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ГЗАҲТ – Грамматикаи забони адабии њозираи тољик
Муќаддима
Кори диссертатсионї ба тањќиќи вижагињои нањвии «Ќобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус бахшида шудааст.
Мубрамии мавзуи тањќиќот аз он иборат аст, ки барои такмил ва
инкишофи солими забони адабии муосири тољикї тањќиќи нањвиѐти
осори бењтарини адабиѐти классикї маводи пурарзиш медињад.
Илми нањв барои шинохту муайян кардани иллату нуќси тарзи
гуфтору баѐн, сањењии он чун рањнамо хизмат менамояд. Аз ин љост, ки
ба ќавли донишманди улуми адабии асри ХIII Шамси Ќайси Розї, «Арўз
мизони каломи манзум аст, њамчунон ки нањв мизони каломи мансур»
[Розї 1991, с.31]. Тањќиќи густурдаи вижагињои нањвии «Ќобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус њанўз рўйи кор наомадааст. Аз ин рў, тањќиќи
ин мавзўъро ба хотири кушодани вижагињои нањвии «Ќобуснома» зарур
шуморидем.
«Дар асрњои IХ-Х ба забони тољикї адабиѐти доманфарохе
инкишоф меѐбад. Асоси забони адабиро шевањои Хуросону Осиѐи
Миѐна ташкил кардаанд» [Ѓафуров 1973, с.375].
Аз рўйи маълумотњои сарчашмањои таърихї ва забоншиносї
маълум мешавад, ки ташаккул ва рушди забони тољикї ба давраи
сулолаи Сомониѐн, яъне асрњои Х-ХI, рост меояд. Осори хаттии ин давра
далели гуфтањои болост ва яке аз онњо “Ќобуснома”-и Унсурмаолии
Кайковус ба шумор меравад.
«Дар ањди Сомониѐн забони тољикии онваќта, ки дар осори хаттии
дарї ѐ худ дарии форсї номида мешуд, асосан, њамчун забони давлатї
ќабул карда шуд. Мукотибаи расмї оид ба масъалањое, ки ба дин
нисбате надоштаанд, асосан, ба њамин забон бурда мешуд» [Ѓафуров
1973, с.377].
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Забони адабии тољикї дар асрњои Х-XI ташаккул ва хеле инкишоф
ѐфта, асарњои насрї ва назмии бешуморе бо ин забон эљод шудаанд.
Асарњои насрии ин давра аз љињати сабк гуногунанд. Ин асарњо бештар
ба гурўњи асарњои ирфонї, ривоятї ва бадеї мансубанд. «Ќобуснома»,
«Кимиѐи саодат», «Сиѐсатнома», «Сафарнома», «Таърихи Байњаќї»,
«Зайн-ул-ахбор», «Таърихи Систон», «Кашф-ул-мањљуб»-ро ба ќатори
асарњои барљастаи насрии асри XI дохил кардан мумкин аст. Саид
Нафисї оид ба ин китобњо мегўяд, ки онњоро «метавон бо далели том
бењтарин намунањои насри равони бепироя шумурд» [Нафисї 1312, с.98].
Аз тањќиќи осори насрии ин давра маълум гашт, ки насри ин давра
сода ва равон буда, аз такаллуфоту иборапардозї орї аст. Мурод аз
насри сода насрест, ки холї аз бењудагўињо ва калимањои сабукмаъно
мебошад. Ин шева аз ибтидои пайдоиши насри форсї рушд меѐфт ва дар
тамоми асри XI дар тараќќї ва такомул буд. «Ёдгорињои забоние, ки то
давраи мо мањфуз мондаанд, аз он шањодат медињанд, ки дар асрњои Х XI забони наср сода, равон, сабуктар ва дастраси оммаи васеъ будааст»
[Маъсумї 1966, с. 141].
Аз асарњои насрии асри XI

барои тањќиќи нањвиѐти ин давра

«Ќобуснома» -и Амир Унсурулмаолии Кайковус ибни Искандар ибни
Ќобус ибни Вашмгир (дар баъзе маъхазњо-Вушмагир) ибни Зиѐрро
интихоб кардаем. Ин китоб ба шеваи сода ва дилпазир нигошта шудааст.
Ба ѓайр аз содагиву равонии забон «Ќобуснома» асари ахлоќї буда,
ањамияти тарбиявї низ дорад. «Ин китоб, яъне «Ќобуснома», дар њар
вараќе шомили фавоиди луѓавї ва таърихии бисѐр аст ва њатто бисѐре аз
одату русуми замонаро, ки дар љойи дигар натавон ѐфт, дар худ љовидон
гузошта ва аз дастбурди фаромўшї бозрањонидааст» [Нафисї 1347,
с.115].
Инчунин, Муњаммадтаќии Бањор дар асари худ «Сабкшиносї»
гуфтааст: «Ќобуснома» асари бузургест ва бењтарин иншою зеботарин
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насри форсї» ва «насри салис ва комил ва зебо ва матбўи форсї» [Бањор
1930, с.11 4].
Муњиммияти дигари тањќиќи ин мавзуъ дар он аст, ки ќолабњои
таърихан мустаъмали љумлањои содаю мураккаб муайян ва равшан карда
мешавад, ки барои илми нањви муосири тољик хеле пурарзиш аст.
Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Омўхтани вижагињои нањвии
«Ќобуснома» -и Амир Унсурулмаолии Кайковус барои таҳқиқи таърихи
забони тољикї маводи бою фаровоне медињад. Њар як забон дар
алоќамандии зич бо таърихи халќ, ки доранда ва бунѐдкори он забон
мебошад, омўхта мешавад, чунки забон њамчун њодисаи љамъиятї дар
иртибот бо тараќќиѐти љамъият такомулу инкишоф меѐбад. «Мо забон
ва ќонуниятњои инкишофи вайро вобаста ба таърихи халќу мамлакат
меомўзем, чунки забон ва ќонунњои инкишофи онро фаќат ба шарте
фањмидан мумкин аст, ки онро ба таърихи љамъият, бо таърихи халќе, ки
забони омўхташаванда ба он тааллуќ дорад ва он бунѐдкунанда ва
соњиби ин забон мебошад, зич пайваста омўхта шавад» [Маъсумї 1966,
с.129].
Љумла асоси муошират ва амали забон аст, ки инсоният онро дар
шаклњои гуногун истифода мебарад. Мањз ба шарофати љумла забон дар
нутќ арзи њастї намуда, вазифаи љамъиятии худро адо менамояд. Амали
доимии забон умри љовидонии вай аст.
Забоншиносон К.Г. Залеман, Ҷ. Николсон, Э. Браун, В.А. Жуковский,
Н. Березин, Д. Филлот, П. Ҳорн, Р.И. Алиев, М. Баҳор аз зумраи он
муҳаққиқоне мебошанд, ки баъзе маълумотҳоро оид ба забони адабиѐти
классикӣ пешниҳод кардаанд. Аз ҷумла, В.А. Жуковский дар муқаддима ба
«Асрор-ут-тавҳид»-и Абусаид, Ҷ. Николсон дар асоси маводи «Форснома»-и
Ибн-ул-Балхӣ, Р.И.Алиев дар натиҷаи таҳқиқи«Гулистон»-и Саъдӣ, М. Баҳор
дар асоси «Таърихи Систон» ва Э. Браун дар асоси «Тафсири Табарӣ» доир
ба забон, ибораороӣ ва шакли ҷумлабандии адабиѐти классикии тоҷику форс
маълумотҳои пурқимате овардаанд.
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Асарњои илмии олимони номбурда, асосан, хусусияти луѓавї ва
морфологии осори зикршударо фаро мегиранд. Дар ин асарњо аз хусуси
вижагињои нањвии осори мутафаккирон баъзе ќайдњо низ дида мешавад.
Бояд зикр кард, ки Сайидризо Ализодаи Самарќандї, Лутфулло
Бузургзода, Беленитский, Б. Хољизода, Д.Т. Тољиев, Б. Ниѐзмуњаммадов,
М. Ќосимова, Ш. Рустамов. Р. Ѓаффоров, Н. Маъсумї М. Норматов, С.
Собирљонов, М. Абдурањмонова ва дигарон барои инкишофи илми
забоншиносии тољик, алалхусус барои ошкор кардани вижагињои
љумлањои сода хизмати шоиста кардаанд.
Ягона асаре, ки ба нањви љумлањои мураккаби тобеъ дар забони
классикї бахшида шудааст, «Љумлаи мураккаби тобеъ дар забони
адабии тољик дар асрњои ХV-ХVI» (Душанбе 1971) ном рисолаи
Ќ.Ќаландаров ба шумор меравад. Баъдтар асари дигари Ќ. Ќаландаров
бо исми «Ташаккул ва такомули љумлањои мураккаби тобеъ дар забони
адабии тољик» (асри Х-ХIХ соли 2004) ба табъ расид. Тањќиќ нишон дод,
ки бори нахуст оид ба нањви љумлаи сода профессор М Н.Ќосимова
рисолаеро бо номи «Очеркњо оид ба синтаксиси љумлањои содаи насри
асри XI» (Душанбе 1976) ба табъ расондааст.
Бояд ѐдовар шуд, ки забоншиноси машњури Эрон Њумоюни
Фаррух Абдурањмон дар «Дастури љомеи забони форсї», ки аз њафт љилд
иборат аст, дар ќатори хусусиятњои забони адабии њозираи форсї ва
лањљањои он як ќатор хусусиятњои муњимми асарњои адибони адабиѐти
классикиро низ хотиррасон кардаанд. Њамин тариќ, хусусиятњои забони
адабиѐти классикї дар асарњои мазкур бо роњњои гуногун тасвир
шудаанд ва «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус низ аз љумлаи ин
асарњои пурќимат аст, ки яке аз ганљинањои ноѐби мадании халќи тољику
форс ба шумор меравад. Ногуфта намонад, ки як гурўњ забоншиносон
оид ба хусусиятњои забонии «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
низ тањќиќи илмї анљом додаанд. «Очеркњо оид ба синтаксиси љумлањои
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содаи насри асри XI дар асоси маводњои «Сиѐсатнома», «Ќобуснома» ва
«Сафарнома»-и Ќосимова М. Н. аз љумлаи онњост. Ин асар очеркњо оид
ба баъзе масъалањои нањви љумлаи сода буда, дар он оид ба сохт, маънои
љумлањои сода, сараъзоњо, муайянкунанда ва пуркунандаи насри асри XI
сухан меравад. Давронов А. оид ба хусусиятњои сарфии ин асар рисолаи
номзадї дифоъ кардааст.
Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ѐ мавзуъњои илмї
Хулосабарорињо аз тањќиќоти мазкур дар такмили барномањои
таълимии муќарраршуда сањм гирифта метавонанд. Мавзуи тањќиќотии
мавриди назар ќарор дода шуда як љузъи корњои илмї тањќиќотии
кафедраи забоншиносї ва таърихи забони Донишгоњи давлатии Кўлоб
ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї мебошад.
Тавсифи умумии тањќиќот:
Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Дар ин рисола мо кўшиш намудем,
ки оид ба вижагињои нањвии «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус,
яъне тарзи ибораорої, хусусиятњои сохторию маъноии љумлањои содаю
мураккаб ва банди наҳвӣ дар он тањќиќи илмї анљом дињем.
Шарќшиноси

маъруфи

шўравї

Е.Э.Бертелс

њаќќонї

ќайд

намудааст, ки «Ќобуснома» на бо забони адабии Эрони асри XI, балки
ба забони адабии сокинони ќаламрави Сомониѐн, яъне тољикон,
навишта шудааст [Ќобуснома 1979, с.19].
Ин фикрро калимаву ибора ва таъбирњои бешумори забони асар аз
ќабили чанг задан, дер напоидан, дар рўй сухан гуфтан, сухан шикастан,
пушаймонї хўрдан, нигоњ доштан, њавои дил, сухани думбурида, сарзаниш
кардан, навкиса, ки њоло дар забони адабиву гуфтугўии халќи тољик ва
шевањои он хеле серистеъмоланд, тасдиќ менамоянд.
Ин асар бо њуруфи имрўзаи тољикї бори аввал соли 1968 бо
кўшиши адабиѐтшинос А.Девонаќулов ва бори дуюм бо саъйи доктори
илмњои филологї М.Муллоањмадов рўйи чопро дид.
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Дар тањќиќи љумлањои мураккаб бошад, хидмати профессорон
Ањмад Шафої ва Додољон Тољиев назаррас аст. Онњо ба ѓайр аз хелњои
љумлањои сода дар хусуси љумлаи мураккаби тобеъ фикрњои тозаеро
пешкаши ањли илм кардаанд. Заминаи илмии ин фасли Грамматикаи
академии забони адабии тољикро тањќиќи профессор Додољон Тољиев
ташкил медињад.
Дар забоншиносии тољик хелњои алоњидаи љумлањои мураккаби
тобеъ омўхта шудааст ва тањќиќи љумлаи муракаби тобеъ бо љумлањои
пайрави замон, шарт, сабаб, тарзи амал, миќдору дараља, мубтадову
хабар, муайянкунанда ва пуркунанда ба ќалами забоншиносон Њ.
Њусайнов, М.Н. Ќосимова, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, Ф. Зикриѐев, Д.
Хољаев, Ќ. Ќаландаров, В. Абдулазизов тааллуќ доранд.
Вазифаи асосии тањќиќи мазкур аз он иборат аст, ки баъзе
хусусиятњои нањвии љумлањои сода ва мураккаби насри асри XI дар
асоси маводи «Ќобуснома» тањќиќ ва омўхта шавад.
Омўзиш

ва

тањлили

вижагињои

нањвии

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии Кайковус њадафи асосии тањќиќи илмии мазкурро
ташкил медињад. Њадафи пешгузошташуда анљоми вазифањои зеринро
таќозо менамояд:
– баррасии вижагињои сохтории ҷумлаҳои содаи «Ќобуснома»;
– нишон додани воситањои ифодаи алоќаи нањвии љумлаи сода дар
«Ќобуснома»;
– муайян кардани вижагиҳои сараъзо ва аъзои пайрав дар асар;
– тањлили љумлањои содаи «Ќобуснома» аз рўйи маъно, оњанг ва сохт;
–

муайян

намудани

вижагињои

љумлањои

мураккаби

пайвасти

«Ќобуснома»;
– нишон додани вижагињо дар корбурди банди нањвї;
– фарќи хусусиятњои нањвии «Ќобуснома»-и Кайковус аз забони
муосир.
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Натиљаи тањќиќ, ки ба як давраи муайяни таърихї хос мебошад,
нишон медињад, ки таѓйирот дар фонди асосии луѓавї назар ба сохти
грамматикї зиѐдтар аст ва аз ин сабаб таѓйироти сохти грамматикии
забони тољикї дар ин давра ќариб номаълум мебошад. Ба ќавли
профессор Д.Т.Тољиев «Категорияњои грамматикии забони тољикї
натиљаи инкишофи дурударози таърихї мебошад» [Таджиев 1955, с. 3.]
ва дар тўли таърих сохти грамматикии забони њозираи тољикї бойтару
суфтатар шудааст, зеро мо инро дар гуногунии воситањои нањвии алоќаи
калимањо, бойтар шудани ифодаи аъзоњои љумла, гуногунии сохту
таркиби љумлањо бараъло дида метавонем.
Объекти

тањќиќотро

матни

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии

Кайковус, ки солњои 1968, 1979 ва соли 2007 нашр гаштааст, ташкил
медињад.
Мавзуи тањќиќот. Омўзиш ва баррасии

вижагињои нањвии

«Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, мањсуб меѐбад.
Асосњои назариявии тањќиќот. Тањќиќоти мазкур сохтори нањвии
забони адабии классикии тољикиро дар як давраи муайяни таърихї, дар
асоси маводи тањлилшуда нишон медињад.
Дастовардњои илмии ин тањќиќ дар њалли як ќатор масоили
назариявии нањви забони адабии муосири тољикӣ мусоидат мекунад.
Њамчунин муќоисаи маводи тањлилгардида барои муайян кардани
раванди инкишофи воњидњои нањв, ба мисли ибора, љумла ва банди
наҳвӣ дар даврањои гуногун ањамияти илмию амалї дорад. Низоми
муайянгардидаи тањлили нањвии забони «Ќобуснома» барои тањќиќоти
минбаъдаи илмию назариявї дар ин самт метавонад њамчун асос ва
замина хидмат намояд.
Навгонии илмии тањќиќот аз он иборат мебошад, ки бори нахуст
дар

забоншиносии

тољик

вижагињои

нањвии

Унсурулмаолии Кайковус мавриди баррасї ќарор
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«Ќобуснома»-и
мегирад. Дар

диссертатсия вижагиҳои корбурди воҳидҳои наҳв дар асар ба таври
мушаххас ва бо усули оморӣ нишон дода шудааст.

