3. Вожаҳои мураккаб ва исмҳои 

таркибӣ дар асар 

 

Калимасозӣ воситаи асосии такмилёбии хазинаи забон маҳсуб  ёфта,  

сарчашмаи муҳимми вожасозии худи  сатҳи  низоми забон ва, пеш аз ҳама 

хазинаи  асосии он дониста мешавад [ГЗАҲТ 1985, 151-152]. Бо ин роҳ 

вожаҳои нав арзи ҳастӣ мекунанд ва хазинаи забон ғанӣ мегардад. Бо 

гузашти давр ва дар иртибот бо марҳилаҳои мухталифи рушди ҷомеа, 

инчунин самтҳои гуногуни он аносири луғавии нав ба нав падид меоянд, ки 

дар шаклгирии онҳо унсурҳои вожасоз аҳаммияти бузургро моликанд. 

Вожасозӣ аз бахшҳои муҳимми грамматикаи забон дониста шуда, ба тадриҷ 

инкишоф меёбад ва, ба қавли  забоншинос  В. А. Лившитс: «Тағйирот ва 

инкишофу такомули калимасозӣ мувофиқи талаботу қонунияти дохилии 

забон ба амал меояд» [Лившитс  1978, 87-102]. Алоқамандона ба ин маъно 

навиштаҳои забоншинос Ш. Рустамовро ин ҷо зикр намудан хеле муҳим аст: 

«Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода намудани фикр ва ҳаматарафа 

қонеъ гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз ҳамаи воситаҳо истифода 

мекунад. Чунин талаботи забон барои инкишофи калимасозӣ восита ва 

омили муҳим мебошад» [Рустамов 1982, 12]. Дар илми забоншиносӣ 
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масоили калимасозӣ аз нигоҳи назаривӣ то андозае ҳал гардидааст (ниг. ба 

асарҳои илмии  Ш. Н. Ниёзӣ, Ш.Рустамов, М.Муҳаммадиев, грамматикаи 

академикӣ, ки дар феҳрасти адабиёт оварда шудааст) ва манбаъҳое, ки 

дастраси мо аст, маълумоти даркориро фаро мегирад. Аз ин рӯ тафсиру 

шарҳи масъалаҳои  назариро як сӯ гузошта, мехоҳем, ақидаҳои хешро дар ин 

поя ва чи гуна сохта шудани калимаҳои мураккаб дар «Зафарномаи хусравӣ» 

баён дошта бошем. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар асари мавриди таҳқиқ 

қароргирифта вожаҳои мураккаб теъдоди зиёдро фаро гирифтааст, ки ин ба 

ҳунарварии нависанда далолат мекунад. Ногуфта намонад, ки «вобаста ба 

пайдоиши мафҳуми нав калимаи ҷадиди пайдошуда метавонад сода, сохта ва 

ё мураккабу таркибӣ бошад. Натиҷаи таҳаввулоти соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

иҷтимоӣ барои ҳомилони забон он вожаи наверо ба бор меорад, ки барои 

такмили таркиби луғавии он заминаи мусоид фароҳам меоварад» [Степанова 

1953, 41]. Дар ин замина бунёди лексемаҳои навро дар забон, ки барои баёни 

матолиби мутааддид равона шуданд, калимасозӣ мегӯянд. «Вазифаи асосии 

калимасозӣ таҳқиқу баррасии қавонини ба вуҷуд омадани вожаи нав 

мебошад» [Хоркашев (Раҳматуллозода) 2014, 15]. 

      Ҳамин тариқ, аз ин нигоштаҳо маълум гардид, ки вожаҳои аз нигоҳи сохт 

мураккаб дар таркиби луғавии забон ҷойгоҳи муайянро соҳибанд ва 

ифодакунандаи мафоҳими зиёданд, ки ин мафҳумҳо фарогири тафаккури 

инсони ҷӯяндаву жарфнигар мебошанд. Дар ин росто забоншинос С. 

Ҳошимов ҳангоми баррасии забони осори боқимондаи  устод Рӯдакӣ чунин 

баёни андеша мекунад: «Роҳҳои вожасозии мураккаб аз роҳҳои маъмулу 

ривоҷёфтатарини сохта шудани вожаҳои  нав  дар таърихи забони адабии 

тоҷикӣ дониста мешавад.  Чунин роҳи вожасозӣ аз замонҳои пешин шакл 

гирифта, минбаъд ривоҷ ёфтааст… Дар шаклгирии чунин калимаҳо мақоми 

ҳиссаҳои нутқи исм, сифат ва феъл бештаранд» [Ҳошимов 1965, 90].  Дар 

пояи ин гуфтаҳо тасмим гирифтем, ки асосан, вожаҳои мураккаби мансуби 

ҳиссаи нутқи исмро ҷудо намоему мавриди баррасӣ қарор бидиҳем.  
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                 3. 3. 1.Вожаҳои мураккаби навъи тобеъ 

 

      Гуфтан ҷоиз аст, дар забони тоҷикӣ роҳи тобеи вожасозӣ, махсусан дар 

пояи ҳиссаҳои нутқи исму сифат, қолиби сермаҳсул аст. Дар қолиби ном- 

бурда «ҷузъҳои калимаҳои алоқаманд нобаробар буда, мувофиқи маълумоти 

манбаъҳои илмӣ аз ин ҷузъҳо яке  асосӣ ва дигаре бар эзоҳи якумӣ омада ба 

он тобеъ гардида, муносибатҳои гуногуни робитаи ҷузъҳоро ба вуҷуд меорад. 

Ин алоқаҳои байни ҷузъҳоро метавон чун, алоқаи тобеи ҳолӣ, пуркунандагӣ 

ва муайянкунандагӣ, субъектӣ ном бурд» [ГЗАҲТ 1985, 122]. Бояд гуфт, ки 

доир ба масоили мушкили грамматика дар забоншиносии тоҷик муҳаққиқони 

тоҷик, аз ҷумла Ш. Рустамов, С. Ҳалимов ва чанде дигарон баёни андеша 

кардаанд ва дар таълифоти худ то қадри имкон роҳи ҳалли ин масъаларо 

ёфтаанд. Аз ҷумла, забоншинос Ш. Рустамов ҳангоми таҳқиқи  исм ҳамчун 

ҳиссаи нутқ андешаҳои ҷолиби аз ибораҳои мухталиф созмон ёфтани исмҳои 

мураккаби тобеъро зикр мекунад, ки исмҳои мураккабсохти забони тоҷикӣ ба 

рушди назарияи умумии илми забоншиносӣ роҷеъ ба вожасозӣ кумак карда 

метавонад [Рустамов 1980, 57]. 

      Аз корҳои таҳқиқотии донишмандони соҳа маълум аст, ки исмҳои 

мураккабсохти навъи  тобеъ дар асоси ибораҳои изофӣ ва ғайриизофӣ шакл 

мегиранд ва ибораҳо манбаи  пайдоиши  калимаҳои  мураккаби  навъи тобеъ 

дониста мешавад. Ибораҳо чун сарчашмаи шаклгирии  калимаҳои мураккаби 

тобеъ, маъмулан, аз компонентҳои мустақил ва тобеъ таркиб меёбанд. Дар 

робита ба ин исмҳои мураккаб ба ду даста гурӯҳбандӣ мешаванд: а) вожаҳое, 

ки компоненти аввалашон асосӣ ҳисобида шуда, компоненти пасон (ҷузъи 

дуюм) тобеи он аст ва б) вожаҳои мураккабе, ки дар он компоненти дуюм 

асосӣ ва компоненти якум ба он тобеъ аст. 

      Умуман, асмои мансуби дастаи мураккаб бо ҳазф шудани бандаки 

изофии -и, ки онро дар забоншиносӣ роҳи факки изофат мегӯянд, шакл 

гирифта, ин тарз аз усулҳои маъмули вожасозӣ дониста мешавад ва эҳтиёҷ ба 
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тавзеҳ надоранд. Вожаҳои мураккаби хели тобеъ, ки дар асари мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтаанд, дар қолабҳои номбурда шакл гирифтаанд. 

 

а) Исмҳои мураккаби бо усули факки 

изофат шаклгирифта 

 

     Ёдрас бояд кард, дар байни истилоҳҳои забоншиносӣ истилоҳи факки 

изофат аз истилоҳоти маъруфи забоншиносии қадимаи тоҷикӣ маҳсуб 

меёбад, ки доир ба роҳҳои ифодаёбии он ва таърихи таҳаввулу тағйироти  

шакливу таърихиаш яке аз забоншиносони тоҷик  А. Халилов бештар ибрози 

андеша кардааст [Халилов 1969, с. 90-93]. Муаллифи фарҳанги «Ғиёс-ул-

луғот» Муҳаммад Ғиёсуддин дар моддаи луғавии “Изофа” доир ба факки 

изофат низ баёни андеша карда, аз ҷумла зикр мекунад, ки аз чанд лафзҳои 

муайяну маълум бинобар зарурату тақозои ашъор ё истифодаи ззиёд (касрати 

истеъмол) ё ғолибияти муайяншаванда бар муайянкунанда, яъне исмият 

музоф бар музофилайҳ чунон аввалтар бошад ва бандаки изофиро аз охири 

муайяншаванда берун кунад, ки он ҳолатро факки изофат гӯйянд [ниг.: 

Ғиёс... 1988, 69]. Исмҳои мураккабсохти гурӯҳи аввал дар «Зафарномаи 

хусравӣ», ки бо роҳи фурӯмондани бандаки изофат ё факки изофат ташаккул 

ёфтаанд, яъне бо ихтисори шудани бандаки изофӣ аз ибораҳои гуногуни  

изофӣ калимаҳои мураккаб сохта шудаанд, ба мисли соҳиби қирон 

(соҳибқирон), соҳиби иёлат (соҳибиёлат), шаҳри ёр (шаҳрёр), сари осиёб 

(сариосиёб), сари чашма (сарчашма) ва ғайра дар асар хеле зиёд буда, 

ҷойгоҳи муайяни худро дороянд: аз он шаҳрёри олитабори некӯкирдор 

мастури рақам баён гардад [5] .…шаҳриёри сипеҳрэҳтиром соҳибқирони  

олимақом… амири кабири ҷаннатмакон амири Маъсум... [6]. 

      Дар ин дастаи вожаҳо ё исмҳо компоненти аввал исм буда, асосӣ маҳсуб 

меёбад ва он шарҳёбанда мебошад.  

     Дар воқеъ, дар байни ин унсурҳои шаклгирифта муносибати ҷузъҳо 

муайянкунандагӣ ё нишондиҳандагӣ (атрибутивӣ) буда, аз нигоҳи 
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мансубияти худ ба нишондиҳандаи грамматикӣ ба гурӯҳҳои зайл тасниф 

мегарданд: исм – сифат ва исм –исм. Асмои зикргардида аз ҷиҳати маънӣ 

нишондиҳандаи намуди берунӣ ё зоҳирӣ ва ё ифодагари хусусиятҳои мансуб 

ба шахсҳо мебошанд.   

 

                                   б) Вожаҳои мураккаби исмӣ 

 

       Гурӯҳи дигари асмои мураккабсохт бо ҷойгоҳи ҷузъҳо тафовут  дорад. 

Асосан, гурӯҳи мазкури калимаҳо ба қавли забоншиноси эронӣ Парвиз 

Хонларӣ дар пояи ибораҳои ғайриизофии исмии ҳамнисбат шакл гирифта, 

дар ҷойи дуюм ҷузъи асосӣ меоянд: динпаноҳ [22], говсол [12], ҷаҳоновора 

[24]. Ин навъи қолаби калимасозӣ дар забони тоҷикӣ басо машҳур буда, дар 

пурбор гардидани хазинаи забон саҳми муайян дорад. Исмҳои номбурда дар  

«Зафарномаи хусравӣ» ҳам мавриди корбурди фаровон қарор гирифтаанд. 

Сохтори морфологӣ ё сарфии онҳоро ба таври зерин дастабандӣ кардан айни 

муддаост: 

       а) исм+исм. Баъзе аз калимаҳои мураккабсохти ба қолиби мазкур 

мувофиқбуда вижагиву нишонаи ашхос ва ашёҳои дигарро ифода мекунад.  

Мисол: 

        – шаҳзода (шаҳ+зода) – писари шоҳ, зодаи шоҳ. 

Ин ҳар шаш шаҳзодаи вологуҳар дар ҳолати ҳаёти ҳазрати амири 

софизамири маъдалатназир волиди худҳо ба сарҳади рушду камол расида, аз 

улуми ақлшо нақлӣ ва аҳодису калом баҳраи тамом ёфта буданд [8]. 

– вологуҳар (воло+гуҳар) – олинажод, олинасаб. 

Ин ҳар шаш шаҳзодаи вологуҳар дар ҳолати ҳаёти ҳазрати амири 

софизамири маъдалатназир волиди худҳо ба сарҳади рушду камол расида, аз 

улуми ақлшо нақлӣ ва аҳодису калом баҳраи тамом ёфта буданд [8].  

– шафқатпаноҳ (шафқат+паноҳ) – маънои вожаи шафқат меҳрубонӣ, 

дилсӯзӣ, марҳамат, тараҳҳум буда, дар шакли шафқатпаноҳ, ки маънои 

посбони меҳрубонию дилсӯзӣ аст, дар фарҳангҳо дида нашуд. Ин вожаи 
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мураккаби тобеъ эҷоди худи муаллифи асар аст: Ҳазрати амири 

шафқатпаноҳ диёнатогоҳ низ хатти афв бар ҷароими онҳо кашида, бароти 

озодии ҳар ду ҷамоатро ба муҳри олӣ музаййан намуда, ҳамаро ба мароҳими 

хусравонӣ сарафрозӣ бахшида навозиш фармуд [19]. 

     – диёнатогоҳ (диёнат+огоҳ) – маънои вожаи диёнат диндорӣ, маҷозан 

бовиҷдонӣ, росткорӣ, ҳалолкорӣ буда, диёнатогоҳ ба маънои аз кору амали 

дини мубини ислом огоҳро ифода мекунад. Ин вожаи мураккаби тобеъ эҷоди 

худи муаллифи асар аст: Ҳазрати амири шафқатпаноҳ диёнатогоҳ низ 

хатти афв бар ҷароими онҳо кашида.. [19]. 

– сикандарнишон (сикандар+нишон) – маънои ин вожаи мураккаби 

тобеъ чун Сикандари таърихӣ (Алаксандри румӣ) нишастани шоҳи давр аст 

ва ин вожаро муаллифи асар чун ташбеҳ истифода кардааст: Амири 

соҳибқирони сикандарнишон элчии омадаро ба боргоҳи фалак иҷтибоҳ бор 

дода, мухосалаи мазмуни мундариҷаи ароизи онро ба гӯши хуш истимоъ 

фармуда, маъзаратҳои Дониёлатоликро ба сарҳади талавдӣ пазируфта, ҳукми 

олӣ содир шуд, ки илғор гузошта Дониёлатолиқ қасабаи Чироғчиро ба 

мулозимони дарбори Гетимадор супорида, худи онҳо бе масоиби ҳарос 

баромада,  ба ватани маълуфи худҳо раванд [28]. 

– cоҳибқирон (соҳиб+қирон) – маънои ин вожаи таърихӣ дар қолаби  

вожаи мураккаби тобеъ шакл гирифта, маънояш «1. он ки дар вақти наздик 

шудани сайёраи Зуҳра бо Муштарӣ ё Зуҳра бо Офтоб таваллуд ёфтааст, ки ин 

дар илми аҳкоми нуҷум аломати хушбахтӣ ба шумор мерафт. 2. маҷ. хушбахт, 

саодатманд; зафарманд. 3. лақаби баъзе подшоҳони қадим аст» [ФТЗТ 2008, Ҷ. 

2, 273]: Амири соҳибқирони зафарқарин яке аз умарои номдор ба вилояти 

Чироғчӣ ҳокими билистиқлол намуда, аз он ҷо нақораи муроҷаат фурӯ кӯфта, 

ҳуккоми завиюлэҳтиром, атрофи ҷавонибро рухсати инсироф арзонӣ 

фармуда, худ ба давлат ва пирӯзии тамом музаффару мансур бозгашт намуда, 

баъд аз тайи мароҳил ба вилояти Қаршӣ дохил гардида, он валоро ба юмни 

мавдами воло, рашкдиҳандаи ҷаннати аъло гардонид [34]. 

       – саркор(сар+кор) –  маънои ин вожаи мураккаб оғозкунандаи коре, 
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сардори коре, нозир, корфармо аст. Ин вожаи мураккаб дар қолаби факки 

изофат шакл гирифтааст: Раванда ва ояндаро аз шарри ашрор ва наҳиби 

куттоуттариқи нобакор, саёнати амвол ҳосил гардид ва меъмори ҳимматаш 

халоиқро ба ободии вайронаҳо амр мефармуд ва саркорони давлатро ба 

оростан ва аҳдос кардани боғоти мутанаввиатул ашҷори мевадор далолат 

менамуд [3].  