Нуктаҳои ба њимоя пешнињодшаванда:
1.Дар забони сарчашмаҳои хаттии асрҳои X-XI доираи маъноию
сохтории ҷумлаҳои сода ва мураккаб хеле фарох, дараҷаи корбурд ва
муассирии он аст, зеро ҷумлаҳои мазкур барои ифодаи ниятҳои услубии
нависанда мусоидат менамоянд.
2.Таҳлили маводи асар ва масъалаҳои назариявии ҷумлаҳои содаи
яктаркиба ва дутаркиба собит намуд, ки миқдори ҷумлаҳои содаи
яктаркибаи хуллас 70% ва ҷумлаҳои содаи яктаркибаи тафсилӣ 30% - ро
ташкил додаанд. Дар байни ҷумлаҳои дутаркибаи тафсилии феълӣ
ҷумлаҳои дутаркибаи тафсилии чораъзо ва панҷаъзо доираи истеъмоли
васеътар доранд.
3. Дар забони «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус мубтадо
мисли мубтадои забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҳиссаҳои номии нутқ бо
исм, сифатҳои субстантиватсияшуда, ҷонишин, инчунин, масдар, сифати
феълӣ ва ибораҳо ифода шудааст. Мубтадоҳое, ки бо масдар, сифати
феълӣ ва сифат ифода шудаанд, камистеъмоланд. Аммо бо шумора
ифода шудани мубтадо мушоҳида нашуд.
4. Таҳлил нишон дод, ки ҳамаи аъзои ҷумла дар асар чида шудаанд.
Унсурулмаолии Кайковус чун дигар адибони классикӣ хусусиятҳои
грамматикӣ ва услубии ҷумлаҳои чидааъзоро дар «Қобуснома» хеле
моҳирона истифода бурдааст. Ин гуна ҷумлаҳо бештар бо такрор шуда
омадани феълҳои ѐридиҳанда, бандакҳои хабарӣ сурат гирифтаанд. Як
вижагии

аъзои

чидаи

асари

мазкур

ин

аст,

ки

пайвандаки

пайвасткунандаи «ва» бо ҳар як аъзои чида такроран омадааст.
5. Таҳқиқи тарзу воситаҳои алоқаи наҳвии калимаҳо дар ҷумлаҳои
содаи «Қобуснома» собит намуд, ки воситаҳои алоқа ба монанди
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бандаки изофӣ, пешояндҳо, пасояндҳо, тартиби калима ва оҳанг, ки
воситаи асосии алоқаи грамматикии ҷузъҳои ибора ба шумор мераванд,
дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус низ корбурди зиѐд дошта,
доираи истифодаи бандаки изофӣ, пешояндҳо бештар мушоҳида шуд.
6. Дар «Қобуснома» дараҷаи истеъмоли ҷумлаи мураккаб бартарӣ
дорад, чунки мазмуну муҳтавои асар инро тақозо намудааст ва ин аз
маҳорати баланд ва забондонии нависанда низ шаҳодат медиҳад. Як
вижагии корбурди ҷумлаи мураккаб ин аст, ки дар аксари ҷумлаҳои
мураккаб дар ҷумлаи содаи дуюм бандаки хабарии «аст» њазф мегардад.
Мавқеи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳам дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус назаррас аст.
7.

Хусусияти

назарраси

забони

«Қобуснома»

ин

аст,

ки

пайвандакҳои валекин, ки, то ва чун серистеъмол буда, аз онҳо чун 471
маротиба ва чунон ки 152 маротиба кор фармуда шудаанд. Дар баробари
ин таркибҳои љонишини ишоратї андар он ҷо, ҳар ҷо, ин ҷо, ҳамон ҷо, он
ҷо маъмул буда, барои алоқаманд кардани ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла
хизмат кардаанд.
8. Дар «Қобуснома» ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб доираи
васеи истеъмол дошта, ҳамон се қолаби аслие, ки имрӯз ҳам
мустаъмаланд, фаровон ба чашм расид. Ин се қолаби аслӣ қолабҳои
зиѐди фаръӣ зоҳир кардаанд. Гоҳе теъдоди ҷумлаҳои пайрав дар
қолабҳои фаръӣ то ба даҳ мерасад.
9. Дар

«Қобуснома» теъдоди банди наҳвӣ низ фаровон буда,

вижагиҳои хоси худро дорад. Дар асар, асосан, банди наҳвӣ дар тасвири
зоҳирии шайъ барои комилан шиносондани он ба кор бурда шудааст.
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Ањамияти назариявии
таҳқиқро
хориҷӣ

корҳои
оид

ба

илмӣ-таҳқиқии
наҳви

муҳаққиқон-забоншиносони

ҷумлаҳои

сода

ва

мураккаб,

аз

ватанию
ҷумла,

Б.Ниѐзмуҳаммадов, Л.Бузургзода, Д. Тоҷиев, М.Н.Қосимова, Н.С.Поспелов,
В.В.Белошапкова, А.Шафоӣ, Ю.А.Рубинчик, Ш.Рустамов, С.Атобуллоев,
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Б.Камолиддинов, М.Љ. Мирзоева, Ф.Зикриѐев, Д.Хоҷаев, Қ.Қаландаров, Ф.
Шарипова, В.Абдулазизов ва дигарон ташкил кардаанд.
Моҳияти амалии таҳқиқро натиҷаҳои таҳқиқ амалан барои фанҳои
тахассусӣ дар ихтисосҳои забоншиносӣ, тарҷумаи бадеӣ, матншиносӣ,
таҳлили матни бадеӣ, таълифи китобҳои дарсӣ, дастури таълимӣ, инчунин,
дар омӯзишу таҳқиқи забони осори адибон низ ташкил медиҳад. Ҳамчунин
бахшҳои алоҳидаи ин кор дар ихтисосҳои филологии муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ мавриди таълиму тадрис қарор бигирад.
Дараљаи

эътимоднокии

натиљањои

тањќиќот.

Эътимоднокии

натиљањои тањќиќоти диссертатсиро инњо таъмин менамоянд: истифодаи
заминаи методологї ва назариявии пажўњиш; такя ба маљмуи усулњои
тањќиќи вижагињои нањвї, ки ба мавзуъ ва њадафњои тањќиќ созгоранд;
тањќиќи воситањои алоќа, тањлили сохторию маъноии љумлањои сода ва
мураккаб, ки дар фарзия ва ѓояи пешбарандаи тањќиќ ба миѐн гузошта
шудаанд.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї.
Мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо соҳаҳои зерини забоншиносӣ
мувофиқат мекунад: таърихи забони тоҷикӣ, таърихи забони адабии
тоҷик, лексикология, лексикография, забоншиносӣ, тарҷумаи бадеӣ,
матншиносӣ, таҳлили матни бадеӣ. Диссертатсия дар мавзуи «Вижагиҳои
наҳвии «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус» барои дарѐфти дараљаи
илмии - 10. 02. 01 - Забони тољикї пурра мувофиќат мекунад.
Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тадќиќот аз он иборат
аст, ки омӯзишу таҳлили тањқиқоти илмии олимону муҳаққиқони ватанию
хориҷӣ, асосу заминаҳои амалию назариявии тањқиқи диссертатсиониро
мушаххас намуда, усулҳои муосири таҳқиқи наҳвии ҷумлаҳои сода ва
мураккабро истифода карда, вижагиҳои наҳвии «Қобуснома»-ро аз мавқеи
диди наҳвӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор додааст.
Тасвиб ва амалисозии натиљањои

диссертатсия. Бахшњои асосии

кори мазкур дар љаласањо ва семинарњои илмии кафедраи забони
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тољикии ДСРТ якчанд маротиба мавриди муњокима ќарор гирифтааст.
Аз натиљањои тањќиќ ва хулосањои кор муаллиф дар конференсия ва
симпозиумњо маърўзањо кардааст. Натиљањои тањќиќ дар шакли
маќолањо интишор ѐфтааст. Њамчунин, нуќтањои асосии диссертатсия
дар

конференсияњои

илмию

амалии

солонаи

њайати

устодону

кормандони ДСРТ [Душанбе, 2013 - 2022] мавриди муњокимаву баррасї
ќарор гирифтааст.
Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия
Хулосаи асосии диссертатсия дар 16 маќолаю маърўзаи илмї дар
маљмуаю маљаллањои илмии љумњуриявї ва байналмилалї, маводи
конференсияњои љумњуриявї ва байналмилалї, аз љумла, 7 маќола дар
маљаллањои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 9 маќолаи дигар дар маводи
конференсияњои байналмилалї ба нашр расидааст.
Диссертасия дар кафедраи забоншиносї ва таърихи забони
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї ба анљом
расидааст (суратмаљлиси № 9 аз 24-уми апрели соли 2021), њамчунин
љаласаи кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоњи миллии
Тољикистон (суратмаљлиси №18 аз 11. 05. 2021) муњокима ва барои њимоя
пешнињод гаштааст.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз ду боб, фаслњо ва
зерфаслњо, хулоса ва рўйхати адабиѐт иборат буда, 169 сањифаи чопи
компютериро ташкил медињад. Дар рисола 5 расму 6 диаграмма оварда
шудааст.
Феҳристи адабиѐт фарогири номгӯйи адабиѐти зарурии илмӣ буда, 145
адад мебошад. Ҳамчунин фарҳангу луғатҳои зарурӣ низ оварда шудаанд.
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БОБИ I. ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ЉУМЛАЊОИ СОДА ДАР
«ЌОБУСНОМА»-И УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС

1.1.

Вижагињои сохтории љумлањои содаи «Ќобуснома»

Љумла аз рўйи ќонуну ќоидањои таърихан мустаъмали грамматика
шакл гирифта, воситаи асосии баѐни фикр аст. Ба ибораи дигар,
воњиди асосии нањви њар як забон љумла буда ќонуну ќоидаи истеъмоли
калимањо дар таркиби љумла равшан гардида, калимаву иборањо барои
ташкили љумлаю калом (матн) сањми муњим доранд.
Љумлаи сода як ќисми муњимми сохтори нањвї ба шумор меравад.
Љумлањои содаро аз ду љињат ба хелњо људо мекунанд: аз љињати
сохту таркиб ва

маќсаду оњанг. Дар њолати тасниф аз рўйи таркиб

иштироки аъзоњои љумла, вале дар ваќти ба ќисматњо људо кардан аз
љињати маъно маќсаду матлаб ва оњанги љумла ба назар гирифта мешавад.
Вобаста ба иштироки сараъзоњо љумлањои сода ба ду гурўњ људо
мешаванд: дутаркиба ва яктаркиба [Грамматика, 1963; ГЗАҲТ, 1986 ].
Тањќиќи оморї нишон дод, ки Унсурулмаолии Кайковус дар
«Ќобуснома» љумлањои содаи дутаркибаро нисбат ба љумлањои содаи
яктаркиба бештар истифода кардааст.
Љумлаи содае, ки дар ташкили он њарду сараъзо иштирок
менамоянд, љумлаи дутаркиба ном дорад. Мисол: «Худои таъоло њаљ
тавонгаронро фармуд» [с.19]; «Ва об тез њамеомад» [с.24]; «Њоруноррашид
омад» [с.35].
Љумлаи содае, ки танњо аз як сараъзо ташкил меѐбад, љумлаи
яктаркиба ном дорад [Грамматика 1963, с.206]. Дар ин хели љумла њамаи
калимањо дар атрофи як сараъзо муттањид мешаванд. Мисол: «Раиси
Бухоро» [с.18]; «Ба чї маълум кунї»? [с.38 ]; «Далели дигар» [с. 39].
1.2 Љумлањои сода аз љињати маъно ва оњанг дар «Ќобуснома»
Њангоми ифодаи фикр гўянда дар назди худ метавонад, њар гуна
маќсад гузорад: доир ба ягон чиз маълумот дињад, фикреро тасдиќ кунад,
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шубњаро бартараф намояд, амру фармон дињад, изњори муњаббат кунад,
њиссиѐташро ифода кунад ва ѓайра.
Аз њамин љињат, аз рўйи маќсаду ният ва оњанг љумлањои сода
њикоягї, саволї, амрї ва хитобї мешаванд.
Љумлаи њикоягї. Гўянда ѐ нависанда ба воситаи ин хели љумла ягон
њодисаву воќеаро наќл мекунад, фикреро тасдиќ ѐ инкор менамояд.
Љумлањои њикоягї дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
барои наќлу баѐни муътадили њодисаю воќеа истифода шудааст: «Дилам
хуш гашт» [с.150]. «Сањл боз ба хона рафт» [с.151]. «Сањл як сол дар
Бухоро дар зиндон буд» [с.151]. «Бузургони оламро ба шамшер
фармонбардорї меомўзем» [с.152]. «Султон Мањмуд аз ин сухан тира
шуд» [с.143].
Љумлањои њикоягиро аз рўйи маъно ва ифодаи аъзоњо дар
«Ќобуснома» ба гурўњњои зерин таќсим кардан мумкин аст:
I. Љумлањое, ки дар онњо соњиби амалкунандаи кор шахс аст. Ин
навъ љумлањо муносибати гуногуни маъної дошта, дар «Ќобуснома»
серистеъмоланд.
Ҷумлањои мазкур ба хелњои зерин људо мешаванд:
а) Ахбори оддї (шахс ва амали ў):
«Султон дилтанг шуд» [с. 157].
б) Муносибати ду ѐ зиѐда шахс (яке дар наќши мубтадо ва дигар дар
наќши пуркунанда ѐ муайянкунанда): «Амир эшонро хилъат фармуд»
[с.90].
в) Муносибати шахс ба њол: «Ва бандаи худованди хў зуд ҳалок шавад»
[с.18];
II. Љумлањое, ки дар онњо амалкунанда исми љондори ѓайришахс аст ва
сухан дар бораи он меравад: Аспи неку марди некро баргирад [с. 90]; «Ва
аспи зоѓ чашмшабкур буд» [с.78]..
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III. Љумлањое, ки дар онњо амалкунанда ашѐ аст: «Мулки Гелон ба ҷаддон
туро з-ў ѐдгор омад…[с. 10]; «Замон гузаранда аст» [с.12]; Љаҳон ба
ҳикмат ороста шуд[с. 15].
IV. Љумлањое, ки мубтадо номи амал аст: «Ва танњо нишастан аз
њамнишини бад авлотар» [с.96].
Дар ин чор гурўњи љумлањои њикоягии зикршуда ифодаи мубтадо
хусусиятњои хос дорад. Мубтадои љумлањои гурўњи I бо исм, љонишин ва
њиссањои дигари нутќи исмшуда, гурўњњои II ва III бо исм ва гурўњи IV
бо масдар ифода ѐфтаанд.
Љумла бо оњанги махсус сар шуда, дар яке аз аъзоњо оњанг
баландтар мешавад ва дар охири љумла оњанг хеле паст мефарояд. Дар
љумлањои содаи њикоягї оњанги аз њама баланд ба калимае меафтад, ки
задаи мантиќї ќабул намудааст.
Дар љумлаи содаи хуллас бошад, задаи мантиќиро хабар ќабул
менамояд [Грамматика 1963, с. 207]. Аъзои пайраве, ки задаи мантиќї
ќабул намудааст, бештар пеш аз хабар љой мегирад ва кашидатар
талаффуз меѐбад.
Љумлањои њикоягї аз њамдигар бо исти кўтоњ људо мешаванд, дар
нутќи муассир ин фосила дарозтар мегардад: «Ањмад њељ чиз натавонист
кардан» [с.143]. «Ањмад рафт» [с.144]. «Сањл боз ба хона рафт» [с.151].
Дараљаи модалияти мансуби њама гуна љумлањои сода ба дараљаи
замон сахт алоќамандї дорад. Хусусияти объективии модалият дар он
ифода мешавад, ки ба воситаи љумла дар бораи ашѐ ва њодисањои олами
њастї, ки ба таври њаќиќї дар яке аз замонњо мављуд мебошад, хабар
дода мешавад. Дараљаи модалияти объективї, асосан, хоси љумлаи
њикоягї буда, хабари онњо, одатан, бо сиѓаи хабарии феъл ва њиссањои
номии нутќ бевосита ѐ бавосита ифода мешаванд: «Ман аз шариат берун
натавонам шуд» [с.111]. «Хасм табассум кард» [с.112]. «Кўдак зар ба
устод намуд» [с.116].
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Маънои модалияти субъективї дар љумлањое, ки хабарашон аз
сиѓаи хабарї иборат аст, ба омилњои зиѐди луѓавию грамматикї вобаста
мебошад. Ин њодиса, пеш аз њама, ба сохт ва таркиби љумла алоќаманд
аст.
Феълњои модалии хостан, тавонистан, ѐрастан, боистан, шоистан
дар шакли тасдиќ ва чи дар шакли инкор дар таркиби хабари љумлањои
њикоягї меоянд, ки инро дар «Ќобуснома» низ вохўрдем: «Мардум аз
сухан шунидан сухангў шавад» [с.39].
Љумлањои содае, ки хабарашон ба сиѓаи шартиву хоњишмандї
ифода шудааст, маъноњои илтимос, хоњиш, шарт, хилоф, маќсад, гумон,
шубња ва амсоли инњоро мефњмонанд: «Як ба ман нишон медодед» [с.141].
Ва он кас мутобеи худованди давлат бошад [с.15]. Аз он хотир,ки асари
мазкур панду насиҳатист, ҷумлаҳои сиғаи шартиву хоҳишмандӣ хеле кам ба
назар расиданд.
Сиѓаи эњтимолї ба љумла маънои гумону шубња ва тахмин
мебахшад. Ин маънї гоњо бо тобиши орзуву ният омехта ифода
мешавад. Аммо дар «Ќобуснома» љумлањои сода бо чунин сиға истифода
нашудааст.
Дар ифодаи модалияти субъективї сохти љумла роли калон
мебозад. Ин маънї на танњо дар љумлањои содаи феълї, балки дар
љумлањои содаи ѓайрифеълї низ мушоњида мешавад. Дар ифодаи
модалияти субъективии љумлањои содаи ѓайрифеълї, маънои луѓавии
калимањое, ки ба вазифаи хабар омадаанд, ањамияти калон доранд.
1. Љумлањои содаи њикоягие, ки маънии зарурат ва ногузирро
ифода мекунанд. Дар ин гуна љумлањо ба вазифаи хабар калимањои
њатмї, зарур, лозим, даркор, ногузир, матлуб, шарт ва ѓайра њам дар
шакли холис ва њам бо бандакњои хабариву феълњои ѐридињанда меоянд:
«Аз ин љо рафтанам даркор» [с.121]. «Баъд аз се рўз ба хонаи худ омадан
даркор» [с.144]. «Замоне мунтазири ў будан лозим» [с. 144] .
2. Љумлањои содаи њикоягие, ки маънои эътимоду боварї доранд.
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Ба вазифаи хабари ин љумлањо калимаҳои бешубња, яќин, бегумон ва
амсоли инњо меоянд: «Онро шаранге бегумон шумор» [с.104]; «Банди ў
хира мадон ва бегумон бош» [с.14].
Љумлаи саволї. Дар љумлаи саволї фикр ва маќсади гўянда ба
тариќи пурсиш ифода мешавад [Грамматика 1963, с.221]. Яке аз
хусусиятњои фарќкунандаи љумлаи саволї дар он аст, ки шунавандаро бо
додани маълумот водор менамояд ва ба ин восита гўянда аз њамсуњбати
худ ягон чизро фањмида, чизеро аниќ мекунад.
Љумлањои саволї аз рўйи маънову мазмун ба хелњои зерин људо
мешаванд:
а) Љумлањои содаи саволии хоса.
Љумлањои содаи саволии хоса яке аз гурўњњои серистеъмоли
љумлањои саволиро дар «Ќобуснома» ташкил медињад. Ин гурўњи
љумлањои саволии аслї њатман љавоб талаб мекунанд: «Вай куљо
рафтааст?» [с.113]. «Ин мард бад- ин бахилї ин сахо чаро кард?» [с.116]
«Ин сахо чист?» [с.116]. «Дар куљо истиќомат карданї њастї?» [с.81]. «Ин
кист?» [с.94].
Љумлањои саволии хоса на танњо пурсишро ифода мекунанд, балки
тобишњои модаии тааљљуб, шубња, нобоварї, гумон, њайрат, муњокима ва
ѓайра дошта метавонанд: «Чаро аз Фатњ хабаре нест?» [с.100]. «Чї шуд?»
[с. 91]. «Шояд њамон шабро ба хотир оварда бошад?»[3с.93]. «Ин пиразан
аз кай боз ба Ѓазнин расад?» [с. 158].
б) Љумлањои содаи саволии риторикї.
Љумлањои содаи саволии риторикї љавоб талаб намекунанд.
Саволи риторикї(рамзї) ба худи саволдињанда маълум аст. Љумлањои
содаи саволии риторикї маънии инкорро низ ифода мекунанд. Аммо
чунин хели љумлањои содаи саволї дар «Ќобуснома» хеле кам истифода
шудаанд: «Магар аз оби Даљла сер шудї?» [с.25]
Љумлањои саволии риторикї, на танњо дар муколама, балки дар
монолог низ кор фармуда мешаванд ва ба савол љавоб талаб намекунанд
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(савол метавонад бе љавоб монад). Аз рўйи ифода ва мазмун баъзан ба
њам мувофиќат намекунанд (яъне ифодаи тасдиќ маънои инкор ва
баръакс ифодаи инкор маънои тасдиќро дода метавонад): «Чї хоњам аз
Худои азза ва љаъалла» [с. 160]. «Дўстї кай андар дили вай буд?» [с.102].
в) Љумлањои содаи саволии водоркунанда.
Љумлањои саволие њастанд, ки љавоб талаб намекунанд, фикрро
тасдиќу инкор намекунанд, балки шунавандаро ба амале водор
менамоянд: «Чї тавонам кард?» [с.158] «Эй писар, аввал бидон љавонмардї
чист?» [с. 165] «Ин љавонмардро чї љавоб бояд дод?» [с.170].
Қобили қайд аст, ки дар «Ќобуснома» ҷумлаҳои риторикӣ
истифодаи бештаре доранд, ба хотири он ки асари мазкур маводи панду
насиҳатӣ ва ахлоқиро дар бар мегирад. Муаллиф тавассути ин гурӯҳ
ҷумлаҳо диққати хонандаро ба фикри гуфтааш ҷалб карда, суханашро
тақвият медиҳад.
Љумлаи амрї. Ин хели љумлањои сода фармон ва супоришро
мефањмонанд ва маънои хоњиш, маслињат ва даъватро низ ифода
мекунанд. Хабари љумлањои содаи амрї доимо ба феъли фармоишї
ифода мешавад, ки он бо сиѓаи амр баробар аст.
Љумлањои содаи амрї дар «Ќобуснома» дар баробари љумлањои
содаи њикоягї бисѐр истифода шудаанд. Гурўњи асосии љумлањои содаи
амрии «Ќобуснома» - ро љумлањое ташкил мекунанд, ки маънои амр ва
супориш доранд. Дар «Ќобуснома» баъзан хабари ин хели љумлањо
пешванди «ма-» гирифта ќатъияти амрро таъкид иенамояд, яъне ба амр
оњанги ќатъият мебахшад, чунончи: «Накўгўи мардумон мабош» [с.40].
«Кори нокардаро карда мапиндор» [с. 33]. «Хурднигариши бузургзиѐн
мабош» [с. 34]. «Бигўй» [с. 170].
Љумлањои содаи амрие, ки таъкиди матлабро ифода мекунанд, дар
«Ќобуснома» бештар кор фармуда шудаанд. Ин хели љумлањои содаи
амрї бештар характери пандуахлоќї доранд: «Ва бар сари нон турўшрўй
мабош» [с. 43]. «Аммо таом ба шитоб махўр» [с. 42]. «Ва мардумони
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мўњташам ва хос дар шабонарўзї як бор беш таом нахўранд» [с. 42].
«Оњиста бош» [с. 42]. «Он мўй аз луќма берун кун» [с. 43].
Љумлањои