       – шаҳрёр (шаҳр+ёр) –  маънои ин вожаи мураккаби китобӣ подшоҳ, шоҳ 

буда, инчунин шакли шаҳриёрӣ мансуб ба шаҳриёр, оид ба шаҳриёр, подшоҳ, 

шоҳӣ аст. Ин вожаи мураккаб дар қолаби факки изофат шакл гирифтааст: 

Лоҷарам лозим омад, ки муқаддимаи чанд аз оғози анҷоми тараффуъ ва 

иқтидор аз он шаҳрёри олитабори некӯкирдор мастури рақам баён гардад 

[7]. Шаҳрёри некухисол ... бар сафаҳоти авроқи шуҳур на айёми зебу зиннат 

ва баҳо бахшад [4].      

– аморатпаноҳ (аморат+паноҳ) – маънои ин вожаи мураккаби тобеъ 

нигаҳбони аморат, яъне подшоҳи давр аст: Ва низ аморатнаноҳи 

ҷалолатогоҳ дар асл сафед аст, ки ҳукумати он вило ба ӯ тааллуқ дошт, ӯ низ 

бо ҳамроҳии сипоҳи ҳашаматҷойгоҳ ба шарафи рикоббӯсӣ фоиз гардида, 

русуми пойандозу қонуни пешкаш ба ҷой оварда, аз алтофи подшоҳӣ ва аз 

мароҳими хусравонӣ сарафроз гардида [34].                   

– Душанбеқурғон (Душанбе +қурғон): …аввалан мартаба килоӣ Челак 

ва Душанбеқӯрғон ва Лоӣишро аз дасти гумоштагони ҳазрати амир Ҳайдар 

султон гирифта…[56] . 

       – Миёнкол (Миён+кол) – 1. Ба мавзеи Миёнкол мансуб буда, водии 

байни Самарқанду Бухороро мегӯянд; биринҷи миёнколӣ биринҷе, ки дар 

майдони кишти  мавзеи Миёнкол парвариш мекунанд ва як навъи оббардор 

маҳсуб меёбад; 2. Бошандаи Миёнкол [ФТЗТ 2008, 1., С. 798]: Хулосаи калом 

ин ки ба сабаби фасоди ҷамоати муфсидони бадниҳод то ба инқизои панҷ сол 

хараҷу мараҷ ба вилояти Самарқанд ва ба сойири қасаботи Миёнкол ба як 

минвол мебуд ва низ дар аснои ин ҳодиса Муҳаммад Раҳимхони урганчӣ, ки 

ирқи душмании худро дар ҳаракат оварда [12] ...аз болодасти Миёнкол .... ба 
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худҳо хону сарвар бардошта [56].     

       – Каттақурғон (катта+қурғон) номи мавзеи ҷуғрофӣ, ки имрӯз низ вуҷуд 

дорад: Рузи сеюм ҷаноби олӣ, шореи тариқи мақсуд гардида, шакоики 

аъломи нуфатфарҷом, сояи вусул бар сари сокинони вилояти Каттақурғон 

андохт [56]. …аҳолию маволии вилояти Каттақурғонро... ба Миёнкол 

музоҳим гардиданд [45].                 

б) Вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои cифат+феъл ва сифат+исм мафҳуми 

аломати ашёро баён менамоянд: бадниҳод...: –бадниҳод (бад+ниҳод) ба 

маънои ниҳоди бад меояд: ...муфсидони бадниход... атрофи вилояти 

махрусаро тохту тороҷ намуда фуқарои туманотро маъа мутаваттинони лаби 

обӣ ба танг оварда буд... [24].  

– бадкирдор (бад+кирдор) ба маънои кирдори бад меояд: Баъд аз оне ки 

муддати фитнаву фасод ва бапо адовати элотияи муфсид ба тӯл анҷомида, аз 

бадкирдории худҳо ба матлабе нарасиданд фи санаи 1245 буд... [25].  

– вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои исм+исм, исм+сифат, исм+феъл ва 

сифат+исм омада, мафҳуми гуногунро баён менамоянд:  

– маъзаратхоҳӣ (маъзарат+хоҳӣ) ба маънои хостани маъзарат меояд: 

...маъзаратхоҳӣ бароварда, суми таковари ҳазрати амир сайиди 

саодатнишонро бӯса дода, аз самими қалб маъзаратхоҳӣ намуда ....[45].  

– таковар (так+овар) ба маънои оваранда ба поёнро ифода мекунад: 

сумми таковари ҳазрати амир сайиди саодатнишонро бӯса дода...[45]. 

– саодатнишон (cаодат+нишон) ба маънои хушбахту хуштолеъ аст: 

сумми таковари ҳазрати амир сайиди саодатнишонро бӯса дода, аз самими 

қалб маъзаратхоҳӣ намуда... [46]. 

      – шаҳаншоҳ (шаҳан+шоҳ) ба маънои шоҳ, подшоҳ, амир меояд: 

Шаҳаншоҳи марҳамат... даркашид  [56]. 

в) Вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои шумора+исм омада, мафҳуми 

замонро баён менамоянд:  

– панҷсол (панҷ+сол) ба маънои соли панҷ ё панҷ сол меояд: ...дар ин 

муддати панҷсол, ки аз касрати муҳосара ва қубули бисёр ба танг омада, 
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ноне ба ҷоне дар миёни онҳо мавҷуд намешуд, онҳо низ аз бадафъолии худҳо 

пушаймон гардида, чанде аз уламои шариатшиор ва машоихи кибор аз ваҷҳи 

мусолаҳа ва маъзаратхоҳӣ миёнчӣ карда, ба подшоҳи олампаноҳ узрхоҳӣ 

намуданд [34].  

г) вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои исм+феъл омада, мафҳуми ғайримод- 

диро баён менамоянд: 

   – олампаноҳ (олам+паноҳ) унвони баланд нисбат ба шоҳон аст: чанде аз 

уламои шариатшиор ва машоихи кибор аз ваҷҳи мусолаҳа ва маъзаратхоҳӣ 

миёнчӣ карда, ба подшоҳи олампаноҳ узрхохӣ намуданд [34].  

       ғ) Вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои исм+миёнванд+исм омада, мафҳуми 

давомнокиро баён менамоянд: Баъд аз истихфофи ходисот саросари офот 

бар атрофу акнофи вилоёт як чавде хотирчамъӣ рӯйдод шуда, сағиру кабир 

ва барною пирба шукргузории эзиӣ машғул гардиданд. ...шаҳзодаи 

сикандар- нишони зафартавъамон сайид Мирнасруллоҳ... бо ҳазор дуда 

дар атрофи олам гардида, ...дурри шоҳвор наяфтода [24].  

д) Вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои сифати феълӣ+исм омада, мафҳуми 

аломатро баён менамоянд: 

– хуҷастафарзанд (ҳуҷаста+фарзанд) ба маънои фарзанди ҳуҷаста, яъне 

неку хуб аст: Аз ҷиҳати тафоул ва таёмунноми номии он хуҷастафарзанди 

гиромиро сайид Мирмузаффарсултон ном ниҳода сури мавфуруссурур 

ороста, фархон гардиданд [45]. 

е) вожаҳои мураккаб бо ҷузъҳои исм+асоси замони ҳозираи феъл. Ин 

гурӯҳи вожаҳои мураккаб ба чигунагиву ҳолату кайфияти ашё далолат мена- 

моянд: …дар айёми салтанати ҷовиди тирози абади дамсози он подшоҳи 

дӯстнавоз ва душмангудоз рӯйдод шуда, то фатҳи баъзе мамолик, ки ба 

самсоми хуношоми муҷоҳидони давлати абад иртасом мафтуҳ гардида буд, 

дар арсаи баён оварда шавад ва биллоҳит-тавфиқ [56]. 

     ё) Калимаҳои мураккаби пайваст: сарбасар, гуфтушунид…: Дар ин асно 

иттифоқан аз тақозои қазову қадари азалӣ Дӯстмуҳаммадхони Кобулӣ маа 

сесад нафар мулозим ва авлоду атбои худ аз ҷониби вилояти Кобул иродаи 
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ҷониби кӯҳистон намуда, ба сад кулфату машаққат аз ақабаи кӯҳи Бомиён 

гузашта, қариб ба вилояти Тошқӯрғон расида буд, ки дар ҳини бозгашти 

қӯшуни зафармашҳун ба мирон сарбасар афтода, мулокӣ шуда, кайфияти 

воқеоти гузаштаи ҷониби Ҳиндустонро бад-ин тариқа адо намуда гуфт [34]. 