амрие, ки даъватро ифода мекунанд: «Аз ошиќї

бипарњез» [с. 53]. «Беш аз ин хато макун» [с. 50]. «Фалониро биѐред» [с. 48].
«Ва низ аз љавони љоњил мабош» [с. 36]. «Рўйи хеш дар оинаи каcон бин» [с.
41].
Хабари љумлањои амрї њамчун ќоида бо сиѓаи амрии феъл ифода
мешавад. Дар ин гуна љумлањо сухан ба шахси дуюм нигаронида
мешавад, ки он иљрокунандаи супориш ва амру фармон аст.
Љумлањои амрї оњанги махсус доранд. Агар љумлањои амрї
фармону супориши ќатъї, таъкиди матлаб ва даъватро ифода кунанд,
шиддатноктар гуфта мешаванд ва дар бисѐр мавридњо оњанги хитобї
касб менамоянд. Агар љумлањои содаи амрї маънои нияту орзу,
маслињату насињат, навозишу узр, таклиф ва зориву илтиљоро ифода
кунанд, бо оњанги пасттар талаффуз мешаванд.
Ќисмати бештари хабари љумлањои амрї, одатан, ба воситаи сиѓаи
амр ифода мегардад. Аз ин сабаб дар љумлањои амрї сиѓаи амр яке аз
маъмултарин шаклњои феъл ба шумор меравад.
I. Ифода шудани хабари љумлањои амрї бо сиѓаи амр:
а) бо шумораи танњо: «Зан аз бегонагон хоњ» [с. 93].
б) бо шумораи љамъ: «Ва он амирро зуд пеши ман оред» [с. 67].
Љумлањои амрии хабарашон бо сиѓаи амр ифодаѐфта дар
«Ќобуснома» бештар дар муколама кор фармуда шудаанд.
II. Бо сиѓаи шартиву хоњишмандї ифода шудани хабари љумлаи амрї:
а) бо аорист:
Шахси дуюми танњо: «Пас бояд, ки аз њоли лашкар ва раъият нек
огоњ бошї ва аз њоли мамлакати хеш бехабар набошї» [с. 162].
Шахси дуюми љамъ: «Аз ин ба халќи Худо некўї кунед» [с. 54].
Шахси сеюми танњо:
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«Ва байни љамъ сухани бисѐр нагўяд» [с. 176]. «Ва бе ситам суњбати
касе наљўяд» [с.176].
III. Бо шакли бешахси феъл – феъли модалии боистан дар шакли
аористи шахси III танњо ва масдар ѐ масдари кӯтоњшуда:
«Ва айб ва њунар њар як бибояд донист» [с. 70]. «Ва љойи шарм ва љойи
бешармї њар ду донист» [с. 23]; Ва подшоҳро бо расул борнома мебоист
[с. 34];
Маълум аст, ки дар забони муосири тоҷикӣ феъли модалии боистан
бештар дар шакли бояд меояд, мисолҳои таҳлилшуда собит сохтанд, ки
дар забони асари таҳқиқшаванда феъли мазкур дар шаклҳои бибояд,
мебоист, мебояд кор фармуда шудааст.
Љумлањои хитобї. Љумлањои амрї, њикоягї ва саволї њангоми бо
њиссиѐти баланд ва оњанги нидову хитоб талаффуз шуданашон ба
љумлаи хитобї табдил меѐбанд: «Зиндагии Худованд дароз бод!» [с. 80]
«Субњоноллоњ!» [с. 116] «Ин кўдак хубрўй нест!» [с. 112] .
Љумлањои хитобї оњанги махсус ва пуршиддат доранд. Аз ин сабаб
бо ифодаи тобишњои гуногуни маъної ва воситањои зиѐди луѓавию
грамматикї

истифода

мешаванд.

Мухотаб,

нидо,

њиссачањои

ѐридињанда, калимањои модалї аз муњимтарини онњо ба шумор
мераванд: «Баќош бод! – Баќои Худованд бод!» [с. 163] «– Ано раббакум
ул – аъло!» [с. 136] «Ман Худои бузурги шумоям!» [с. 136].
1. 3. Љумлањои содаи яктаркиба дар «Ќобуснома»
Аз рўйи иштироки сараъзоњо љумлањои сода ба ду гурўњ људо
мешаванд: яктаркиба ва дутаркиба. Љумлаи содаи яктаркиба боз ду хел
мешавад: номї ва феълї.
Љумлањои содаи яктаркиба дар «Ќобуснома» аз љумлањои содаи
яктаркибаи забони муосири тољикї фарќи љиддї надоранд.
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А) Љумлаи яктаркибаи мубтадо ѐ номї. Ин хели љумлаи яктаркиба
чи дар забони адабии классикї ва чи муосири тољикї серистеъмол нест.
Мо дар тамоми «Ќобуснома» њамаги чањор љумлаи яктаркибаи унвонї
вохўрдем, ки дутои онњо инанд: «Тирамоњ» [с.95]. «Шубон» [c.118].
Б) Љумлањои яктаркибаи феълї. Љумлањои яктаркибаи феълї амал,
њолат ва аломати љумларо мефањмонанд. Ин љумлањоро аз рўйи сохт ба
таври зайл људо кардан мумкин аст:
а) фаќат аз як хабар иборатанд: «Маълум карданд» [с.155].
«Битарсиданд» [с.31].
б) аз хабарњои чида иборатанд: «Бархест ва чашм барафканд»
[с.152] . «Бихандиду бинишаст» [с.49].
Таносуби љумлањои содаи яктаркибаи хуллас ва љумлањои
яктаркибаи тафсилї баробар нест. Дар «Ќобуснома» љумлањои содаи
яктаркибаи хуллас мутаносибан 70% ва љумлањои содаи яктаркибаи
тафсилї 30% -ро ташкил медињад(ниг. ба наќшаи 1).
Хели љумлањои содаи яктаркиба аз рўйи иштироки аъзоњои
пайрав
Диаграммаи №1

30%
70%

ҷумлаҳои содаи яктаркибаи
хуллас 70 %
ҷумлаҳои содаи яктаркибаи
тафсилӣ 30 %

Љумлањои содаро ба љумлаи пурраю нопурра људо мекунанд.
Љумлањои содаи пурра ва нопурра дар «Ќобуснома» нисбат ба љумлањои
тафсилї камтар кор фармуда шудаанд.
Љумлаи содае, ки дар таркиби он њамаи аъзоњои зарурї мављуданд,
љумлаи содаи пурра ном дорад [Грамматика 1963, с.206]. Ин хели
љумлањои сода ба гурўњњои хулласу тафсилї ва дутаркибаву яктаркиба
људо мешаванд: «Нишон дуруст аст» [с.25]. «Мутаваккил вайро дар
Баѓдод панљ мулк дод» [с.26]. «Девонае пеши эшон омад» [с.193].
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Љумлаи содае, ки дар он яке аз аъзоњо ва ѐ якчанд аъзои он зикр
нашудааст, љумлаи содаи нопурра ном дорад [Грамматика, 1963, с.206].
Аъзоњои номаълуми љумлаи содаи нопурра аз матн ва вазъияти сухан
тасаввур карда мешаванд. Дар ин хели љумлањои сода омадани яке аз
аъзоњои љумла њатмї аст:
- Чунон ки якеро гуфтанд, ки айб дорї?
- Гуфт: - На…
- Гуфтанд: - Айбљўї дорї?
- Гуфт:- Бисѐр...
- Гуфтанд: - Чунон дон, ки маъюбтарин кас тўйї [с.62].
Ќозї ин мудаиро гуфт:
- Гувоњ дорї?
Гуфт: - Надорам
Муддаї бигирист зор- зору гуфт: - Дурўѓгўй аст [с.111].
1. 3. 1. Љумлањои содаи яктаркибаи феълї
Љумлањои яктаркибаи феълї мисли забони адабии муосири тољикї
дар «Ќобуснома» низ вобаста ба ифодаи хабар чањор хел мешаванд:
муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс, бешахс: Хилофи дониши худ
накард[с. 13]; Бе ситора таъсири неку бад дар олам падид кунад [с. 15]; Ва
дар Офаридгор андеша макун [с. 12].
Дар «Ќобуснома» љумлањои яктаркибаи феълї хеле серистеъмол
аст: «Пас аз адл ва инсоф ѓофил мабош» [с. 160]. «Чї кунам» [с. 35].
Тањлили мавод нишон дод, ки ќисми бештари љумлањои яктаркибаи
«Ќобуснома» љумлањои яктаркибаи феълї мебошанд: «Шарм надоред ва
рост бигўед ва муњобоњ макунед» [с.78). «Аммо дар ватани хеш шањрњои
бузург соз» [с. 77]. «Айбљўї дорї?» [с. 56].
Сохти љумлањои яктаркибаи феълии «Ќобуснома» гуногун аст:
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а) Љумлањои яктаркибаи феълии дуаъзо. Дар ин ќолаб бештар
пуркунанда иштирок менамояд: «Бо лашкариѐн мухолифат макун» [с.
187]. «Дар Офаридгор манигар» [с. 12].
б) Љумлањои яктаркибаи феълии чораъзо.
Дар таркиби ин ќолаби љумлаи яктаркибаи феълї ду пуркунанда
ва њол меоянд: «Ва гунбади басе бузург бар сари ин даргоњ сохта аз санги
мармаранд» [с. 143].
в). Љумлањои яктаркибаи шашаъзо: «Пас аз ин шањр бирафтам
њамчунон бар тарафи дарвоза, рўй сўйи љануб» [с. 176].
Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус љумлањои содаи
яктаркибаи феълии типи дуаъзо, сеаъзо ва чораъзо хеле серистеъмоланд.
Ба

вуљуд

омадани

гунањои

зиѐди

ќолабњо

аз

њисоби

муайянкунандаву баѐния ќабул кардани мубтадо ва бо пуркунандаву њол
шарњ ѐфтани хабар ба вуљуд меояд. Дар навбати худ пуркунандаву њол ва
худи муайянкунанда бо муайянкунандањо эзоњ ѐфта, боз гунањои дигари
љумла пайдо мешаванд.
Миќдори

ташкилкунандањои

ќолабњои

љумла

ба

маъноњои

гуногуни он вобаста аст.
Ќолаби љумлањо дорои ду хусусият мебошанд: 1) барои сохтани
љумлањои гуногун намуна медињад; 2) дорои маънои абстрактї мебошад.
Љадвали сохти љумлањо барои ташаккули љумлањои сода намуна буда, аз
сохтори нањвии забони адабии классикиитољикїгувоњї медињад.
Хелњои љумлаи яктаркибаи тафсилии феълї аз рўйи дараљаи истеъмол
дар «Ќобуснома»

Диаграммаи №2
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шашаъзо ҳафтаъзо ҳаштаъзо

Аз рўйи дараљаи истеъмол њамаи ин гурўњњои љумлањои содаи
яктаркибаи феълї ќариб баробар буда, танњо гурўњи сеюми онњо назар
ба дигар гурўњњо се баробар зиѐд истифода шудааст.
Миќдори љумлањои содаи яктаркибаи феълии њаштаъзо дар забони
«Ќобуснома» хеле кам аст. Ин хели љумлањо аз рўйи иштироки аъзоњои
пайрав ба чор гурўњ људо мешаванд:
1. Љумлањое, ки аз чор
иборатанд:

«Ва

ин

муайянкунанда, ду
тарафи

биноро

низ

пуркунанда ва њол
дарвозањои

оњанин

барнишондаанд мухолифи дарвозањои андарунї» [с. 112].
2. Љумлањое, ки аз се муайянкунанда ва чањор пуркунандаву њол
иборатанд: «Ва гунбади басе бузург бар сари ин даргоњ сохта аз санги
мармар» [с. 32].
3. Љумлањое, ки аз се муайянкунанда ва ду њол иборатанд: «Ва дар он
чањор моњ њаргиз панљ ман гандум ба як љо надидам» [с. 121].
Дар

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии

Кайковус

љумлањои

яктаркибаи тафсилии хабараш номї миќдоран хеле каманд ва онњо
бештар дуаъзо мешаванд. Дар таркиби чунин љумлањои яктаркибаи
феълї, одатан, хабару пуркунанда меояд: «Ва ба некномї маъруф бошад»
[с. 173].
Хабару њол ва муайянкунанда дар таркиби хабар (сесад): «То он љо
сесад фарсанг бошад» [с. 54].
Љумлањои яктаркибаи тафсилии хабараш номии сеаъзо нисбат ба
дигар гурўњи љумлањои яктаркибаи тафсилии номї серистеъмолтар аст.
Дар таркиби љумлањои сеаъзо чунин аъзоњои љумла иштирок карда
метавонад:
а) хабар, пуркунанда ва муайянкунанда дар таркиби пуркунанда;
«Ба хўрок додани кўдак машѓул шуд» [с. 136].
б) хабар, муайянкунанда (дар таркиби хабар) ва њол; «Ќариб бисту
панљ мард будем» [с. 96].
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в) хабар ва ду њол: «Ва ба шаб сахт бар дил бошад» [с. 71].
г) хабар, ду њоли макони ибтидо ва интињо ва муайянкунанда: «Ва
аз гўристон то ба шањр саду панљоњ фарсанг аст» [с. 37] .
Аз рўйи мисолњои дар дастбуда ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки љумлањои дутаркибаи тафсилї назар ба љумлањои яктаркибаи
тафсилї серистеъмолтаранд.
1. 3. 2. Љумлањои содаи яктаркибаи муайяншахс
Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус љумлањои содаи
муайяншахс хеле серистеъмоланд. Љумлањои муайяншахс аз лињози
мазмун, маънои грамматикї ва шакли хабар аз љумлањои содаи
дутаркиба, ки хабари онњо њам ба шахси якуму дуюм далолат мекунад,
тафовути куллї надошта бошад њам, аз љињати сохт фарќ мекунанд.
Яке аз хусусияти фарќкунандаи ин хели љумлањои сода дар он аст,
ки асоси љумлањои содаи дутаркибаро мубтадову хабар ташкил
медињанд, вале дар љумлањои содаи яктаркибаи хабарї танњо хабар ва
таркиби хабар вуљуд дорад.
Хусусияти дигари ин љумлањо дар он аст, ки хабари онњо на дар
њамаи шахси феъл меояд, балки ифодаи феъл бо шаклњои гуногуни он
низ мањдуд аст.
Дар байни љумлањои «Ба Басра омадем»; «Чора надонистам»; ва
«Ба Басра омад»; «Чора надонист»; фарќи куллї мављуд аст.
Њар ду гурўњ љумлањои содаи бемубтадоанд, лекин дар гурўњи
якуми љумлањо мубтадоро аз шахсу шумораи хабар муайян кардан
мумкин аст (яъне мо, ман,), дар гурўњи дуюм муайян кардани мубтадо
танњо аз матн мумкин аст. Аз ин ба чунин хулоса меоем, ки дар гурўњи
якум мубтадо дар дохили сохтори љумла, лекин дар гурўњи дуюм берун
аз сохтори љумла аст. Аз ин рў, љумлањои аввал яктаркибаи пурра,
гурўњи дуюм яктаркибаи нопурра мебошад.
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Мубтадоњои гурўњи аввалро барќарор кардан осон аст: «Мо ба
Басра омадем»; «Ман чора надонистам». Мубтадои ин љумлањо бо шахси
1 танњою љамъ ифода шудааст. Мубтадоњои гурўњи дуюмро бошад, танњо
аз матн

муайян кардан мумкин аст, яъне мубтадои онњо исми шахс

(вазир, шоњ, падар, эшон, ў, вай) ва ѓайри шахс шуданаш мумкин аст.
Дар «Ќобуснома» хабари љумлаи муайяншахс бо чунин шаклњои
замонии феъл ифода гардидааст:
А. Сиѓаи хабарї.
I. Замони гузашта: Акнун боз ба сухани худ омад [с. 172].
II.Замони гузаштаи дур: Рўзе ба тамошо рафта будем [с. 116].
III. Замони гузаштаи наќлї: Асли намоз бар тавозуъ ниҳодаанд[с.
15].;
Дар ҷаҳон ҳеҷ неъмате беҳуда наѐфаридааст [с. 15].
Б. Сиѓаи амр: Ва он амирро зуд пеши ман оред [с. 117].
1. 3. 3. Љумлањои содаи яктаркибаи умумишахс
Забоншиносони тољик оид ба пањлуњои гуногуни љумлањои сода
асарњои илмии зиѐде таълиф кардаанд ва то андозае хусусиятњои
созмонию маъноии љумлањои содаро ошкор намудаанд.
Ҷумлаи бемубтадое, ки иљрокунандаи амал ба таври умумї ифода
ѐфтааст, љумлаи содаи умумишахс номида мешавад [Ниѐзмуњаммадов
1970, с. 185].
Дар љумлањои содаи умумишахс хабар ба воситаи феълњои шахси
дуюм ѐ сеюм далолат кунад њам, вале онро бо шахси алоњида нисбат
додан мумкин нест. Хабари љумлаи яктаркибаи умумишахс ба шахси
дуюми љамъ, феъли хоњишмандии шахси якуми љамъ ва феъли шахси
сеюми танњои замони њозира ва оянда ифода ѐфта, ба шахсњои алоњида
далолат кунад њам, ба кору њаракати дар љумла иљрошуда ва ѐ
иљронашуда умуман ишорат намекунад.
Ин хели љумлаи яктаркибаи феълї дар «Ќобуснома» зиѐд истифода
шудааст ва аксари онҳо бо феъли шахси дуюми танҳо ифода гардидаанд,
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чунончи: « Ва аз ношоист парҳез кун» [с.10; «Ќадри нажоди хеш бидон»
[с. 10]; «Ва аз камбудагон мабош» [с. 10].
Аз баррасии маводи «Ќобуснома» маълум гашт, ки Унсурулмаолии
Кайковус дар «Ќобуснома» љумлањои

содаи умумишахсро ба таври

васеъ истифода бурдааст.
Инак, мо як гурўњ љумлањои содаи яктаркибаи ин асарро мавриди
тањлил ќарор медињем. Дар «Ќобуснома» мо ба љумлањои умумишахсе
вомехўрем, ки хабари онњо ба шахси дуюм далолат

мекунад,

чунончи:«Лашкари хешро њамеша дилхуш дор ва чокарони фармонбардор »
[с. 53]. « Айб макун» [с. 57].
Унсурулмаолии Кайковус дар «Ќобуснома»-аш боз љумлањои
умумишахсеро истифода бурдааст, ки хабарашон дар шакли манфї
омадааст: «Сухани маљњул аз ровии маъруф машунав» [с. 34]. «Ситаду дод
макун»[с.78].
Дар «Ќобуснома» шакли инкории феъл бо њиссачањои инкории нава маънкунандаи ма- ифода ѐфтаанд. Бояд зикр кард, ки дар
“Қобуснома” ҳиссачаи манъкунандаи ма- бештар истифода шудааст.
Шакли на- муътадил, умумиистеъмол буда, дар њамаи услубњои нутќ як
хел истифода мешавад. Шакли ма- хосияти услубии китобї дорад,
бинобар ин, бештар дар услуби бадеї, хусусан, назм, бештар кор
фармуда мешавад.
Њиссачаи шаклсози ма- дар асари тањќиќшаванда серистеъмол аст:
«Аз кори дўсту душман ѓофил мабош » [с. 65]. «Андар подшоњї ѓофил
мабош» [с. 67].
Ногуфта намонад, ки ин навъ љумлањои содаи умумишахс дар
«Ќобуснома» нисбат ба дигар хели љумлањои умумишахс бештар
истифода шудаанд. Ќолаби љумлаи умумишахси зерин дар «Ќобуснома»
хеле серистеъмол мебошад: «Ва андар љањон беайб кас машинос » [с. 78].
«Аз ѓарибон бешї махоњ» [с. 63]. «Ва аз машварат кардан ор мадор» [с. 27].
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Ваќте ки мо љумлањои умумишахси осори адибони муосирро ба
љумлањои умумишахси «Ќобуснома» муќоиса кардем, чунин тафовут ба
назар расид, ки гоњњо дар љумлањои умумишахс амалиѐте ифода меѐбад,
ки бисѐр такрор шуда, натиљаи номатлуб додааст ѐ вай амале мебошад,
ки аз њосили он гўянда хурсанд нест: «Ва аз дўстон ва ѐрони мушфиќу
озмуда бош» [с. 23]. «Ва бо мардум сохта бош» [с. 124].
Хулоса, Унсурулмаолии Кайковус љумлањои содаи яктаркибаи
умумишахсро дар «Ќобуснома» ба таври васеъ истифода бурдааст.
Љумлањои умумишахсе, ки Унсурулмаолии Кайковус дар асри XI
истифода бурдааст, аз љумлањои умумишахсе, ки имрўз дар забони
адабии тољикї мустаъмаланд, тафовути љиддї надорад. Вале дараљаи
истеъмоли ин хели љумлаи яктаркибаи феълї дар «Ќобуснома» хеле зиѐд
аст, чаро ки ин асари панду ахлоќї буда, дар ифодаи андешањои панду
ахлоќї ин ќолаби љумлаи яктаркибаи феълї созгор аст.
Устоди сухан тавонистааст, ки ба воситаи љумлањои умумишахс
фикрњои пандомўзи хешро бо хулосањои таљрибаи зиндагї устокорона
ифода кунад. Ў инчунин ба ѓайр аз панду њикматњо, мулоњизањои пухтаи
худро ба воситаи љумлањои умумишахс ифода намуда, ба ин восита
насли имрўз ва фардои инсониятро аз таљрибаи омўхтаи хеш бохабар
гардондааст.
1.3. 4. Љумлањои содаи номуайяншахс
Љумлаи яктаркибаи бемубтадое, ки хабар дар он ба воситаи феълњои
шахси сеюми љамъ ифода меѐбад, љумлаи яктаркибаи номуайяншахс
мебошад [Ниѐзмуњаммадов 1970, с.185].
Яке аз вижагињои хоси љумлањои содаи номуайяншахс дар он аст, ки
хабар – феъли љумла, дар шумораи љамъи шахси сеюм меояд.
Хабари аксари ин хели љумлањо бо шакли замони гузаштаи сиѓаи
хабарї ифода меѐбад: «Хабар бад-он шайх баранд» [с. 44]. «Ва
дарвозабонро аз ин њол огоњ накарданд» [с. 15].
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Хабари ин гурўњи љумлањо бо шакли замони гузаштаи наќлї низ
меояд: «Ноилољ аз дўстон њољат хостаанд» [с. 66].
Хабари љумлањои номуайяншахс дар «Ќобуснома»

бо замони

гузашта, гузаштаи њикоягї, гузаштаи дур ва гузаштаи наќлї ифода
мегардад: Ин оятро тафсир кардаанд аз чанд рўй [с. 23]. Замоне
мунтазири ў буданд [с. 153].. Пас суратро бибахшиданд бар халқ [с. 176].
Пайравони ўро ҳам шофеӣ мегуфтанд. Мисли он ки пайравони мазҳаби
шиаро алавӣ (яъне пайрави Алќї) меномиданд [с. 193].
Хусусияти хоси услубии «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
дар он аст, ки љумлањои номуайяншахс дар он хеле фаровонанд ва
махсусан шакли замони гузаштаи наќлї васеъ кор фармуда шудааст.
1.3. 5. Љумлањои содаи бешахс
Љумлаи бешахс низ љумлаи содаи бемубтадое мебошад, ки
мубтадои онро аз мазмуни љумла њам фањмида намешавад. Хабари
љумлањои

содаи

бешахс,

одатан,

дар

шакли

таркибї

меояд

[Ниѐзмуњаммадов 1970, с.186].
Миќдори љумлањои содаи бешахс дар «Ќобуснома» хеле кам аст.
Хабари ҷумлаи бешахс бо асоси замони ҳозираи феъли модалии
тавонистан ва масдар ифода мегардад:
Ифодаи хабари љумлањои бешахс чунин аст:
I.Хабари љумлањои бешахс бо феъли модалии боистан дар шакли
аористи шахси III танњо ва масдар ифода мешавад:
а) масдари пурра: Он одат ба кор бояд дошт [с. 46]. Андар корњо
шитобзадагї набояд кардан [с. 95].
б) масдари кўтоњшуда: Ва низ раият ба адл тавон дошт [с.171]. Ва ҳама
рӯз шикор натавон кард [с.66]. Зан аз хонадони салоҳ бояд хост [с. 71].
Феъли модалии «бояд» дар таркиби хабари љумлањои бешахс бо
хоњишу маќсади гўянда тобиши зарурат ва ѐ њукмро медињад.
II.Хабари љумлаи бешахс бо асоси замони њозираи феъли модалии
тавонистан ва масдар ифода мегардад:
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а) масдари пурра: Он одат ба кор бояд доштан [с. 46].
б) масдари кўтоњшуда: Ва низ раият ба адл тавон дошт [с. 171].Ва
њама рўз шикор натавон кард [с. 66].
1.4. Љумлањои дутаркиба
Љумлањои дутаркиба таркибан хеле бой мешаванд. Ин

љумлањо

дар таркиби худ ѓайр аз мубтадову хабар, ки ин аъзоњо њатмианд,
муайянкунанда, пуркунанда ва њол доранд. Миќдори аъзоњои љумлаи
сода ба лањзаи гуфтор, мазмуну муњтавои љумла ва вусъати фикр ва
ифодаи аъзои љумла вобастагї дорад.
Масалан, агар аъзоњои љумла бо исм, љонишини мансуби шахс,
масдар,

феъли

таркибии

номї

ва

бо

дигар

њиссањои

нутќи

субстантиватсияшуда ифода ѐфта бошанд, њар яке аз ин аъзоњои љумла
бештар

ба

худ

муайянкунанда

ќабул

карда

метавонанд.

Агар

муайянкунанда бо њиссањои номии нутќ ифода шуда бошад, метавонад
худаш низ тафсил ѐбад.
Љумлањои дутаркиба вобаста ба ифодаи хабар, типи феъл ду ќолаб
доранд, ки дар онњо аъзоњои

њатмиии љумла ва мукаммалии

грамматикиву маъноии нисбї низ мављуданд.
Ќолаби якум. Таркиби ќолаби якум аз мубтадо ва хабари бо феъли
монда ифодагардида иборат аст, ки дар он сараъзоњо њадди эътидоли
њатмии сохторї доранд.
Аз рўйи ифодаи мубтадо ќолаби якум ду хел мешавад:
1. Мубтадоњое, ки ба шахс далолат мекунанд:
а) мубтадои бо исми љондори мансуби шахс ва шакли њамвазифаи
(эквивалент) он ифодаѐфта: «Умар бозгашт» [с. 45].
б) мубтадо бо љонишишњои мансуби шахс ифодаѐфта: «Ман зар
надодам» [с. 48].
2. Мубтадоњои ифодакунандаи ѓайри шахс: «Об тез њамеомад» [с.
43]. «Рўз ба охир омада буд» [с. 56].
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Ќолаби љумла на танњо асоси предикативиро дар бар мегирад,
балки ташкилкунандањое низ дар он дохил мешаванд, ки барои муайян
кардан, аниќу возењ гардонидани аъзоњои њатмї хизмат мерасонад.
Аз рўйи иштироки муайянкунанда, пуркунанда ва њол гунаи ќолаби
якум сохта мешаванд.
1. Љумлаи содаи дутаркиба, ки ѓайр аз сараъзоњо муайянкунанда
дорад: «Он асирон бирафтанд» [с. 76]. «Маќсади ишон њосил шуд» [с.
87].
Хабарњои феълї, агар бо феълњои таркибии номї ифода шуда бошад,
метавонанд муайянкунанда ќабул кунанд: «Нўшервон азми сафар кард»
[с. 32].
2. Љумлањои содае, ки пуркунандаи бавосита доранд:«Касе бо ў
муќовимат натавонист кардан» [с. 52].
3. Љумлањои содае, ки њол доранд:
«Сањл боз ба хона рафт» [с. 151]. «Мо ба љониби Маѓриб равон шудем»
[с. 53].
Ин хели љумлањо ба ќатори љумлањои сераъзо дохил мешаванд ва аз
рўйи иштироки аъзоњо миќдоран баробари ќолаби дуюманд.
Ќолаби дуюм. Таркиби ќолаби дуюм аз мубтадо, хабари бо феъли
гузаранда