...амири соҳибқирони зафариқтиронро ирқи ғайрату аҳамияти соҳибқиронӣ 

ҷиҳати маслаҳату кенгаш, ...аз ҳар умур гуфтушунид намуда... [30].  

      ж) Вожаҳои мураккаби хоссаи асар. Дар асари мавриди таҳқиқ бо 

вожаҳое дучор мешавед, ки аз нигоҳи сохт мураккаб буда, дорои мазмуни 

баланданд. Ин қабил вожаҳоро муаллифи асар худ дар қолаби калимасозии 

мураккаб ва ба инобат гирифтани суннатҳои меъёрии вожасозӣ созмон 

додааст. Дар асар теъдоди ин қабил вожаҳо хеле зиёданд ва барои инъикоси 

аломатҳои махсус ва амалиёти нисбат ба хусравони давр мансуб эҷод 

шудаанд. Бинобар ин мо ба ин зергурӯҳ унвони вожаҳои мураккаб ва 

таркибҳои хоссаи асарро лоиқ донистем: сарсабз, ҷаҳондорӣ, соҳибдавлат, 

олирутба, бӯстонсарой,  ситамрасида, ҷавшангусул, кӯҳдил, дақиқасанҷон, 

билоиститоат, сипеҳриқтидор, сулаймонҷоҳ, маъдалатпаноҳ, шикастарақам, 

хуршедкулоҳ, соҳибқирон, баҳодурсултон, дӯстнавоз, душмангудоз, 

маъдалатҳисол, некахтар, раиятнавозӣ, ситамкашида, дарёнавол, 

раоёпарварӣ, некукирдор, ҳазфпора, сипеҳрэҳтиром, соҳибқирон, 

ғуфроннишон, ҷаннатмакон, некухисол, ҷалолатнишон, вологуҳар, 

софизамир, маъдалатназир, ҷалолатнишон, саодатнишон, некӯфаъол, 

некусияр, зафарпайкар, болодаст, бадахтар, мағфиратнишон, зафартавамон, 

амириҷалолатнишон, пуранвор, бадниҳод, шариатшиор, олампаноҳ, 

шафқатпаноҳ, диёнатогоҳ, олимиқдор, олимакон, волоҷоҳ, сикандарнишон, 

зафартавъамон, ҳуҷастафарзанд, ваҳшатасар, маъдалатогоҳ, шариатҷойгоҳ, 

вазоратпаноҳ, иёлатогоҳ, давлатхона, мағфираттироз, фирдавсмакон, 

пурмалолат, қиёматасар, мазлумпарвар, ҷаннатмакон ва ғ. Вожаҳои 

мураккаби мазкур дар чунин қолабҳо шакл гирифтаанд:  

–исм+исм: соҳибдавлат, бӯстонсарой, ҷавшангусул, кӯҳдил, билоис- 

титоат, шаҳриёр, сипеҳриқтидор, маъдалатпаноҳ, хуршедкулоҳ, соҳибқирон, 
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баҳодурсултон, маъдалатҳисол, шоҳаншоҳӣ, ҷаҳонбахт, олиҷаноб, дарёнавол, 

саркор,  ҳазфпора, сипеҳрэҳтиром, хуршедкулоҳ,ҷаннатмакон, некӯҳисол, 

шаҳзода, вологуҳар, софизамир, маъдалат назир, сарҳад, хилватхона, 

амирзода, зафарпайкар, зафартавамон, шаҳаншоҳ, шариатшиор, олампаноҳ, 

шафқатпаноҳ, диёнатогоҳ, зафартавъамон, ҳуҷастафарзанд, ваҳшатасар, 

маъдалатогоҳ, шариатҷойгоҳ, вазоратпаноҳ, иёлатогоҳ, давлатхона, 

мағфираттироз, фирдавсмакон,  ҷилавхона, қиёматасар, ҷаннатмакон ва ғ.: 

Ҳазрати холиқи баркамол ва қодири зулҷалол хуршеди саодату иқбол ва 

кавкаби уббаҳат ва ҷалоли ин подшоҳи маъдалатҳисолро аз васмати ҳубут 

ва вубол масун ва маъмун дорад ба ҳурмати ашрафул-ибод ва бин-набийи ва 

олиҳиламҷод [5]. Раванда ва ояндаро аз шарри ашрор ва наҳиби 

куттоуттариқи нобакор, саёнати амвол хосил гардид ва меъмори ҳимматаш 

халоиқро ба ободии ваӣронаҳо амр мефармуд ва саркорони давлатро ба 

оростан...[12]. Ин ҳар шаш шаҳзодаи вологуҳар дар ҳолати ҳаёти ҳазрати 

амири софизамири маъдалатназир волиди худҳо ба сарҳади рушду камол 

расида, аз улуми ақлҳо нақлӣ ва аҳодису калом баҳраи тамом ёфта буданд 

[8]. 

– исм+сифат: маъдалатҳисол, дарёнавол ва ғ.: Ҳазрати холиқи баркамол 

ва қодири зулҷалол хуршеди саодату иқбол ва кавкаби уббаҳат ва ҷалоли ин 

подшоҳи маъдалатҳисолро аз васмати ҳубут ва вубол масун ва маъмун 

дорад ба ҳурмати ашрафулибод ва биннабийи ва олиҳиламҷод [18]. Дар он 

сарзамини фараҳогин содоти изом ва уламои киром ва руасои завиюлэҳтиром 

то хосу ом аз вилояти Самарқанди фирдавсмонанд ба тариқи истеъчол ба 

истиқболи шоҳи дарёнавол баромада, ғубори фараҳмашҳунро сурмавор ба 

дидаҳо кашида...[21].  

-сифат+исм: олирутба, некахтар, баддастӣ, олиҷаноб, олитабор, 

некукирдор, некухисол, вологуҳар, софизамир, некӯфаъол, некӯсияр, 

болодаст, бадахтар, бадкирдор, бадниҳод, бадафъолӣ, олимиқдор, олимакон, 

волоҷоҳ, олинишон ва ғ.: ...ва насабулайни замири мунираш тамшияти 

аҳкоми сайидулмурсалин саллалоҳу алайҳи ва саллам [21]. Зоти 
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ҳуҷастасифоти мутаолидараҷотӣ, амири комёби олиҷаноб, чун офтоби 

оламтоб бар торими тахти хилофат қарор гирифта, тантанаи хусравиро ба 

тоқи лоҷувардӣ ба оҳанги шодиёна баландовоза гардонид [21]. 

– шумора+исм: яксаробод, панҷсол ва ғ.: дар ин муддати панҷсол, ки аз 

касрати муҳосара ва қубули бисёр ба танг омада, ноне ба ҷоне дар миёни 

онҳо мавҷуд намешуд, онҳо низ аз бадафъолии худҳо пушаймон гардида, 

чанде аз уламои шариатшиор ва машоихи кибор аз ваҷҳи мусолаҳа ва 

маъзаратхоҳӣ миёнчӣ карда, ба подшоҳи олампаноҳ узрхоҳӣ намуданд [21]. 

Бо иҳсон кунад хотири халқ шод,Ҷаҳон яксаробод дорад ба дод [21]. 

– исм+асоси замони  ҳозираи  феъл: ҷаҳондорӣ, сарафрозӣ, дастгирӣ, 

диловар, гарданфароз, нукташинос, дақиқасанҷ, дилкушо, руҳафзо, 

дӯстнавоз, душмангудоз, хуношом, камарбанд, раиятнавоз,  динпарвар, 

фармонбардор, гӯшанишин, ҷалолатнишон, саодатнишон, саркашӣ, 

мағфиратнишон, амириҷалолатнишон, маъзаратхоҳӣ, узрхоҳӣ, шафкатпаноҳ, 

шукргузорӣ, сикандарнишон, маъдалатнишон, олампаноҳ, вазоратпаноҳ, 

мазлумпарвар, ҷаннатмакон ва ғ.: Саййид Амирнасруллоҳ Муҳаммад 

Баҳодурсултон адомаллоҳу зилола салтанатиҳи ало мафориқид - даврони-маа 

баъзе вақойее, ки дар айёми салтанати ҷовиди тирози абади дамсози он 

подшоҳи дӯстнавоз ва душмангудоз рӯйдод шуда, то фатҳи баъзе мамолик, 

ки ба самсоми хуношоми муҷоҳидони давлати абад иртасом мафтуҳ гардида 

буд, дар арсаи баён оварда шавад ва биллоҳиттавфиқ [5].Чун файзу фазли 

илоҳӣ ва карами номутаноҳӣ ахтари иқболи ҷаноби амири комёби олиҷаноб 

аз уфуқи раҳмати зулҷалол толеъ ва ломеъ шуд, салотини замон ва ҳавоқини 

даврон ғошияи итоати ӯбар дӯши фармонбардорӣ кашиданд ва гарданкашони 

ҷаҳон сари ин ки ёд аз гиребони мувофиқати ӯ берун оварда, сари мӯе аз 

ҳукми ҷаҳонмутои ӯ инҳироф наварзиданд..., султон ибни ҳоқони некӯхисол 

амир Муҳаммад Донёлнаввара Аллоҳу марқадаҳум. Бар замоири сухансанҷон 

ва нуктарасони аҳди донишу биниш пӯшида ва мастур намонад, ки ҷаноби 

мустатоби маъдалатмаоб ҳазрати аъломакон амир Ҳайдар султонро шаш 

фарзанди дилписанди арҷманд буд. Аввали он Мирмуҳаммад Ҳусайнхон, 
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дувум амири ҷалолатнишони соҳибқирони замон Саййид Мирнасруллоҳ 

Муҳаммад Баҳодурсултон, савуми он Мирумархон, чаҳорум Мирзубайрхон, 

панҷум Мирҳамзахон, шашум Мирсафдархон. Ин ҳар шаш шаҳзодаи 

вологуҳар дар ҳолати ҳаёти ҳазрати амири софизамири маъдалатназир 

волиди худҳо ба сарҳади рушду камол расида, аз улуми ақлҳо нақлӣ ва 

аҳодису калом баҳраи тамом ёфта буданд [9]. 

–исм+сифати феълӣ: ситамрасида, ситамкашида ва ғ.:  ...саҳоби адли 

шомили ӯ борони раъфат бар мафориқи мазлумони ситамкашида боридан 

гирифт ва кафи дарёнаволаш тухми раоёпарварӣ дар мазрааи замири 

сокинони билоду амсори ин диёр афшондан оғоз ниҳод [13].   

– сифати феълӣ – исм: шикастарақам ва ғайра.: Аммо бинобар 

таваҷҷуҳи хотири баъзе аз дӯстони содиқ ва бархе аз ёрони мувофиқ; қалами 

шикастарақами тариқ; ҷуръат паймуда дар майдони сафҳа, калами такопӯӣ 

ниҳода, дар ин ҷарида аз оғози салтанати рафиулмартабаи подшоҳи ҷамҷоҳи 

хуршедкулоҳ, соҳибқиронизамон, искандари даврон... [23]. 

         -исм–феълиҳол: нукташиносон, дақиқасанҷон, гарданкашон,  

саркашон, ғуфроннишон, сухансанҷон, нуктарасон, ҷалолатнишон, 

саодатнишон, мағфиратнишон, амири ҷалолатнишон, сикандарнишон ва ғ.: 

...ва низ Сайидпорсохоҷа Нақиб Мирҳайдарро, ки ҷаноби подшоҳи 

волошаъни мағфиратнишон, ҳазрати амир Ҳайдарсултон ба доруссалтанати 

уммулбилод Балх ҳокими билистиқлол намуда аз ҷониби худ ниёбатан волӣ 

гузошта, умури мамлакатҳои чор вилоятро маа забту наски он муфавваз 

барои раъйи он фармуда буд [29]. Бар замоири ҳуҷастаи назойири 

нукташиносон, ҷароиди фазлу камол ва бар хотири кимиё – муосири 

дақиқасанҷони дониш ва афзол пeшида намонад, ки ин фақири бебизоат ва 

ҳақири билоиститоатро бо вуҷуде, ки қобилияти назму наср набуд чӣ ҷойи он 

ки дебочаи дилкушои ин ҷарида ва аҷзои руҳафзои ин муқаддимаро дар 

силки таҳрир ва интизом орад... [7]. Аввали он Мирмуҳаммад Ҳусайнхон, 

дувум амири ҷалолатнишони соҳибқирони замон Саййид Мирнасруллоҳ 

Муҳаммад Баҳодурсултон...[32].  
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– зарф – исм: сероб, пуранвор, пурмалолат ва ғ.: Дар ҳамин маврид ба 

фармудаи волиди худ миқдори 2000 лашкари номварро аз даруни лашкари 

Бухоро карда, ба тариқаи Илғор ба сӯйи Самарқанд равона намуда, худ ба 

ҳамроҳии умарои завиюлиқтидор ба фатҳу фирӯзии тамом ба ҷониби 

Бухорои Шариф муроҷиат фармуда омада ба дидори пуранвори падари худ 

фойизу мушарраф гардид [34]. ...Мирмуҳаммад Ҳусайнхон маа ҷамоати он 

кашиданд ва ҷамоати мерганон аз болою поёни дарвоза ба шиббаи тир 

гирифта, чандеро аз пой дарандохтанд [21]. 

– зарф – асоси замони ҳозираи феъл: тезрав ва ғ.: Ва дар он рӯз 

ҳамчунон ин ҳодисаи хоиларо ба сипоҳи фуқарои шуҳрат нокарда, хуфятан 

вазоратпаноҳ иёлатогоҳ – Муҳаммадҳакими қушбегӣ, ки муҳимми вазорати 

давлатхонаи олӣ дар каффи кифояти ӯ буд, хабари ваҳшатасарро ба арза 

мундариҷ  намуда, ба дасти қосиди тезрав дода, ба ҷониби вилояти Қаршӣ 

равона намуд [9].  

Ҳамин тавр, дар «Зафарномаи хусравӣ» миқдори зиёди кали- маҳои 

мураккаб  мавриди корбурд қарор гирифтааст, ки онҳоро аз рӯйи навъашон 

ба калимаҳои мураккаби пайваст ва калимаҳои мураккаби тобеъ ҷудо 

намудем. Миқдори калимаҳои мураккаби пайваст хеле кам буда, калимаҳои 

мураккаби тобеъ хеле зиёданд. Муаллифи асар дар эҷоди калимаҳои 

мураккаб ҳунари худро нишон дода, барои сифатчинӣ калимаҳои ниҳоят 

зебои мураккаби тобеъро  созмон додааст, ки дар боло чанде аз онҳоро мо 

ҳамчун намуна овардем. 

       –Калимаҳои таркибии асар. Дар ин қолаб ибораҳоро нисбат додан 

мумкин аст. Ҳоло барои тақвияти андешаамон аз «Зафарномаи хусравӣ» 

чунин мисолҳоро чун намуна меоварем, ки онҳо аз ду ва зиёда вожаҳо 

иборатанд:   

       а) дар қолаби ибораҳои изофии озоди наҳвӣ: чамани мулк, маёмини 

дин, волиёни диёнат, ниҳоли саодат, боғи мулк, шоҳони номдор, гулбуни 

подшоҳӣ, искандари даврон, подшоҳи дӯстнавоз, подшоҳи маъдалатҳисол, 

фарри шоҳаншоҳӣ, амири ҷалолатнишони соҳибқирони замон, шаҳзодаи 
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вологуҳар, ҳазрати амири софизамири маъдалатназир, суҳбати ҳамсуҳбатони 

ноҷинс, ҷамоати хитойқипчоқ, элотияи қарақалпоқ, ҷамоати хитой, ҷамоати 

қипчоқ, ҷамоати қароқалпоқ, султони мағфиратнишон, ҳасбулфармоиши олӣ, 

шоҳзодаи соҳибқирон, гардунмадори олӣ, ҷамоати кенагасия, ҷамоати мигая 

ва қароқалпоқ, аз уламои шариатшиор, шукргузории эзидӣ, сарафрозӣ 

бахшидан, султони мағфиратнишон, тӯраи тӯрониён, шаҳзодаи олимакон, 

шаҳзодаи сикандарнишон, давлатхонаи  олӣ, амири  мағфираттироз, Бухорои 

Шариф, амири фирдавсмакон, Регистони  шаҳр, ҷилавхонаи Арки олӣ, 

воқеаи қиёматасар, сели хунҳо, хусрави мазлумпарвар, ҳазрати 

ҷаннатмакон…: шаҳриёри сипеҳриқтидор... бахшад [43]. Аммо бинобар 

таваҷҷуҳи хотири баъзе аз дӯстони содиқ ва бархе аз ёрони мувофиқ; налами 

шикастарақами тариқ; ҷуръат паймуда, дар майдони сафҳа, капами такопӯй 

ниҳода, дар ин ҷарида аз оғози салтанати рафиулмартабаи подшоҳи ҷамҷоҳи 

хуршедкулоҳ, соҳибқирони замон, искандари даврон, аъни ҳазрати зиллис 

субҳон Сайид Амирнасруллоҳ Муҳаммад Баҳодурсултон адомаллоҳу зилола 

салтанатиҳи ало мафориқиддаврони маа баъзе вақойее, ки дар айёми 

салтанати ҷовиди тирози абади дамсози он подшоҳи дӯстнавоз ва 

душмангудоз рӯйдод шуда...[5]. Ин ҳар шаш шаҳзодаи вологуҳар дар ҳолати 

ҳаёти ҳазрати амири софизамири маъдалатназир волиди худҳо ба сарҳади 

рушду камол расида, аз улуми ақлҳо нақлӣ ва аҳодису калом баҳраи тамом 

ёфта буданд [8]. 