ифодагардида ва пуркунандаи бевоситаи суратѐфта ва

суратнаѐфта иборат аст, ки дар он ба ѓайр аз сараъзоњо пуркунандаи
бевосита низ њадди њатмии сохтории љумла њисоб мешавад: «Мудабирон
њар касе сухан гуфтанд» [с. 150]. «Мо ўро дида будем» [с. 133].
Яке аз хусусиятњои хоси ќолаби дуюм дар он аст, ки мубтадои ин
навъи љумлањо, одатан, бо исмњои љондор ва љонишинњои мансуби шахс
ифода мегардад.
Дар ин хели љумлањо феълњои гузарандаи пурсидан, дўст доштан,
гуфтан, ќабул кардан, дўхтан ба вазифаи хабар хеле серистеъмоланд.
Дар тафсилѐбии љумлањои дутаркиба наќши муайянкунанда калон
аст: Ва он дигар низ њамин андеша кунад [с. 152].
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Дар «Ќобуснома» љумлањое, ки дар таркибашон муайянкунандаву
пуркунанда ва њол доранд, серистеъмоланд. Дар ин гуна љумлањо
муайянкунанда метавонад, бар эзоњи чунин аъзоњои љумла ояд:
а) бар эзоњи мубтадо: «Њикояти дигар ба ѐд омад маро» [с. 201]. «Мардро
њикояти зан хуш омад» [с. 57].
б) бар эзоњи хабар: «Панди ҳукамову мулук шунидан дидаи хирад равшан
кунад» [с. 42].
в) бар эзоњи пуркунанда: «Худованд дигар чизе шунавида аст» [с. 44].
г) бар эзоњи њол: «Бозаргон ба сарои ќозї рафт» [с. 43].
Љумлањои дутаркибаи тафсилии чораъзо яке аз серистеъмолтарин
гурўњњои љумлањои дутаркибаи тафсилї дар асар ба шумор мераванд:
1. Љумлањое, ки дар таркибашон ду пуркунанда доранд:«Кўдак зар ба
устод намуд» [с. 121].
Дар ин гуна (ќолаб) бањамоии пукунандањои бевосита ва бавосита хос
аст.
2. Љумлањое, ки дар таркибашон пуркунанда ва њол доранд: «Султон
дигар бора нома фармуд» [с. 180]. «Маро номи Шумо ин љо овардааст»
[с. 87].
3. Љумлањое, ки дар таркибашон ду њол доранд: «Ва он љо ќибла сўйи
Љануб афтодааст» [с. 74].
Ин љумлањои сода аз рўйи истеъмоли гурўњњои дохилии худ дар
«Ќобуснома» якхела нестанд. Дар ин гуна љумлањо гурўњи дуюм
серистеъмол аст.
Дар «Ќобуснома» љумлањои дутаркибаи тафсилии панљаъзо (сараъзо
ва аъзои пайрав) ва чораъзо аз рўйи иштироки аъзоњои пайрав ба
гурўњњои зерин људо мешаванд:
1.Љумлањое, ки дар таркибашон пуркунанда, муайянкунанда ва њол
доранд. Ин хел љумлањо кам вохўрдаанд: «Зери он дарахт ту ду ракъат
намозро ба ҷо ор» [с. 117]; «Бояд ту дар хонаи хеш сахт мутавозеъ бошӣ»
[с. 118];.
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2. Баъзан љумлањое низ вомехўранд, ки дар таркибашон се њол мављуд
аст: «Сањл як сол ба хонаи хеш ба Бухоро ба зиндон буд» [с. 162].
Дар

«Ќобуснома»

тафсилѐбии

љумлањо

бештар

аз

њисоби

муайянкунандањо ба амал меояд, зеро њамаи аъзоњои љумла бо њиссањои
номии нутќ ва њиссањои нутќи субстантиватсияшуда ифода ѐфта,
метавонад,

ба

худ

як

ѐ

ду

муайянкунанда

гиранд.

Њамчунин

муайянкунандањо дар навбати худ муайянкунандаи дигар ќабул
мекунанд. Њамин тавр, дар љумлањои дутаркибаи тафсилї миќдори
муайянкунандањо гуногун буда метавонанд:
а) ду муайянкунанда: «Ин халифа бо марди ин мазњаб мегуфт»
[с.53].
б) се муайянкунанда: Ва чанд кас ба машварати ў њалок шуда буданд
аз муњташамони мамлакат [с. 134].
Хулоса, дар љумлањои дутаркибаи тафсилии бисѐраъзо дар иштироку
миќдори аъзоњои пайрав як ќонунияти муайяне амал мекунад ва агар ин
ќонуният вайрон шавад, салосату нафосати љумлањо низ халалдор
мегардад.
Ќолаби љумлањои дутаркибаи номї. Феъли ѐридињанда дар ин гуна
хабарњо барои ифодаи замон ва шахсу шумораи хабари номї ѐрї
мерасонад ва љузъи хабари номї ба шумор мераванд [Ќосимова 1986,
с.19].
Љумлањои дутаркибаи номии «Ќобуснома» аз рўйи иштироки аъзоњои
љумла гуногунанд ва гунањои зиѐд доранд. Ин љумлањо ду, се, чор, панљ
ва шашаъзо мешаванд.
Љумлањои содаи дутаркибаи номии дуаъзо: «Маќсуди ишон њосил шуд»
[с. 45].
Љумлањои содаи дутаркибаи номии сеаъзо: «Шоир некў мегўяд» [с.
87].
Љумлањои дутаркибаи номии чораъзоро ба гурўњњои зер људо
кардан мумкин аст:
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а) Љумлањои содае, ки дар таркибашон пукунанда, њол, ду
муайянкунанда дар таркиби мубтадо ва пуркунанда (ин, дигар) доранд:
«Пас кори љавонмардии ин тоифа душвортар аст аз тоифањои дигар» [с.
174].
б) Љумлањои содае, ки дар таркибашон њол, пуркунанда, се
муайянкунанда дар таркиби мубтадо, пуркунанда ва ҳол доранд: «Ва
миѐнљои ин девор аз девори хона миќдори понздањ газ дур аст» [с. 110].
Љумлањои дутаркибаи номии панљаъзо ба чунин гурўњњо људо
мешаванд:
а) Љумлањои содаи дутаркибаи номие, ки дар «Ќобуснома» танњо
бо иштироки пуркунандаи бавосита сохта шудаанд: «Бар асари бозаргон
бирафт» [с. 122].
Дар

ҷумлаи

боло

дар

таркиби

пуркунандаи

бавосита

муайянкунанда (бозаргон) низ омадааст.
б) Љумлањои содае, ки дар таркибашон пуркунанда ва ду њол
доранд: Ва мо имрўз то рўзи миъод ба корсозии эшон машѓул шудем [с. 34].
Дар

ҷумлаи

мазкур

дар

таркиби

пуркунандаи

бавосита

муайянкунанда (эшон) омадааст.
в) Љумлањои содае, ки дар таркибашон ду њол доранд:
Ва имрўз дар љањон подшоње бузургвортар нест [с. 68].
Дар љумлањои дутаркибаи номии «Ќобуснома» иштирок ва
миќдори муайянкунандањо хеле назаррас мебошанд.
Аз тањлили мисолњо маълум мешавад, ки дар љумлањои содаи
дутаркибаи феълї ва њам љумлањои дутаркибаи номї љумлањои се, чор
ва панљаъзо мустаъмаланд.
Љумлањои содаи дутаркибае, ки дар «Ќобуснома» истифода
шудаанд,

аз

рўйи

истеъмоли

аъзоњои

пайрав

дар

љойи

аввал

муайякунанда, дуюм њол ва сеюм пуркунанда меистад. Муайянкунанда
дар таркиби њамаи аъзоњои љумлаи бо исм, љонишин ва масдар
ифодаѐфта омада метавонад. Хабарњои феълие, ки бо феълњои таркибии
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номї ифода шудаанд, муайянкунанда доштанашон низ мумкин аст. Пас
чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муайякунанда бо хусусият,
иштироку миќдораш дар љумла аз дигар аъзоњои пайрав фарќ мекунад.
Љумлаи дутаркибаи хуллас дар «Ќобуснома»
Сохти љумлањои дутаркибаи хуллас. Љумлањои дутаркибаи хуллас
хусусиятњои ба худ хос доранд. Аз рўйи сохт онњо ба чунин гурўњњо људо
мешаванд:
а) Онњо метавонанд, танњо аз як мубтадову як хабар иборат
бошанд: «Чўпон гуфт» [с. 80]. «Нӯшервон бозгашт» [с. 78]. «Ањмади
Фариѓун гуфт» [с. 80].
б) Љумлањои дутаркибаи хуллас метавонанд аз мубтадоњои чида ва
хабар иборат бошанд: «Шуѓл ва фармоне њаст» [с. 23].
в) Мубтадоњои

чида метавонанд аз ду зиѐд бошанд: «Амир

Буссавор, Шопур ва Пирўзони Дайлам монданд»[с. 26].
г) Љумлањои дутаркибаи хуллас метавонанд, ду ва ѐ зиѐда хабарњои
чида дошта бошанд: Ин гуна љумлаи дутаркиба дар «Ќобуснома» зиѐд
аст: «Пирамард рўй турш кард ва гуфт [с. 35]. Маликро чизе њамедињад ѐ
на [с. 28]. Аммо вазир бояд покдин ва покэътиќод ва њанафимазњаб бошад ѐ
шофеъимазњаб ва соњиби ќалам ва подшоњдаст буд [с. 30].
Сохти љумлањои содаи тафсилї. Љумлаи содае, ки дар он ѓайр аз
сараъзо (имкон дорад, ки яке аз сараъзоњо ѐ њар ду сараъзоњо ифода
гардад) як ѐ якчанд аъзои пайрав низ ифода гаштааст, љумлаи содаи
тафсилї номида мешавад [Ќосимова 1976,с. 59]: «Ду моњ дар он љо
бимонданд» [с.80] . «Марде ба талаби дарзї омад» [с.37]. «Ман аз шариат
берун натавонам шуд» [с. 107].
Љумлањои содаи тафсилї низ ба мисли љумлањои содаи хуллас
дутаркиба ва яктаркиба мешаванд:
Сохти љумлањои дутаркибаи тафсилї. Дар

љумлањои содаи

дутаркибаи тафсилї се ѐ зиѐда аъзоњои љумла иштирок дошта
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метавонанд. Таркибан ин љумлањо хеле бой мебошанд. Дар таркиби онњо
ѓайр аз мубтадову хабар, ки аъзоњои њатмианд, муайянкунанда,
пуркунанда ва њол низ меоянд. Миќдори аъзоњои љумлаи сода ба ифодаи
аъзоњои љумла вобастагї дорад.
Масалан, агар аъзоњои љумла бо исм, љонишини ифодакунандаи
шахс, масдар, сифати феълї ва њиссањои нутќи субстантиватсияшуда
ифода ѐфта бошанд, њар яке аз ин аъзоњои љумла муайянкунанда ќабул
карда метавонад.
Инчунин вобаста ба ифода мубтадо, пуркунанда, њол метавонанд
худашон пуркунанда, њол дошта бошанд, ки ба хабари љумла бевосита
алоќаманд нестанд.
Илова бар ин љумлањои дутаркибаи тафсилии феълї ва номї дар
«Ќобуснома» њар яке хусусиятњои хос дошта, баъзан аз рўйи иштироки
аъзоњои љумла аз њамдигар фарќ мекунанд.
Љумлањои дутаркибаи тафсилии феълї аз рўйи миќдори аъзоњо
нињоят гуногун мешаванд ва ин хусусият, чунон ки дар боло ишора рафт,
ба ифодаи аъзоњои љумла вобаста аст.
Љумлањои содаи дутаркибаи тафсилии феълї аз рўйи иштироки
аъзоњо се, чор, панљ, шаш, њафт, њашт, нўњ ва дањ аъзо шуда метавонанд.
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар «Ќобуснома» љумлањои чор ва
панљаъзо бештар истеъмол шудаанд, аз ин сабаб аксарияти љумлањои
содаи дутаркибаи тафсилиро ин гуна љумлањо ташкил медињанд.
Азбаски иштироки аъзоњои пайрави љумла дар љумлањои содаи
дутаркибаи тафсилї аз рўйи як ќонуни муайяни забон воќеъ мегардад, аз
љињати таркибу сохт тањлил кардани онњо аз ањамият холї нест.
Љумлањои

содаи

дутаркибаи

тафсилии

бисѐраъзо

дорои

хусусиятњои хос буда, њар яке дар навбати худ боз ба гурўњњо таќсим
мешаванд.

39

Љумлањои содаи дутаркибаи феълии тафсилї. Љумлањои содаи
феълие, ки ѓайр аз сараъзоњо дар таркибашон аъзоњои пайрав низ
доранд, љумлаи содаи дутаркибаи феълии тафсилї номида мешаванд.
Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус љумлањои содаи
дутаркибаи феълии тафсилї ба сурати зайл тафсил ѐфтаанд:
1. Дар чунин ќолаби љумлањо таркиби мубтадо ва хабар, пеш аз
њама, аз њисоби муайянкунандањо тафсил меѐбад ва сохти љумлањоро
тафсилї мегардонад: «Ваќти ољизї омад» [с. 32]; «Модари ман духтари
маликзода Марзбон ибни Рустам ибни Шарвин буд» [с. 10].
2. Љумлањое, ки дар таркибашон мубтадо пуркунанда ва
муайянкунанда доранд. Дар ин гуна љумлањо пуркунандањои бевосита ва
бавосита ифода мешаванд. Пуркунандаи бевосита ашѐеро нишон
медињад, ки таъсиру њаракати хабари бо феъли гузаранда ифодаѐфтаи
љумла ба он мегузарад [Ќосимова 1976,.с. 61]:
«Мардуми бечизро қадр набошад [с. 76].
3. Љумлањое, ки дар таркибашон њол доранд. Хелњои гуногуни њол
дар љумлањои сераъзо меоянд: «Cабаби бедор шудани ман дар ањволи
мамлакат ин мард буд» [с.129].
Љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии чораъзо аз рўйи иштироки
аъзоњои пайрав гуногунанд ва онњоро ба гурўњњои зайл људо кардан
мумкин аст:
1. Љумлањои чораъзое, ки дар таркибашон ду муайянкунанда доранд.
Муайянкунандањоро дар ин хели љумла ѐ танњо мубтадо ѐ њам мубтадову
њам хабар ќабул мекунанд: «Ва он дигар низ њамин андеша кунад» [с. 76].
2. Љумлањое, ки дар таркибашон муайянкунандаву пуркунанда
доранд. Дар чунин хели љумлањо муайянкунанда метавонад бар эзоњи
њам мубтадо ва њам пуркунанда ояд:
а) бар эзоњи мубтадо: «Њикояти дигар ба ѐд омад маро» [с. 13].
«Мардро њадиси зан хуш омад» [с. 14].
б) бар эзоњи пуркунанда: «Суќрот дигар чиз шунидааст» [с. 91].
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3. Љумлањое, ки дар таркибашон муайянкунандаву њол доранд: «Ва
бар сањро бисѐр савор истода» [с. 67]. «Наср бад - ин сабаб аз мусодара
бираст» [с. 49].
4. Љумлањое, ки дар таркибашон ду пуркунанда доранд. Дар бисѐр
њолатњо пуркунандањои бевосита ва бавосита меоянд: «Абдулло марде ба
вай фиристод» [с. 80]. «Ту зар ба ман додӣ» [с. 79].
5. Љумлањое, ки дар таркибашон пуркунанда ва њол доранд: «Султон
дигарбора лашкар фиристод» [с. 180]. «Ва њамчун дар андар миѐни набиз
лашкарро бор дод» [с. 163]. «Рўзе Мањмуд Њасанро гуфт» [с. 162] .
6. Љумлањое, ки дар таркибашон ду њол доранд: «Ва он љо ќибла сўйи
љануб афтодааст» [с. 189].
Яке

аз

серистеъмолтарин

гурўњи

љумлањои

дутаркиба

дар

«Ќобуснома» љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии чидааъзо ба шумор
мераванд. Ин гурўњи љумлањо ба шаш ќолаб људо мешаванд. Бояд ќайд
кард, ки онњо аз рўйи истеъмоли гурўњњои дохилии худ низ якхела
нестанд. Дар

ин гуна љумлањо ќолабњои дуюм, сеюм ва панљум

серистеъмоланд.
Љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии панљаъзо аз рўйи иштироки
аъзоњои пайрав ба чунин хелњо људо мешаванд:
1. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайянкунанда доранд.
Ин муайянкунандањо бо њамаи аъзоњои љумла омада метавонанд: «Ва
он тавфир таќсири кори ту гардад» [с. 160]. «Ва он расулро аз огањ будани
хеш аз њоли эшон хабар дод» [с. 162] .
2. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайянкунандаву як пуркунанда
доранд. Дар ин њолат муайянкунандањо бо яке аз аъзоњои љумла омада
метавонанд: «Ва мо он насињати падарона ќабул кардем» [с. 170].
3. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайякунандаву як њол доранд.
Муайянкунандањои ин ќолаб љумла низ ба монанди љумлањои боло
мебошанд: «Њама халќ аз идроки он ољиз бимонданд» [с. 156]. «Ва мо ќасди
Балх дорем ин замистон» [с. 123].
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4. Љумлањое, ки дар таркибашон муайянкунандву ду пуркунанда
доранд: «Салмон сухани Нушервон ба Шањрбону бигуфт» [с. 87]. «Ва ман
сухани касе бар вай нахоњам бигуфт» [с. 86].
Дар бисѐр мавридњо дар ин хел љумлањо ҳам пуркунандањои бевосита
ва ҳам бавосита меоянд.
5. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайянкунандаву њол доранд:
«Ва мўи сари сахти сиѐњ ва сахти ситабр чунон тобад…» [с. 74].
6. Љумлањое, ки дар таркибашон муайянкунанда, пуркунанда ва њол
иштирок доранд: «Ва он мард ба њељ рўй аз ту миннат надорад» [с. 77].
«Љавонмарде моро ба хонаи худ мењмон кард» [с. 89].
7. Љумлањое, ки дар таркибашон ду пуркунандаву як њол доранд.
Пуркунандањо дар ин љумлањо яке бевоситаву дигаре бавоситаанд: «Ба
њар гуноње мардумро мустављиби уќубат мадон» [с. 98]…
8. Љумлањое, ки дар таркибашон як пуркунандаву ду њол доранд. Ин
љумлањо дар «Ќобуснома» хеле каманд:
«Вай дар хона нишаста бо канизакон хилват њамекард» [с. 103].
Чи тавре ки аз мисоли боло мушоњида кардем, њар ду њол хабарро
эзоњ медињад, ки яке њоли макон, дигаре тарзи амал аст.
9. Љумлањое, ки