б) дар қолаби ибораҳои феълӣ: навозиш фармудан, машгул гардидан, 

сарафрозӣ бахшидан, ба сарҳади рушду камол расидан, арзадошт 

намудан…: Бар замоири ҳуҷастаи назоӣири нукташиносон, ҷароиди фазлу 

камол ва бар хотири кимиё-муосири дақиқасанҷони дониш ва афзол пeшида 

намонад, ки ин фақири бебизоат ва ҳақири билоиститоатро бо вуҷуде, ки 

қобилияти назму наср набуд чӣ ҷойи он ки дебочаи дилкушои ин ҷарида ва 

аҷзои руҳафзои ин муқаддимаро дар силки таҳрир ва интизом орад....[43].  

в) дар қолаби ифодаҳои маҷозӣ: Гузидатарин рӯзгор, ғаввосвор дар 

баҳри тафаккур фурӯ рафта,  сад  лак  ҳазор лашкари ҷавшангусул,  аз одам 
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то ба ин дам ба як дам аз поӣ дароварда ва синони қаҳраш бисёр аз бисёр 

диловарони  кӯҳдилро ба як ҳамла аз ҷо рабуда, бӯстонсарои адл аз он сероб 

гардидан,.... теғи амр, шоҳони гарданфароз, ба хоки дараш монда рӯйи ниёз 

ва ғ.: Зулҷалоле, ки теғи амраш  сад  лак ҳазор лашкари ҷавшангусулро аз 

одам то ба ин дам ба як дам аз пой дароварда ва синони қаҳраш бисёр аз 

бисёр диловарони кӯҳдилро ба як ҳамла аз ҷо рабуда, шаҳриёри 

сипеҳриқтидор, сулаймонҷоҳ, маъдалатпаноҳро... бахшад [43]. Пас ба 

иҷозати олӣ шоҳи  Кобул  маа тобеони худ азми роҳ карда ибтидои аввал ба 

вилояти Қаршӣ расида, аз он ҷо ба вилояти Шаҳрисабз гузашта чанд рӯз 

истиқомат варзида аз он вало ба роҳи дараи Сангардака ба ҷониби вилояти 

Хусор гузашта, аз Ҳисор низ ба роҳи Қубодиён озим гардида, ба вилояти 

Қундуз гузашта қарор гирифт [45]. Бар замири мунир оинаи мазодири  

сухансанҷон пӯшида  намонад,  ки чунончӣ ки дар вақташ аз омад омади 

лашкари фарангӣ Дустмуҳаммадхони Кобулӣ ҳаросида вилоятро ҳамчунон 

партофта баромада буд. Баъд аз баромадани Дӯстмуҳаммадхон сарҳангони 

фарангӣ маа қӯшуни бекарон омада Кобулро мусаххар намуда, даҳ ҳазор 

фарангиро ба тариқи илғор дар Кобул гузошта, ҳукумати вилояти Кобулро ба 

Шуҷоулмулки Афғон таслим  намуда, муроҷаат фармуда буд [46].   

Ба назари мо, вожаҳои мураккаби хосса ва калимаҳои таркибӣ дар асари 

мавриди таҳқиқ қароргирифта аз ҷанд ҷиҳат ҷолиб буда, барои тасвири 

ҳодисаҳои таърихии ба ҳаёти шоҳони нимаи якуми асри XIX эҷодшуда хеле 

созгор омадааст. Нависанда сайъю кӯшиш намудааст, ки ҳамчун таърихнигор 

воқеаву ходисаҳои ҳамин даврро, ки ба фаъолияти сиёсии амир Насруллоҳ 

бахшида шудааст, бо вожаҳои махсус чун сифатчинӣ тасвир кунад. Аз ин 

ҷиҳат, калимаву ибора ва таркибҳои хос эҷод кардааст, ки ҳар яки он вожаҳо 

дар асар барои муайян кардани ҳолату авзои шоҳ ва фаъолияти ӯ равона 

гардидааст: ниҳоли саодат, гулбуни подшоҳӣ, искандари даврон, подшоҳи 

дӯстнавоз, подшоҳи маъдалатҳисол, фарри шоҳаншоҳӣ, амири 

ҷалолатнишони соҳибқирони замон, шаҳзодаи вологуҳар, ҳазрати амири 

софизамири маъдалатназир, суҳбати ҳамсуҳбатони ноҷинс, ҷамоати 
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хитойқипчоқ, элотияи қарақалпоқ, ҷамоати хитой, ҷамоати қипчоқ, 

ҷамоати қароқалпоқ, султони мағфиратнишон, шоҳзодаи соҳибқирон, 

гардун- мадори олӣ, шукргузории эзидӣ, султони мағфиратнишон, 

шаҳзодаи олимакон, шаҳзодаи сикандарнишон, амири мағфираттироз, 

амири фирдавсмакон, сели хунҳо, хусрави мазлумпарвар, ҳазрати 

ҷаннат- макон…: Амири соҳибқирони зафарқарин яке аз умарои номдор 

ба вилояти Чироғчӣ ҳокими билистиқлол намуда, аз он ҷо нақораи муроҷаат 

фурӯ кӯфта, ҳуккоми завиюлэҳтиром, атрофи ҷавонибро рухсати инсироф 

арзонӣ фармуда, худ ба давлат ва пирӯзии тамом музаффару мансур бозгашт 

намуда, баъд аз тайи мароҳил ба вилояти Қаршӣ дохил гардида, он валоро ба 

юмни мавҳами воло, рашкдиҳандаи ҷаннати аъло гардонид. Дониёлатолиқи 

Кенагаси Шаҳрисабзӣ ва ғайра Ёдгорбӣ Абогилии Яккабоғӣ баъд аз бозгашти 

қӯшуни зафармашҳун ҳар кадом ба мустақарри иёлати худҳо қарор гирифта 

ба фарохурди аҳволи худ туҳфа ва ҳадоёи (саҳ.47) муносиби подшоҳӣ аз аспу 

асбоб ва аз аснофи ақмиша ва амтиъа аз ҳар боб тайёрӣ намуда яке аз 

мақдаматутдавлаи худҳоро ҳамроҳи фарзанди арҷманди худҳо ба рикоби 

ҳумоюни олӣ фиристоданд [38]. Аммо бинобар таваҷҷуҳи хотири баъзе аз 

дӯстони содиқ ва бархе аз ёрони мувофиқ қалами шикастарақами тариқ 

ҷуръат паймуда, дар майдони сафҳа,... дар ин ҷарида аз оғози салтанати 

рафиулмартабаи подшоҳи хуршедкулоҳ, соҳибқиронизамон, искандари 

даврон, дар айёми салтанати ҷовиди тирози абади дамсози он подшоҳи 

дӯстнавоз ва  душмангудоз рӯйдод шуда то фатҳи баъзе мамолик... [23]. Чун 

рояти нусратшиор, яъне лашкари ҷаррор подшоҳи комкори зафаркирдор дар 

атрофи Зомин расида, перомуни Ҳисорро фурӯ гирифтанд ва ба расми 

муҳосара ба гирдогирди ҳисор фуруд омаданд, чунончи, ки аморатпаноҳ 

Остонақул эшикбошӣ қабл аз муҳосараи Ём ба фармоиши шоҳаншоҳи 

некуфарҷом маа қавли Дизак ва лашкарияи Кӯҳистон омада, қасабаи 

Зоминро муҳосара намуда, ба танг оварда буд [74]. 