таркибашон аз ду њол иборат аст, дар асари

тањќиќшаванда низ мушоњида шуд. «Пеши мардумон рўй ба даргоњи њаќ
оварда, илтиљо мекард» [с. 108].
Аз мисолњои дар боло овардашуда ба чунин хулосае омадан
мумкин аст, ки аз њама бештар дар сохтори ин љумлањо муайянкунанда
серистеъмол аст.
Чунон ки мушоњида кардем, дар сохтори нуњ гурўњи ин љумлањо
дар шаш гурўњи онњо муайянкунанда иштирок дорад.
Дар

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии

Кайковус

љумлањои

дутаркибаи тафсилии феълии панљаъзо низ монанди

љумлањои

дутаркибаи тафсилии феълии чораъзо бештар истеъмол шудаанд. Аз ин
љумлањо гурўњњои дуюм, сеюм ва шашум нисбатан серистеъмоланд.
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Љумлањои

дутаркибаи

тафсилии

феълии

шашаъзо

аз

рўйи

иштироки аъзоњои пайрави љумла нињоят гуногун буда, ба гурўњњои
зерин људо мешавад:
1. Љумлањое, ки дар таркибашон се муайянкунандаву ду пуркунанда
доранд: «Ва ман мутањир бимондам, аз он њама дидори ў» [с. 56].
2. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайянкунандаву се пуркунанда
доранд: «Бањром аз ин гузидањо ду теѓ људо кард» [с. 99].
3. Љумлањое, ки дар таркибашон ду муайянкунандаву ду пуркунанда
ва ҳол доранд: «Абдумалик њамаро дар суњбати он амир ба Мањмуд
фиристод» [с. 49].
4. Љумлањое, ки дар таркибашон як муайянкунанда, як пуркунанда ва
ду њол доранд: «Ин алавї рўзе бар минбар пирро кофир хонд» [с. 33]. «Он
муътамад маро дар шаб ба назди Нўшервони одил бурд» [с. 34].
5. Љумлањое, ки дар таркибашон се муайянкунанда ва се њол доранд:
«Ва Ањмад Рафеъ се шабонарўз ба хонаи хеш бирафт бо як дили пурхун»[с.
143].
6. Љумлањое, ки дар таркибашон пуркунандаву ду њол доранд: «Рўзе
дар маљлис ѓуломе набиз бад-ин ќозї Абумалик дод» [с. 139].
Љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии њафтаъзо нисбат ба
љумлањои дар боло тањлилшуда камтар вохӯрданд.
Дар

ин

хели

љумлањо

низ

нисбати

дигар

аъзоњои

љумла

муайянкунандањо серистеъмоланд, ки онњо дар њамаи ин гурўњњо
иштирок доранд.
Љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии њафтаъзо аз рўйи миќдору
иштироки аъзоњои пайрав ба гурўњњои зерин људо мешаванд:
1. Љумлањое, ки аз се муайянкунандаву чањор пуркунанда иборатанд:
«Ва дигар њељ чиз аз дунѐи вай бо ман набуд, илло ду љилд китоб» [с. 132].
2. Љумлањое, ки аз ду пуркунанда ва се њол иборатанд:
«Мутаваккил вайро дар Бағдод панҷ деҳ мулк дод[с. 27]
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3.Љумлањое, ки аз се муайянкунандаву як њол иборатанд: «Ва ин
одат аз рўзгори Халили Рањмон алайњи салом то ин соат бар ќоида монд
[с. 68].
4. Љумлањое, ки дар таркибашон як пуркунанда ва се њол њаст:
Эзид дар ҷаҳон ҳеҷ неъмате беҳуда наѐфарид [с. 15].
Љумлањои содаи дутаркибаи тафсилии феълии њаштаъзо ба шаш
гурўњ људо мешаванд. Ин ќолаби љумлањо нибат ба љумлањои њафтаъзо
камтар ба назар расид. Њаштаъзо шудани ин ќолаби љумлањо ба ифодаи
муайянкунандањо вобаста аст. Дар љумлањои дутаркибаи тафсилии
феълии

њаштаъзо

гурўњњои

сеюм,

чорум,

панљум

ва

шашум

серистеъмоланд.
Баъзан худи муайянкунандањо дар навбати худ муайянкунандањои
дигар ќабул мекунанд, чаро ки дар њангоми баѐни матлаб барои
мушаххас гардидани шайъи тасвиршаванда ѐ кушодани моњияти чизе
ифодаи чандин муайянкунанда ногузир мегардад. Гоњо барои тавсифи
њодисаю воќеа ѐ тасвири олами зоњирию ботинии шахс низ ифодаи
муайянкунандањои соњибию тавсифї зарур мегардад.
Миќдори пуркунандањо бошанд, дар ќисми бештари љумлањои
дутаркибаи тафсилии феълї аз ду зиѐд нест, ба ѓайр аз љумлањои
њаштаъзо ва дањаъзо. Дар ин хели љумлањо пуркунандањо сетої
омадаанд, ки дуи онњо пуркунандањои бавоситаанд. Њол бошад, ба
хелњои гуногун људо мешавад ва дар љумлањои бисѐраъзо метавонад
якчанд хели њол ѐ ду њоли якхела иштирок намояд. Дар асари
тањќиќшуда љумлањое дучор мегарданд, ки дар онњо то чор њол иштирок
доранд.
Хулоса, дар љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии бисѐраъзо дар
иштироку миќдори аъзоњои пайрав як ќонунияти муайяне амал мекунад
ва агар ин ќонуният вайрон шавад, салосату нафосати љумлањо низ
халалдор мегардад.
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Хелњои љумлаи дутаркибаи тафсилии феълї аз рўйи истеъмол дар
«Ќобуснома»

Диагрммаи № 3
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Чи тавре ки аз рўйи тањлилњо ба мо маълум гашт, дар забони
«Ќобуснома» бештар љумлањои се-, чор-, панљ- ва шашаъзо корбурди
зиѐд доштаанд.
Хелњои љумлањои дутаркибаи тафсилии номї аз рўйи истеъмол дар
«Ќобуснома»

Диаграммаи№ 4
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Дар забони «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус таносуби
љумлањои дутаркибаи тафсилии феълї ва номї баробар нест, љумлањои
дутаркибаи тафсилии феълї 67% ва љумлањои дутаркибаи тафсилии
номї 32% -ро ташкил мекунад.
Диаграммаи №5
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Тањлилњо нишон медињанд, ки љумлањои се, чор ва панљаъзодори
дутаркибаи тафсилии феълї ва њам љумлањои содаи дутаркибаи
тафсилии номї дар «Ќобуснома» серистеъмоланд.
Аммо иштироки аъзоњои љумла бо баъзе хусусияташон дар
љумлањои содаи дутаркибаи тафсилии феълї ва номї аз њамдигар фарќ
мекунанд.
Аз рўйи истеъмоли аъзоњои пайрав дар љумлањои дутаркибаи
тафсилї дар љои аввал муайянкунанда, баъд њол ва дар љои сеюм
пуркунанда меистад, барои он ки муайянкунанда дар таркиби њамаи
аъзоњои љумлаи бо исм, љонишин, масдар ва њиссањои нутќи исмшуда
ифода ѐфта омада метавонанд. Хабарњои феълие, ки бо феъњои таркибии
номї ифода шудаанд, муайянкунанда доштанашон низ мумкин аст. Аз
ин рў, муайянкунанда бо хусусият, иштироку миќдораш дар љумла аз
дигар аъзоњои пайрав фарќ карда меистад.
Чи хеле ки маълум аст, пуркунандаи љумла танњо ба хабари љумла
тобеъ шуда меояд ва аз ин сабаб дар љумла зиѐда аз ду ва баъзан се
пуркунанда иштирок карда наметавонад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки
агар дигар аъзоњои љумла бо масдар, сифати феълї ва феъли њол ифода
гардида бошад, онњо пуркунанда дошта метавонанд. Дар он њолат
миќдори пуркунанда зиѐд мешавад.
Миќдори њол бошад, дар ду хели љумлаи тафсилї фарќ мекунанд.
Миќдори њол нисбат ба љумлаи тафсилии номї дар љумлаи тафсилии
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феълї зиѐд аст, зеро аломати амал, замону макон, сабабу маќсад,
миќдору андоза, шарту хилоф ба амали љумла иртибот дорад ва њамчун
дитерминати љумла дар сохтори нањвии он наќши муњим дорад.
1. 5. Аъзоњои љумла
А. Сараъзоњои љумла
Маълум аст, ки љумла њамчун воњиди нањвї аз бањамої ѐ њамнишинии
вожањо ташкил меѐбад. Вожањо, ваќте ки ба ихтиѐри љумла даромаданд,
аз нигоњи таносуби маънї ва ќоидањои нањв њамнишин шуда, ин ѐ он
наќши нањвиро ба душ мегиранд. Иддае наќши сараъзо ва гурўње наќши
аъзои пайравро адо менамоянд.
Аъзоњои љумла љузъи воњиди нањвї мебошанд, ки дар асоси ба њам
омадани калимањо ва иборањо дар љумла ба вуљуд меоянд ва
муносибатњои

сохтории

љузъњои

љумларо

инъикос

менамоянд

[Виноградов 1955, с. 412].
Аъзоњои љумла ба воситаи њиссањои мустаќили нутќ ифода меѐбанд.
Њиссањои

номустаќили

нутќ

бошанд,

барои

барќарор

кардани

муносибатњои гуногуни нањвии аъзоњои љумла ѐрї мерасонанд. Њангоми
ташкили

љумла дар байни њиссањои нутќу аъзоњои љумла робита ва

таъсири тарафайн мушоњида мешавад. Аммо байни њиссањои нутќу
аъзоњои љумла аломати баробарї гузоштан мумкин нест, зеро њар яки
онњо вазифа ва хусусиятњои хоси грамматикї доранд.
Моњияту вазифаи нањвии калима ѐ ибора њамчун аъзои љумла бо
уњдадорие, ки он дар љумла адо менамояд, муайян мегардад [Виноградов
1955, с. 412].
Аъзоњои љумла аз рўйи вазифа, муносибатњои грамматикї нисбат ба
якдигар ва аз рўйи ифода ба ду гурўњ људо мешаванд.
а) Ба гурўњи аввал мубтадову хабар дохил мешаванд. Мубтадо ва
хабар сараъзои љумла буда, дар ташкили љумла сањми асосї дорад. Ин ду
мењвари асосии љумла барои ташкили љумла хеле муњим аст. Дар

47

устухонбандии љумла онњо наќши асосї дошта, хусусияти мухобиротии
љумла дар хабар зоњир мегардад.
б) Ба гурўњи дуюм муайянкунанда, пуркунанда ва њол дохил шуда,
онњо аъзои пайрав ба шумор мераванд. Аъзоњои пайрав ѐ пайрави
мубтадо мешаванд ѐ хабар ва гоње яке пайрави дигаре мегардад.
Аъзои асосии љумла мубтадо ва хабар буда, аломатњои асосии
љумла ба воситаи онњо акс меѐбанд.
Дар љумлаи дутаркиба мубтадо аъзои асосї ба шумор меравад. Хабар
бошад, ягон љињати онро тасдиќу инкор ѐ муайян мекунад. Хабар аз рўйи
маъно ва шакл танњо ба мубтадо тобеъ мешавад. Хабар дар њолати ба
мубтадо тобеъ будан вазифаи худро пурра иљро мекунад. Ин њолатњоро
дар љумлањои содаи «Ќобуснома» низ мо мушоњида кардем.
Истифодаи мубтадо дар «Ќобуснома» бештар дар шакли холис
мушоњида шуд. Дар љумлањои сода хабар аломати грамматикии
мубтадоро ифода карда, бо шаклњои тасрифии феъл ва ѐ њиссањои дигари
нутќ ифода меѐбад.
Дар муайян кардани сараъзои љумлањои дутаркибае, ки бо исм ифода
гаштанду бандаки хабарї надоранд, љойи калима ањамият дорад. Дар
љумлаи «Туѓралбек – султон» [с. 165]. Туѓлалбек мубтадо, султон хабар
аст, вале дар љумлаи «Султон - Туѓралбек» мубтадо Султон буда,
Туѓралбек хабар мебошад. Аммо аз рўйи мушоњидањо дар «Ќобуснома»
маълум гардид, ки љойи мубтадо ва хабарро на њамеша иваз карда
метавонем. Дар мисолњои «Кўњсор хушнамуд, Дашт дилкаш» [с.167], ки
хабарашон бо сифат ифода ѐфтааст, љойи мубтадою хабар муќаррар аст,
чунки вазифаи нањвї ба ин имконят намедињад. Ин љойивазкунї дар
њолате рўй медињад, ки њар ду аъзои љумла ба воситаи исм ифода шуда
бошанд.
а) Мубтадо ва вижагињои ифодаи он. Мубтадо сараъзоест, ки шайъи
љумла, яъне фоилро, мефањмонад. Мубтадо фоили љумла буда, амал,
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њолату вазъият, таъсиру њаракат, аломату хусусияте, ки хабари љумла
ифода мекунад, ба он нигаронида шудааст.
Дар забони «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус мубтадо мисли
забони адабии њозираи тољикї аз њиссањои номии нутќ бо исм, сифатњои
субстантиватсияшуда, љонишин, инчунин масдар ифода мегардад, аммо
бо шумора ифода шудани он мушоҳида нашуд.
Њама гуна калимањое, ки шайъро мефањмонанд, метавонанд, ки ба
вазифаи мубтадо биоянд.
Бо исмњо ифода шудани мубтадо. Дар «Ќобуснома» исмњои хос ва
љинси ифодакунандаи шахс нисбат ба дигар гурўњи исмњо ба вазифаи
мубтадо бештар омадаанд.
а) исмњои хос: «Ањмад Рофеъ њељ натавонист гуфтан» [с. 144].
«Соњиб сахт хиљил шуд аз ин сухан» [с. 43].
б) исми љинс: «Зан аз хонадони салоњ бояд хост» [с. 82].
Дар забони «Ќобуснома» ба вазифаи мубтадо бештар исмњои хоси
шахс меоянд, ки ба ин мисолњои бисѐре овардан мумкин аст: «Рабеъ ибни
Алмутањњар Алќусрї котибе муњташаму фозил буд» [с. 145]. «Султон
Мањмуд ќасди Рай накард» [с. 94] .
в) исмњои хоси унвон, мансаб, лаќаб, касб: «Амир Абуссавор рўй
турш кард ва сар биљунбонид» [с. 26]. «Шоњ Њорунуррашид хобе дид.
Зулќарнайн гирди олам бигашт» [с. 96]. «Суќрот табассум кард» [с. 91] .
Бештари мубтадо дар љумла бо исмњои љинс ифода меѐбад. Њамаи
мубтадоњое, ки бо исми љинси ифодакунандаи шахс меоянд, маъноҳои
гуногунро дар бар мегиранд. Онњо исмњои ифодакунандаи љинси табиї,
муносибатњои синнусолї, хешутаборї, мансаб, табаќаву манзалат, халќ,
ќабила ва монанди инњо мебошанд.
а) Исмњое, ки љинси табииро мефањмонанд: «Баъд аз чанд рўз зан он
мардро гуфт» [с. 123]. «Зан аз хонадони салоњ бояд хост» [с. 82]. «Аљузаро
дил хуш гашт» [с. 55]. «Ва духтар бечора буд» [с. 97].
б) Исмњое, ки тобиши синнусолї доранд:
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«Кўдак боз гашт» [с. 121]. «Он пиразан дилтанг шуд ва бигирист» [с.
55].
в) Ба вазифаи мубтадо исмњое низ меоянд, ки муносибати
хешутаборї ва авлодиро мефањмонанд: «Фарзанд аз кї бошад?» [с.14]
«Падар маро бад-он њар ду супурд» [с. 83].
г) Мубтадо бо исмњои ифодакунандаи мансаб, табаќаву манзалат
метавонад ифода гардад: «Мутаваккил вайро дар Баѓдод панљ дења мулк
дод» [с. 21]. «Амир эшонро хилъат фармуд» [с. 95]. «Рўзе дар маљлис ѓуломе
набизе бад-ин ќозї Абдулмалик дод» [с.151].
ѓ) Исмњои ифодакунандаи амалу рутбаи динї: «Ќозї ба њукм
машѓул шуд» [с. 108]. «Хатиб бирафт ва ин пайѓом бибурд» [с. 134].
д) Исмњои ифодакунандаи касбу кор, машѓулият: «Маллоњон дар
Даљла рафтанд ва ѓўта мехўрданд» [с. 16]… «Як рўзи дигар шубон ба шањр
омад» [с. 116]… «Ва бозаргонї ду гуна ва њар ду мухотара аст» [с. 110].
е) Исмњои ифодакунандаи аломату хусусияти шахс: «Таррор аз вай
биситонд ва њам он љо маќом кард» [с. 69]… «Хасм њам он љо пеши ќозї
нишаст» [с. 116].
и) Исмњое, ки ба ягон гурўњ, тоифа ва макон нисбат доранд: Ин алавї
рўзе бар сари минбар ин пирро кофир хонд [с. 118,].
к). Исмњои љинси љондори ѓайришахс: «Ва аспи сагдум низ бад бувад»
[с. 79]. «Ва гунљишки наќд бењ аз товуси насињ» [с., 122].
Аз рўйи семантика ин гуна мубтадоњо гуногун мешаванд.
Мубтадоњои бо исмњои љинси бељон ифода ѐфта муносибатњои
замониро мефањмонанд: «Рўзе бомдоди пагоњ сабўњї карда буд»
[с.163]. «Дувоздањ сол баромад» [с. 132 ].
Исмњои маънї низ дар «Ќобуснома» ба вазифаи мубтадо омадаанд,
аммо истифодаи онњо камтар ба назар расид: «Аз њама њунарњо бењтарин
њунари сухан гуфтан аст» [с. 14]. «Соили ин масъала зиндагист» [с.105].
«Хаѐлат парешон буд» [с. 114].
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Агар исмњои замон ва макон ба вазифаи мубтадо оянд, хабари
љумлањо бештар бо њиссањои номии нутќ ифода меѐбад: «Бари дарвозаи
шањр дўкон дошт» [с. 36]. «Рўз бегоњ шуд» [с. 32].
2. Бо љонишин ифода шудани мубтадо. Дар «Ќобуснома» ќариб њамаи
хели љонишинњо ба вазифаи мубтадо омадаанд:
а) љонишинњои шахсї.
Љонишинњои шахсї дар њар се шахс, њам дар шакли танњо ва њам дар
шакли љамъ дар «Ќобуснома» вазифаи мубтадоро иљро кардаанд. Вале
љонишини шахси сеюм нисбат ба шахси якуму дуюм дар ин вазифа
серистифодаанд:
Ба вазифаи мубтадо омадани љонишини шахси якум. Љонишини шахси
якуми шумораи танњо ва љамъ: «Ман зар надодам» [с. 48]. «Ва ман сухани
касе бар вай нахоњам бигуфт» [с. 98]. «Ман аз шариат берун натавонам
шуд» [с. 107].
Љонишини шахси

якуми љамъ - мо ба љои љонишини ман омада

метавонад. Ба вазифаи мубтадо љонишини шахси якуми љамъи мо
њамроњи дигар љонишинњо, ба монанди њама, чанд кас омада, маънои
бисѐриро таъкид мекунад, ки ин мисолњо далели гуфтањои болоянд.
Инчунин дар асари тадќиќшаванда љонишини мо дар нутќи молику
султон ва амир истифода шудааст: «Мо лашкари ўро сар баргардонем ба
тадбир» [с. 15]. «Акнун мо барои ба маќсад расидан кўшиш мекунем» [с.
76]. «Мо чанд кас дар киштї будем» [с. 96]. «Мо њама туро шиносем, на
ўро ва на падари ўро» [с. 87].
Ба вазифаи мубтадо омадани љонишинњои шахси дуюм. Љонишини
шахси дуюми танњо ту:
«Ту бар сари як майдон бипой» [с. 62].
Љонишини шахси дуюми шумораи љамъ –
раво доред» [с. 62].
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шумо: «Шумо гўй занеду

Ба вазифаи мубтадо омадани љонишинњои шахси сеюм.Љонишини
шахси сеюми танњо – ў, (вай): «Ў латиф бувад» [с. 53]. «Вай низ бар сари
минбар ин алавиро кофир хонд» [с. 33].
Бояд ќайд кард, ки љонишинњои ў ва вай бо маъно ва вазифаи худ аз
якдигар фарќ мекунанд. Љонишини ў камистеъмол буда, танњо нисбат ба
шахс ва љонишини вай нисбат ба љонишини ў серистеъмолтар буда, на
танњо ба љойи шахс, балки ба љойи дигар ашѐњо низ кор фармуда
мешавад.
Ногуфта намонад, ки дар забони адабии классикї ва муосири тољик
муродифњои љонишинњои шахси сеюм шумораи танњо вай, ў вожањои
эшон, хеш, худ љонишинњои ишоратии ин, он ва ѓайра низ истифодаи
васеъ доранд. Аз љумла дар «Ќобуснома» низ ба назар расид:
1.Љонишини шахси сеюми шумораи танњо эшон: «Эшон низ аз ту
ҳамешукўҳанд» [с. 73].
Дар асари тањќиќшаванда љонишини шахси сеюми шумораи танњо
фаќат калимаи эшон мебошад. Љонишини онњо, ки дар забони њозира
љонишини шахси сеюми шумораи љамъ аст, дар забони ин асар вонахўрд.
2.Љонишинњои нафсї-таъкидї.
Љонишинњои нафсї-таъкидии худ, хештан дар «Ќобуснома» ба
вазифаи мубтадо кам дучор омад: «Худ ба љонат љабр мекунї» [с. 98]…
«Хештан аз ҷумлаи дарвешон дон» [с. 77].
3. Љонишини саволї.
Мубтадо бо љонишинњои саволї низ ифода мегардад. Дар мисолҳои
таҳлилшуда, асосан, ҷонишини саволии кӣ ва баъзан чӣ ба вазифаи
мубтадо омадааст: «Кӣ сад айбро бипӯшонад?» [с.77 ]; «Кӣ сари кадхудову
рӯзбеҳӣ надорад?» [с.93 ]; «Чӣ гузарад?» [с.91].
4.Љонишини ишоратї.
Дар «Ќобуснома» бо љонишинњои ишоратии ин, он ифода ѐфтани
мубтадо зиѐд ба чашм расид, чунончи: «Ва ин бо њама одамиѐн мављуд
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аст» [с. 170]. «Ва он маърифат буд» [с. 179]. «Ва ин одати сутурон аст»
[с. 42].
Љонишинњои ишоратии ин, он дар њолате ба вазифаи мубтадо меоянд,
ки маънои ашѐї гиранд ва аз рўйи наќш ба љонишинњои шахсї наздик
шаванд.
Аз љонишинњои ишоратї дар «Ќобуснома» ба вазифаи мубтадо
бештар љонишинњои ин, њамин, њамон истифода шудаанд: «Ин њама айб
аст» [с. 80]. «Худи њамин барои ман як фоида аст» [с. 91].
5.Љонишини таъинї
Мубтадо бо љонишинњои таъинии њар як, њар кас ифода меѐбад: «Њар
як рўзе ба кор ояд» [с. 97]; «Њар кас ба ҷой натавонад овардан» [с. 173];
6. Љонишини манфї. Мубтадо бо љонишинњои манфии њељ чиз, њељ
кас ифода мегардад:
«Ва њељ кас туро андар ин маънї ба бухл мансуб натавонад кардан» [с.
117]; « Ҳељ чиз бо хеш нашояд бурд» [с. 101].
Мубтадо чи дар забони «Ќобуснома» ва чи дар забони њозира ба
воситаи исмњои гуногун ва ба воситаи љонишинњои ашѐї ифода
мегардад, ки ба хусусияту табиати мубтадо вобаста аст. Барои он ки
мубтадо дар љумла шайъест, ки сухан дар бораи он меравад.
7. Калимаи арабии банда дар мавридњои алоњида њамчун љонишини
шахсї воќеъ шуда, ба вазифаи мубтадо истифода мешаванд: «Аз љињати
некуї банда њар замон ба ангушти ў нигоњ мекардам» [с. 354]; «Банда
гунаҳкор набошад» [с. 104];
8. Љонишинњои номуайянї монанди љонишинњои шахсї ба вазифаи
мубтадо серистеъмоланд. Љонишинњои баъзе ва кадом шахсро ифода
намуда, нисбат ба дигар љонишинњои номуайянї бештар ин вазифаро
иҷро кардаанд: «Баъзе аз њољиѐн аз ин хабар парешон шуданд» [с. 64].
«Кадоме ин хабарро ба амир расондааст» [с. 75].
9. Љонишинњои таъинии њама, њар кадом, њар кї, њар чї, њар кас ба
вазифаи мубтадо меоянд, аз инњо њама
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ва њар кадом дар асари

тадќиќшаванда серистеъмоланд: «Њама фарзанди Одаманд» [с. 180].
«Њама нољавонмардї андар дурўѓ гуфтан аст» [с. 180]. «Њама чиз аз нодон
нигоњ доштан осонтар аст» [с. 33]. «Ҳар ки намози фариза ба ҷо овард» [с.
16].
Шумораи миќдории як њамчун номи адад дар вазифаи мубтадо
морфемаи -е гирифта, истифода мешавад: «Яке аз эшон бе сабуї њамеояд»
[с. 25].
Ҳамин тариқ, дар «Ќобуснома» ба вазифаи мубтадо љонишинњои
шахсї, саволї, номуайянї, ишоратї, нафсї ва манфї истифода шудаанд.
3. Бо сифат ифода шудани мубтадо. Мубтадо дар њолате бо сифат
ифода шуда метавонад, ки сифат субстантиватсия шуда бошад, яъне
њодисаи ба исм гузаштани дигар њиссањои нутќро аз сар гузаронад. Дар
ин њолат он дар баробари ифодаи аломату хусусияти шайъ худи он шайъ
дар назар дошта мешавад. Дар љумлањои содаи «Ќобуснома» сифатњое,
ки бештар хосияти инсонро нишон медињанд, ба исм табдил ѐфта, ба
вазифаи мубтадо омадаанд. Ба ин гурўњ сифатњои гадо, љоњил, коњил,
љавон, оќил, пир ва ѓайра дохил мешаванд: «Фосиќи мутавозеи ин
љањонљўй бењтар» [с. 35]. «Пир дар хашм шуд» [с. 31.
Ба

вазифаи

мубтадо

сифатњое

низ

омада

метавонанд,

ки

пасвандњои дараљаи ќиѐсї доранд: «Аммо бењтаринашон њам мењрубон
буд» [с. 72].
Аксаран ба вазифаи мубтадо дар «Ќобуснома» он сифатњое
омадаанд, ки аломату хусусият ва сифатњои маънавии шахсро ифода
кардаанд.
Дар њолати ба вазифаи мубтадо омадан он сифатњо њамаи
хусусиятњои исмро ќабул мекунанд:
а) пасванди љамъбандии - он мегиранд: Ва љоњилон аз ин бисту чор
соат нимае бихусбанд ва нимае бедор бошанд [с. 64].
б) артикли номуайянии -е ќабул мекунанд: «Њам малоњате
бибояд…» [с. 56].
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Баъзан муайянкунандањои изофии тавсифї аз муайяншавандањои
худ дур мераванд. Дар он њолат муайяншаванда «йо» - и вањдат артикли
– е ќабул мекунад: «Ва ўро шубоне буд баѓоят порсо ва мусаллањ» [с. 123]
Њангоми ба исм гузаштани сифат ва ќабул кардани хусусиятњои
грамматикї сифатњои нисбї низ метавонанд ба вазифаи мубтадо оянд:
«Ва румиѐн бисѐр љидду љањд карданд» [с. 56].
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус бо шумора ифода
шудани мубтадоро вонахўрдем.
4. Бо сифати феълї ифода шудани мубтадо. Мубтадо бо сифати
феълї низ ифода мегардад. Дар њолати ба вазифаи мубтадо омаданаш
сифати

феълї

ба

исм

мегузарад,

лекин

хусусияти

лексикиву

грамматикии худро нигоњ медорад.
Дар «Ќобуснома» ба вазифаи мубтадо омадани сифати феълї хеле
кам ба мушоњида расид: «Љўянда ѐбанда бошад» [с. 243] .
Чи тавре ки аз баррасии мавзўъ дидем, мубтадо дар «Ќобуснома»
ба воситаи исм, љонишин, масдар, сифат, сифати феълї ифода шудааст.
Мубтадо аз рўйи истеъмол бошад, якхел нест. Дар забон аз рўйи
истеъмол дар љои якум мубтадоњои бо исм ва дар љои дуюм бо
љонишинњо ифодашаванда меистанд. Мубтадоњое, ки бо масдар, сифати
феълї ва сифат ифода шудаанд, камистеъмоланд.
Сохти мубтадо ва истифодаи он дар «Ќобуснома»
Дар асари тањќиќшаванда ҳамаи гурўњњои мубтадо аз ҷиҳати сохт
истифода шуданд:
1. Мубтадои сода бо як калима ифода мешавад. Миќдори ин гуна
мубтадоњо дар «Ќобуснома» бисѐр аст: «Муљаррад далер њамерафт ва бок
надошт» [с. 173]. «Он мард зар бад-ў дод» [с. 173]. «Ва Абдуљаббор худ
андар нињон кас фиристод» [с. 144]. «Марде ба талаби дарзї омад» [с. 39].
2. Мубтадои таркибї, асосан, ба воситаи иборањои изофии рехта ифода
шудаанд: «Ањмади Рофеъ њељ натавонист гуфт» [с. 144]. « Рабеъ ибни
Алмутањњар Алќусрї андар омад» [с. 146]. «Ва Худои таъоло
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шокиронро дўст дорад» [с. 111]. «Њар ду гуна раво буд» [с. 67]. «Ва
танњо нишастан аз њамнишини бад авлотар» [с. 101].
Мубтадоњои таркибии «Ќобуснома»-ро ба ду гурўњ људо кардан
мувофиќи маќсад аст:
а) Мубтадоњое, ки бо исмњои тахаллус, лаќаб ва унвон ифода
шудаанд, чунончи: Бушукўњи Балхї, Нўшервони Одил, Амир Абуссавор,
Муњаммад Закариѐ:
«Бушукўњи Балхї ба мењмонии ў рафт» [с. 47]. «Нўшервони Одил ба
ѓулом панд дод» [с. 32]. «Амир Абуссавор рўй турш кард» [с. 26].
«Муњаммад Закариѐ дар рўйи ў бихандид» [с. 22].
б) Љонишинњои таркибии њељ кадом, њељ кас, њар кадом, њар хел, њар як
барои аниќ шудани маъно бештар бо эзоњдињанда меоянд. Калимаи
эзоњдињанда ба мубтадо бо изофат ва ѐ ба воситаи пешоянди «аз» тобеъ
мегардад: «Њар яке аз онњо дар кунљи фаромўшї умр ба сар мебурданд» [с.
88]. «Ҳар чи ба сифат ду гардад» [с. 14]; «Ҳар ки намози фариза ба ҷой
орад» [с. 16]; «Њар кас аз бањри вай натавонад кард» [с. 84]. «Ҳар яке ба
зоти хеш некӯ намояд» [с. 80]; «Ҳар кадом тамомтар» [с. 122].
3.Мубтадои чида низ аз љињати ифода мисли мубтадои сода гуногун
аст: «Аммо њар кореро њад, андоза бояд бо тартиб» [с. 66].
б) Хабар ва вижагињои ифодаи он. Хабар аз рўйи вазифа, тобеият ва
ифодаи худ аз мубтадо ба куллї фарќ мекунад. Аз ин рў, вазифаи он аз
равшану возењ кардани амал, њолату аломат ва хусусиятњои шайъе
иборат аст, ки ба вазифаи мубтадо омадааст.
Хабар ягона аъзои љумла мебошад, ки категорияњои шахс, шумора ва
замон дар он таљассум меѐбад. Муносибатњои хабару мубтадоро хабар
муайян мекунад. Аксар аз рўйи хабар дар бораи мубтадо мулоњиза
меронанд.
Хабар ба воситаи феълњои тасрифї, исм, сифат, шумора, љонишин,
сифати феълї, масдар ва зарф ифода меѐбад.
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Хабарњо аз рўйи ифодаи худ ба ду гурўњ људо мешаванд: хабарњои
феълї ва номї.
А. Хабарњои феълї. Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
мисли хабарњои феълии забони адабии њозира ба воситаи шаклњои
гуногуни замонии феъл ифода мегарданд ва дар забони ин давра
хабарњои

бо

сиѓаи

хабарї

ифодашуда

серистеъмоланд.