      Ҳамин тавр, дар «Зафарномаи хусравӣ» миқдори зиёди калимаҳои 

таркибӣ  ба  назар мерасанд, ки мавҷудияти ин калимаҳо шаҳодат бар он 
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медиҳанд, ки  муаллифи  асар барои ифодаи фикри худ аз ин навъи ифода дар 

ҷойи зарурӣ истифода кардааст. Сониян, калимаҳои таркибӣ дар қолаби 

ибора ифода ёфта, ибораҳо дар қолаби ибораи озоди наҳвӣ (миқдорашон беш 

аст) ва ифодаҳои маҷозӣ омадаанд [54].  

 

III. 4. Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ дар асар 

 

          Дар асари мавриди таҳқиқ қароргирифта унсурҳои қадимаи марбути 

ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ дида мешаванд, ки чанде аз онҳоро мо дар поён 

меоварем ва онҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем. Аз ҷумла, дар асар 

унсури маа, ки дар дастури забоншиносии пешин номи пешоянди ба аст, 

хеле зиёд истифода гардидааст: Дар ин маврид низ тураи турониён, 

шаҳзодаи олимакон, амирзода сайид Мирнасруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон 

ба муҷарради шунидани хабари вафоти акаи худро ӯ низ маа аркони давлат 

ва баҳодурони зишавкат саворӣ намуда…[45].Зикри хуруҷи амирзодаи 

даврон соҳибқирони замон сайид амир Насруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон 

аз вилояти Насаф ба ҷониби Самарқанди фирдавсмонанд ва фатҳи он билод 

маа қилои Миёнколот ва омада муҳосира намудани Бухорои Шариф ва 

фирӯзии шаҳри он дар ин сафари хайриятасар ба авну инояти малики довар 

[23]. 

       Унсури дигари дастурии пешин, ки дар ин асар дида мешаваду дар 

таълифоти адибони дигари ин давр ба назар намерасад, ҳиссачаи мар аст: 

Шоистаи сарири хилофат ва ҷаҳондорӣ ва сазовори афсари азамат ва комгорӣ 

мар соҳибдавлатеро сохт, ки пешниҳоди ҳиммати олирутбаташ ба тақвияти 

дини мубин буда ва насабулайни замири мунираш тамшияти аҳкоми 

саййидул мурсалин саллалоҳу алайҳи ва саллам [6].  Ҳамчунин ин унсури 

дастурӣ дар пораи манзуми асар низ мавриди корбурд қарор гирифтааст:  

               Камар баст бо фарри шоҳаншоҳӣ, 

               Ҷаҳон сарбасар шуд мар ӯро раҳӣ. [9] 
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         Дар адабиёти илмӣ ва фарҳангҳои тафсирӣ ин унсури дастурӣ чунин 

шарҳу тавзеҳ дода шудааст. Аз ҷумла, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

аносири мазкур ба таври зайл тавзеҳ гардидааст: «Мар IIمر ҳамчун ҳиссача 

қабл аз вожаи бо пасоянди -ро меомада нигошта гардида, маънои навъи 

таъйину таъкидро ифода мекунад ва баъзан ҷиҳати ороиши сухан корбурд 

мегардад. Инчунин мавридҳое мешавад, ки, асосан, дар пораҳои мутуни 

адабиёти пешин, дар сурати зикр нашудани «-ро» ба ҷойи он истифода 

мегардид: мар он кас, мар-маро» [ФЗТ 1969, Ҷ. 1. С. 756]. 

Ҳамин тавр, дар «Зафарномаи хусравӣ» истифода шудани унсури 

дастурии маа ва ҳиссачаи мар далолат бар он мекунад, ки дар забони 

мансури асри XIX ин унсурҳои дастурии забони пешин мавриди корбурд 

қарор мегирифтааст ва то ин вақт ин унсурҳо побарҷо будаанд.  
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                                Хулосаи боби сеюм 

Ҳамин тавр, агар боби мазкурро ҷамъбаст карданӣ шавем, чунин 

натиҷагирӣ мешавад:  

       1. Дар асари мавриди пажуҳиш миқдори зиёди калимаҳои мураккаб  

мавриди корбурд қарор гирифтааст, ки онҳоро аз рӯйи навъашон ба 

калимаҳои мураккаби пайваст ва калимаҳои мураккаби тобеъ ҷудо намудем. 

Миқдори калимаҳои мураккаби пайваст хеле кам буда, калимаҳои мураккаби 

тобеъ хеле зиёданд. Муаллифи асар дар эҷоди калимаҳои мураккаб ҳунари 

худро нишон дода, барои сифатчинӣ калимаҳои ниҳоят зебои мураккаби 

тобеъро созмон додааст, ки дар боло чанде аз онҳоро мо ҳамчун намуна 

овардем. 

2. Дар асари мавриди таҳқиқ миқдори зиёди калимаҳои таркибӣ  

мавриди корбурд қарор гирифтааст, ки вуҷуд доштани онҳоро муаллифи  

асар барои ифодаи фикри олии худ истифода кардааст ва калимаҳои таркибӣ 

дар қолаби ибора ифода ёфтаанд.  

3. Дар «Зафарномаи хусравӣ» истифода шудани унсури дастурии маа ва 

ҳиссачаи мар нишон медиҳад, ки ҷиҳатҳои дастурии забон ниҳоят ба таври 

тадриҷӣ ба дигаргуниҳо дучор мешудаанд.  
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                                               Х У Л О С А 

      Омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқу таҳлили асарҳои адибони поёни садаи  ХIХ 

ва оғози асри XX ҷиҳати  омӯзиши зинаҳои рушди забон ва доираи корбурди 

он дар ҷамъият, саҳми забони адабии тоҷикиро дар рушду такомули 

минбаъдаи ҷамъият нишон медиҳад. Нигорандаи «Зафарномаи хусравӣ» ба 

сифати чеҳраи нонамоёни ин марҳила дониста шуда, бо таълифи асари 

баландарзиши худ дар инкишофи минбаъдаи забони адабии тоҷикӣ саҳми 

таъсирбахш гузоштааст. Аз ин хотир вақте ки доир ба рушду таҳаввули 

забони адабии тоҷикии асри XIX ин давр сухан гуфта мешавад, ҳатман саҳми 

муаллифи беноми ин асарро ба ёд овард. Зеро асарҳои мансури ин аҳд, 

минҷумла «Зафарномаи хусравӣ», аз навъи ҷамъбасткунии ҳамаи комёбиҳои 

адабӣ ва офарандагии ин аҳд ба ҳисоб рафта, пеш аз ҳама, таҷассумкунандаи 

идеяҳои ахлоқи неку ва хислатҳои ҳамидаи мардумианд, аз ин рӯ сазовор аст, 

ки забони осори мансури ин аср, минҷумла забони «Зафарномаи хусравӣ» 

ҳаматарафа мавриди баррасиву омӯзиш қарор дода шавад. Дар натиҷаи 

омӯзишу баррасии хусусиятҳои лексикию услубии асарҳои мансури ин аср, 

минҷумла забони «Зафарномаи хусравӣ» чунин натиҷаҳо ба даст омад:  

    1.Теъдоди муродифот дар «Зафарномаи хусравӣ» хеле фаровон буда, 

ишора бар он дорад, ки хазинаи луғати забони адабии тоҷикӣ аз замони 

қадим инҷониб хеле пурғаноманд будааст ва аз тарафи удабо бамаврид ва 

устодона истифода кардани воҳидҳои луғавии забон баҳри пурқуввату 

устувор гардидани таркиби луғавии забон ва сухандониву сухансанҷии адиб 

нишон медиҳаду муассирии неруи тавоноии  афкори  ӯро нишон медиҳад. 

     2. Дар «Зафарномаи хусравӣ» антонимҳо ба миқдори муайян  истифода 

гардида, мазмуну мундариҷа ва ғояву забони асари мавриди таҳқиқ 

қароргирифтаро хонданбобу ҷолиб гардонидаанд. Дар асарҳои бадеӣ ба 

воситаи вожаҳои антонимӣ ҳолату вазъи ширинву талхӣ, пастӣ ва баландии 

зиндагӣ ва комёбиву нокомӣ дар он, дурбиниву кӯтоҳназарӣ дар фаъолияти 

корӣ, доноӣ ва разилӣ, хушҳоливу хоксорӣ ва масрурии аҳли ҷомеа ва 

монанди инҳо барин хислатҳои ҳамидаи инсонӣ акси худро  меёбад.   
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      3. Баррасии луғавии асар ҳамчун намунаи насри охири асри XIX ва 

ибтидои қарни XX ва ҳамчун намунаи насри адабиёти ин давр аҳаммияти 

бузургро молик аст.  Ин наср дар пояи осори насрии нависандагони номдори  

адабиёти тоҷик, чун Саъдӣ, Мирхонд, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ, Аҳмади Дониш таълиф гардида, фарогири хусусиятҳои осори 

мансури адабиёти мумтозро дар худ инъикос кардааст.   

4.Замони эҷод ва зиндагии  муаллифи  асар ба даврони гул-гулшукуфоии  

адабиёти маорифпарварӣ ва услуби сода гардонидани забони адабии давр  

мувофиқат мекунад. Аз ин рӯ муаллифи асар кӯшидааст, ки забони асари 

мансураш бештар содаву равон ва фаҳмою дастрас бошад. 

5. Калимаҳои аслии тоҷикӣ ҷавҳари асосии асари мавриди пажуҳишро 

фаро гирифта, аз нигоҳи миқдор хеле зиёданд ва дар истифодаи мафҳумҳои 

муҳимми иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва фарҳангию маданӣ мавриди корбурд 

қарор гирифтаанд. Ин ба он далолат мекард, ки нақши забони адабии тоҷикӣ 

дар ин давр батадриҷ боло рафта, адибон мекӯшиданд, ки навиштаашон ба 

зеҳни мардум наздик ва фаҳмо бошад.  

6. Дараҷаи истифодаи вомвожаҳои арабӣ дар асар аз рӯйи зарурат буда, 

бар ифодаи мафҳуми сиёсӣ-маъмурӣ, динӣ, ҳуқуқ, ахлоқ ва амсоли инҳо 

омадаанд ва аз нигоҳи миқдор пас аз калимаҳои аслан тоҷикӣ мавқеъ доранд. 

Ин далолат бар он мекунад, ки адибон мекӯшиданд ба покизагии забони 

модариашон дар ин давр низ бипардозанд ва муаллифи «Зафарномаи 

хусравӣ» низ яке аз ҳаминҳост, ки ба тозагии забони модарияш, яъне забони 

тоҷикӣ, чун дигар маърифатпарварону маорифпарварон иқдом намудааст. 

7. Дар таркиби луғавии асар вожаву истилоҳоти соҳаи динӣ низ ба назар 

мерасанд, ки фарогирандаи  расму оинҳои динӣ-тасаввуфиянд. Ба қатори ин 

вожагон вожаҳои арабии  имон, дин, каъба, қазо (истилоҳоти дорои 

мафҳуми умумидинӣ), мусулмон, кофир, насронӣ, буддоӣ (истилоҳоти 

мансуби ин ё он дин будан), биҳишт, тақдир, уқбо, маҳшар (истилоҳоти 

ифодагари  дунёи дигар), Қуръон, дуо, намоз, закот, сӯфӣ, шайх, дарвеш, 

Худо, Раб, Эзид, Парвардигор, Оллоҳ, Исо ва монанди инҳо мансубанд.  
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8. Дар асар калимаҳои туркиву ӯзбекӣ мақоми муайян дошта, аз нигоҳи 

теъдод беш нестанд ва барои ифодаи мафҳумҳои ҳарбӣ, маъмурӣ, ки дар 

забони тоҷикӣ ҳамчун вожаҳои таърихӣ ворид гардида буданд, омадаанд. Дар 

забони адабии тоҷик тибқи нигоштаи муҳаққиқон вожаҳои туркӣ-ӯзбекӣ 

барои ифодаи мафҳумҳои муҳимми ҳаёти воқеӣ ва оҳангу ҷилваҳои 

мухталифи эҳсосидошта мавриди корбурд қарор гирифта, назар ба гурӯҳҳои 

дигари вожаҳои иқтибосӣ майли бештари ба қонуниятҳои дохилии забони 

тоҷикӣ мутобиқшавӣ доранд ва аз калимаҳои худӣ кам фарқ мекунанд.   

     9. Дар таркиби луғавии асар вожаҳои сода, содаи рехта басо беш мавриди 

корбурд қарор гирифта, онҳо боз аз нигоҳи мансубият ба ҳиссаҳои нутқи исм 

(бештар), ҷонишин, шумора ва ғ. тасниф гардида, вожаҳои содаи рехта 

бештар ифодагари топонимҳо (ҷойномҳо) ва антропонимҳо (номи одамон) 

мебошанд. 

      10. Дар асар миқдори зиёди мавриди қарор гирифтаи вожаҳои 

мураккабсохт аз рӯйи навъашон ба вожаҳои мураккабсохти пайваст ва 

калимаҳои мураккаби тобеъ ҷудо мешаванд. Аз ин миқдор теъдоди 

калимаҳои мураккабсохти пайвасти асар хеле кам буда, калимаҳои 

мураккабсохти  тобеъ  бештар буда, ин вожаҳоро муаллифи асар барои 

сифатчинӣ созмон додааст.  

11. Дар асар миқдори беши вожаҳои таркибӣ  корбурд  ёфта, барои 

ифодаи фикри олии худ онҳоро истифода кардааст ва он вожаҳои таркибӣ 

дар  қолаби ибора омадаанд.  

12. Дар асар корбурди унсури дастурии маъа ва ҳиссачаи мар ба назар 

мерасад, ки ин унсур мерос аз таърихи забони адабии асрҳои X-XI буда, 

далолат бар он мекунад, ки ин унсури дастурии забон то ин давр маҳфуз 

мондааст.   

13. Корбурди вомвожаҳои русӣ ва аврупоӣ дар асар аз нигоҳи миқдор 

ангуштшумор бошад ҳам, далолат бар он мекунад, ки муносибатҳои 

дипломатӣ ва иқтисодӣ бо кишвари Русияи подшоҳӣ аллакай оғоз гардида, ба 
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воситаи ин ҳамкориҳо ин калимаҳо ба таркиби луғавии забон дохил шуда, 

дар истифодаи мафҳумҳои техникӣ, ҳарбӣ корбурд ёфтаанд. 
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      Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ: 

      1. Муаллифи диссертатсия бар он андеша аст, ки ҳангоми таълифи  

васоити таълим ё китоби дарсӣ доир ба таърихи забони адабии тоҷик дар 

нимаи дувуми асри XIX аз маводи диссертатсия метавон истифода кард, зеро 

дар рисола вижагиҳои назарраси забони адабии ин давр инъикос ёфтааст ва 

онҳо чун далели муътамади  инкишофи забони адабии тоҷикӣ  давранд.  

     2. Таркиби луғавии асари мавриди таҳқиқ хеле пурбор буда, дар он 

калимаҳои зиёди мураккаб мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки онҳоро 

дар фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ ҳамчун намуна истифода кардан ба 

фоидаи кор аст. Инчунин аз онҳо муҳаққиқони ҷавон, донишҷӯён дар 

дарсҳои тахассусӣ аз фанҳои таърихи забони адабии тоҷикии давр, дар 

таълифи корҳои илмии худ мавриди корбурд қарор дода метавонанд.  

     3. Дар диссертатсия маводи зиёди ономастикӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст, ки ин маводро муаррихон, харитасозон барои ошкор кардани 

ҷойгоҳи воқеаву ҳодисаҳои таърихӣ мавриди истифода қарор дода 

метавонанд ва барои таҳияи харитаи сиёсиву ҷуғрофии ин давр маводи хубе 

хоҳад буд. Ҳамчунин омӯзгорони ҷуғрофиё барои тадриси ҷуғрофияи ин 

мавзеъҳо аз маводи диссертатсия метавонанд корбаст намоянд. 

      4. Маводи диссертатсия барои баргузории курси махсус аз вазъи забони 

адабии тоҷики нимаи дуюми XIX як манбаи муҳим аст, ки аз он муҳаққиқони 

ҷавон, магистру докторони PhD баҳрабардорӣ намоянд.  

      5.Маводи диссертатсияро барои муқоиса бо осори насрии нависан- 

дагони номдори адабиёти тоҷик, чун Саъдӣ, Мирхонд, Абдураҳмони Ҷомӣ, 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Аҳмади Дониш истифода кардан мумкин аст, зеро  

“Зафарномаи хусравӣ” дар пайравии ҳамон асарҳо таълиф ёфтааст.  

     6. Муҳаққиқони адабиёти маорифпарварӣ ва маърифатпарварӣ, ки ҷиҳати 

услуби сода гардонидани забони адабии даврро пайгири карда буданд, ин 

асарро чун намунаи ҳамин услуб ё равияи содакунонии забони адабии давр  

мавриди баррасӣ қарор дода метавонанд.    
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