Мисол:

Мутаваккил аз он љо бозгашт[с. 19]. Завраќе биѐварданд[с. 25]. Фатњро
бибурданд[с. 25].
Хабари содаи феълї дар забони асари тањќиќшаванда ба воситаи
ќолаби зерин ифода шудааст:
Феълњои содаи холис: «Султон Масъуд ўро нома фиристод» [с. 171].
«Ва нома ба амир доданд» [с. 171].
Хабарњои феълие, ки ба воситаи шаклњои замони гузаштаи наќлии
феъл ифода мегарданд, ба ќатори хабарњои содаи феълї дохил
мешаванд: «Ва бар сањро бисѐр савор истода» [с. 177] .
Феълњои содаи пешванддор: ма-, би-, на-, ме-: «Ва аз бањри тамаъ
љањон дар дасти бедодгарон мадењ» [с. 161]. «Њељ чиз надорам» [с.163]. «Ва
аз он љо бигузаштем» [с. 164].
Феълњои сохтаи бо пешванд: «Нўшервон бозгашт» [с. 146]. «Ва
ќозиѐт ва фаќењњо ва уламо даромаданд» [с. 35 ].
Феълњои сохтаи пешванду пасванддор на, ме, ї: «Ва ќадање дар
миѐн даровехтї» [с. 45].
Хабари сода бо калимањои алоњида ифода мешавад, ки бандакњои
хабарї аз љумла аст-ро метавонад ќабул кунад: «Ва ў бар сари минбар
маро кофир гуфтааст» [с. 31].
Инчунин ба гурўњи хабарњои сода хабарњое, ки аз феълњои
таркибии феълї ва номї ташкил ѐфтаанд, низ дохил мешаванд, ба
монанди: нигоњ доштан, дида мондан, озод кардан ва ѓайрањо: Ҷилову
дурахши пешинаашро нигоҳ доштааст [с. 4]; Бад омӯхтан дувумӣ бадӣ
кардан аст [c. 30]; Ҳама халқ ба тааҷҷуб монданд [c. 145].
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Маънои асосиро дар ин таркибњо калимаи аввал ифода менамояд.
Калимаи дуюм маънои аввалаашро гум карда, њамчун ѐридињанда воќеъ
шуда, ба љузъи маънодори феъл тобиши намудї медињад. Ин гуна
хабарњо хоњ аз ду калима, хоњ аз се калима сохта шуда бошанд њам, аз
љињати маъно ба як калима баробаранд ва ба гурўњи хабарњои сода
дохил мешаванд.
Хабарњои тафсилии феълї. Хабарњои феълї тафсилї мешаванд, ба
шарте ки бо феълњои таркибии номї ифода гардида, љузъи номии ин
гуна феълњо тафсил ѐбанд: «Ва он љо муддате маќом кардам ва талаби
ањли илм кардам» [с. 121].
Хабарњои феълие, ки бо муайянкунандањо эзоњ ѐфтаанд, хабарњои
тафсилии номиро ташкил медињанд: «Ва ман дар хурдї подшоњи рўйи
заминам» [с. 98].
Б. Хабарњои номї. Хабари номї бо њиссањои номии нутќ ва сифати
феълї ифода мешавад. Њангоме ки исм ба вазифаи хабар меояд, хабар
њолат, вазъият ва аломати мубтадоро нишон медињад. Дар ифодаи
аломати мубтадо хабари номї бештар бо эзоњдињанда меояд: «Суќрот
одами биѐр донишманд» [с. 19]; «Дўсти нек ганљи бузург аст» [с. 89].
Хабарњои содаи номї дар забони насри асри ХI бо ду роњ сурат
мегиранд:
а) бо бандаки хабарї: «Ва Набавї ва Њабашї беайбтаранд» [с 82].
«Ва бадтарин њоли мардум ниѐзмандї аст» [с. 73].
б) бе бандаки хабарї: «Гунљишки наќд бењ аз товуси насия» [с. 122].
Хабарњои номї бо њиссањои номии нутќ ва масдару сифати феълї
ифода мешаванд, онњо аломати мубтадоро нишон медињанд.
Як хусусияти фарќкунандаи хабарњои номї аз хабарњои феълї дар
он аст, ки хабарњои номї, агар асосашон исм ѐ љонишин бошад, баѐния
мегиранд.
Љузъи номии хабарњои номї дорои маънои луѓавї буда, маънои
грамматикии хабарро бандакњои хабарї ва феълњои ѐридињанда ифода
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мекунанд: «Хушбахттарини одамони рўйи замин мањз ў – Њорунуррашид,
буд» [3. 129, 27].
Хабарњои таркибии номї дар забони «Ќобуснома» ба воситаи исм,
сифат, љонишин, шумора, зарф ва феълњои ѐридињандаи гаштан, шудан,
будан таркиб ѐфтаанд.
а) ба воситаи феъли ѐридињандаи будан: «Ва ба некномї маъруф
бошед [3. 129, 187]. Шайх мардумро дар гирди ќаср љамъ карда буданд [3.
129, 116].
б) ба воситаи феъли ѐридињандаи шудан: «Султон дилтанг шуд» [с.
170]. «Ва ба њунари худ ѓарра машав» [с. 22]. «Ба сабаби таќозо дўсти
мунќатеъ нашавад» [с. 68].
в) ба воситаи феъли ѐридињандаи гаштан: «Аљузаро дил хуш гашт
[с. 146]. «…Киштї ба ѓалат андар миѐни он љойгањи бад бурд ва ѓарќа
гашт» [с. 148].
г) ба воситаи феъли ѐридињандаи гардидан: «Ва он тавфири таќсири
ту гардид» [с. 165].
д) ба воситаи феъли ѐридињандаи омадан: «Аммо ба ваќти хумор
савобтар ва бењтар оянд» [с. 61].
Хабарњои номии бо иборањои масдарї ифодашуда низ хабарњои
номии таркибиро ташкил медињанд: «Ва дониш љустан бартарї љустан
бошад» [с. 157] .
Хабарњои номии бо таркибњои пешояндї ифодашуда њам ба ќатори
хабарњои таркибии номї дохил мешаванд: «Ин фалаљ дар миѐни бодия
аст» [с. 161] .
Як хусусияти ин гурўњи хабарњои номї аз ин иборат аст, ки аксар
љузъњои номии хабар ѐ муайянкунанда, ѐ

њолшарњкунандаи миќдору

дараља ва мегирад.
Ифодаи хабари номї бо сифат. Дар «Ќобуснома» сифатњо нисбат ба
исмњо ва њиссањои дигари нутќ ба вазифаи хабар дар шакли холис
бештар меоянд.
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Доираи истеъмоли сифатњои дараљаи одї дар вазифаи хабар хеле
васеъ мебошад ва дар шакли холис ва њам бо бандакњои хабарї меояд. Бе
бандаки хабарї омадани сифати дараљаи одї дар асари тањќиќшаванда
хеле кам ба назар расид:
«Сухан – бемаънї» [с. 27]; «Худаш – бефарзанд» [с. 21];
Дар «Ќобуснома» сифатњои ќиѐсї ба вазифаи хабар бештар бо
бандаки хабарї ва феълњои ѐридињанда меоянд: «Ќувваи он зўртар аст»
[с. 24]. «Субњи содиќ торафт равшантар мешуд» [3. 129, 36].
Ифодањои хабари номї бо шумора. Шуморањои аслии миќдорї ва
шумораи тартибї ба вазифаи хабар омада, миќдор ѐ тартиби љойи
ишѓолкардаи мубтадоро муайян мекунад. Дар «Ќобуснома» шумора дар
вазифаи љузъи номии хабар кам истифода шудааст: «Ва њадди умр чил сол
аст» [с. 40]. «Ва расми муњташамон ду гуна аст» [с. 43].
Дар

ифодаи

хабар

бо

шумора

феълї

ѐридињандаи

будан

серистеъмол буда, гардидан, шудан, њисоб ѐфтан нисбатан кам истифода
мешаванд: «Љойи ман чорум буд» [с. 152]. «Сабаби бемории гарм панљ аст»
[с. 119].
Ифодаи хабари номї бо љонишинњо. Дар вазифаи љузъи асосии
хабарњои номї љонишинњои шахсї, саволї, ишоратї ва номуайянї
истифода мешаванд. Дар шакли холис ба вазифаи хабар љонишинњои
саволї хеле серистеъмоланд: «- Ин кист?» [с. 87] «Ин аломат чист?» [с.
69]; «Пас он чї?» [с. 66]; «Тадбири ин кор чист?» [с. 48].
Љонишини ишоратї низ дар «Ќобуснома» ба вазифаи хабар
истифода шудааст: «Боиси ин ќадар дуру дароз љавоб кофтани ў њамин
будааст» [с. 57].
Мувофиќати хабар ба мубтадо. Мувофиќати хабар ба мубтадо аз
рўйи шахс ва

шумора муайян мешавад. Ин мувофиќат ба

воситаи

бандакњои хабарї ва феълї ифода меѐбад. Сараъзои љумла - мубтадо ва
хабар, асоси сохтори љумлањои дутаркибаро ташкил дода, байни худ
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муносибати зичи грамматиткї доранд. Ин муносибати грамматикии
онњо дар алоќаи мувофиќат зоњир мегардад.
Дар забони «Ќобуснома» мувофиќати хабар бо мубтадо чунин аст:
1. Агар мубтадо бо исм ифода шавад, мувофиќати хабар бо
мубтадо ба таври зайл воќеъ мегардад:
а) Мубтадо бо исми шахс ифода шуда бошад, дар он њолат хабар
њамеша бо мубтадо аз рўйи шахсу шумора пурра мувофиќат мекунад:
«Ањмад Рофеъ њељ натавонист гуфтан» [с. 19]. «Он асирон бирафтанд» [с.
21].
б) Мубтадо бо исмњои ғайришахс ифода гардад, хабар бо мубтадо
метавонад аз рўйи шахсу шумора мувофиќат кунад ва метавонад аз рӯйи
шумора мувофиқат накунад: «Аспон аз он натарсанд» [с. 90]; «Ва ҳунарҳо
густурда гардад» [с. 100]; «Айбҳои мардум пўшида шавад» [с. 100].
в) Дар њолате ки мубтадо бо исмњои љомеи ифодакунандаи шахс
омада бошад (ба мисли халќ,

мардум, ќавм), хабар дар асари

таҳқиқшаванда дар шумораи љамъ омадааст: «Њама халќ аз идроки он ољиз
бимонданд» [с. 156]; «Халќ бењуда гирд омаданд» [с. 154]; «Ва ин гурўњ
амирони Хуросон буданд» [с. 160]; «Ва аз њар табаќа мардум бар ў љамъ
шуданд» [с. 156].
Ҳамин тавр, дар «Ќобуснома» мубтадоњои бо исмњои љомеи шахс
ифодашуда, одатан, бе пасванди љамъбандї меоянд ва хабари ин хел
мубтадоњо дар шумораи љамъ ќарор мегирад.
Дар таркиби мубтадои бо исмњои шахс ифодаѐфта шумора омада
он аз як зиѐд бошад, хабар дар шумораи љамъ меояд, чунончи: «Ва афзун
аз панљоњ ва шаст њазор мард аз шањр ба дарвоза омада буданд» [с. 142].
«Ду гурўњ мардум сазовори маломатанд» [с. 101].
Баъзан бо ин гуна мубтадоњо аз рўйи шумора мувофиќат
накардани хабар низ мушоњида мешавад: «Дар шањр беш аз њазор марди
сипоњї бошад» [с. 231].
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Тањлили маводи «Ќобуснома» нишон дод, ки дар ин тарзи ифода
мубтадо њанўз дар асри Х- ХI хусусияти факултативї доштааст.
Дар њолати бо исмњои бељон ифода ѐфтани мубтадоњо дар
«Ќобуснома» хабар аз рўи шахс мувофиќат мекунад ва њамеша дар
шумораи танњо меояд: «Ва ин се одат сахт накў буд» [с. 67]. «Бисѐр
иллатњо бањона буд» [с. 123].
Агар мубтадо бо љонишинњо ифода гардад, мувофиќати хабар бо
мубтадо аз рўйи шахсу шумора пурра аст: «Ва он маърифат буд» [с. 189].
«Њар яке рўзе ба кор ояд» [с. 97].
Дар њолате ки мубтадо бо љонишини њама ифода ѐфта бошад,
пасванди љамъбандии «гон» ќабул карда, хабар дар шумораи љамъ меояд:
«Њама чизро њамагон донанд», «Ҳамагон њанўз аз модар назодаанд» [с.,
110].
Агар мубтадо бо ибораи љонишини ифодакунандаи маънои зиѐдї
омада бошад, хабар дар шумораи љамъ меояд: «Ва чанд кас ба
машварати ин дилам њалок шуда буданд, аз муњташамони мамлакат» [с.
144]. «Ва пайваста ин њар ду бо якдигар дар мукошифат буданд» [с. 33].
а) Љонишини чанд бо нумеративи нафар ба вазифаи мубтадо ояд,
хабар дар шумораи љамъ меистад:Чанд нафар аз навкарони Амир Буссавор
ба ќаср даромаданд [с. 25].
б) Њангоме ки мубтадо бо њиссањои нутќи исмшуда омада бошанд,
он гоњ хабар дар шахси сеюм меистад ва вобаста ба ашѐњои шахс ѐ
ѓайришахсро фањмонданашон дар шумораи танњо ѐ љамъ меояд: «Љўянда
ѐбанда аст» [с. 150]. «Ва бештар гуфтаанд» [с. 130].
Мувофиќати хабар бо мубтадоњои чида низ дар асар хусусиятњои
хоси худро дорад.
в) Мубтадоњои бо исмњои шахс ифодашуда чида шаванд, хабар
њатман дар шумораи љамъ меояд: «Ва Набї ва Њабашї беайбтаранд» [с.
82]. «Нўшервон ва Малик ва Маздак монанданд» [с. 88].
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Баъзан дар мувофиќати хабар ба мубтадоњои ифодакунандаи шахс
њолатњои истисної мушоњида мешавад. Њарчанд мубтадо чида шуда
бошад, ѐ дар шумораи љамъ ояд њам, баъзан хабар дар шумораи танњо
меистад, ки ба ин мисолњои зер шањодат медињанд: «Бандагони Худои
Таъоло машѓули ибодат буд» [с. 56].
Агар мубтадоњои бо исми ѓайришахс ифодашуда чида шуда оянд,
хабар дар шумораи танњо меояд: «Сурат ва чењра ва љилва ва ќувват ва
њаракат аз афлок гирд омад» [с. 180 ].
Ба мубтадоњои чидае, ки мубтадои аввалаш бо љонишин ифода
шудааст, хабар вобаста ба љонишин мувофиќат мекунад. Аз ин сабаб дар
мисоли зер хабар дар шахси якум шумораи танҳо омадааст: «Ва ман низ
бо ѐрам бирафтем» [с. 117].
Лекин мубтадоњои чида, агар бо љонишинњои шахсї ифода шаванд,
хабар дар шумораи љамъ меояд: «Ман, вай танњо бар дашт њамегаштем»
[с. 116].
Хулоса, мувофиќати хабар бо мубтадо, одатан, ба љумлањои
дутаркиба хос аст. Дар љумлањои дутаркибаи феълї мувофиќати хабар
ба мубтадо бо категорияи шахсу шумораи феъл воќеъ мегардад. Дар
љумлањои дутаркибаи номї бошад, категорияи шахсу шумора дар
бандакњо ва феълњои ѐридињанда

ифода меѐбад. Ба љумлањои

дутаркибаи номии бепайвандак мувофиќати хабар ба мубтадо аз рўйи
шумора хос нест.
Дар љумлањои яктаркибаи муайяншахс, ки мубтадои грамматикї
дар онњо иштирок надорад, мубтадоро, одатан, аз рўйи хабар муайян
мекунанд: «Њељ чора надоштам» [с. 96]. «Рўзе ба тамошо рафта будем» [с.
116].
Дар забони «Ќобуснома» мувофиќати хабар ба мубтадо хусусияту
ќонунияти хоси грамматикї дорад.
Дар забони ин асар хабар бо мубтадоњои љамъи мансуби шахс
њамеша аз рўйи шахсу шумора мувофиќат менамояд ва ин ќонунияти
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нањвї чи дар забони миѐнаи форсї, чи дар забони нави форсиву тољикї
ва чи дар забони адабии њозираи тољикї баробар амал мекунад.
Хабар бо мубтадоњои мансуби ѓайришахси љондори љамъ ѐ чида
дар забони давраи мазкур гоњ дар шумораи танњо ва гоњ дар шумораи
љамъ меояд. Дар забони њозира бошад, аксар вақт хабар дар шумораи
љамъ меистад [Ќосимова 1976, с. 149].
Хабар бо мубтадоњои љамъу чидаи мансуби ашѐи бељон њамеша дар
шумораи танњо меояд. Ин ќонуният дар забони миѐнаи форсї-тољикї
низ амал мекард. Лекин дар забони њозираи тољикї хабари ин ќабил
мубтадоњо бештар дар шакли љамъ ва баъзан дар шакли танњо меояд.
Ин, хилофи меъѐри забони адабии тољикї нест ва њарду шакл мустаъмал
аст.
Ифодаи хабар бо шаклњои замонии сиѓаи хабарї. Хабари феълии бо
сиѓаи хабарї ифодашаванда бо шаклњои гуногуни замонии он ифода
мешавад.
а) Бо феъли замони гузаштаи наздик ифода гардидани хабар: «Зан
кўдаконро бедор кард» [с. 67]. «Ва мунодї карданд дар шар» [с. 156] .
Ќобили ќайд аст, ки ќисми бештари хабарњои феълї ба воситаи
замони гузаштаи наздик ифода мешаванд. Дар забони адабии муосир низ
ин њолатро дидан мумкин аст.
Дар баъзе њолатњо дар асари «Ќобуснома»-и Унсуралмаолии
Кайковус хабарњои таркибии феълии замони гузашта хусусияти аљиб
пайдо мекунанд: агар бо феъли модалии натавонистан ифода шуда
бошанд, феъли асосї дар шакли масдару феъли модалии замони гузашта
меояд: «Ањмад Рофеъ њељ натавонист гуфтан» [с. 155].
б) Бо замони гузаштаи дур ифода шудани хабари феълї.
Хабарњо њангоми бо ин шакли замонї омадан амали нисбатан дар
замони гузаштаи дур воќеъшударо мефањмонанд ва дар асар низ ин
хусусият мушоҳида мешавад: «Рўзе ба тамошо рафта будем» [с. 116 ].
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Дар забони «Ќобуснома» феъли асосиву ѐридињанда дар замони
гузаштаи дур метавонад бо феъли якхела ифода шавад. Ба ин гурўњи
хабарњо феъли будан дохил мешавад, ки дар як ваќт њам ба вазифаи
феъли асосї ва њам ба вазифаи феъли ѐридињанда омада метавонад: «Ва
ин мард аз вазирони шўриш буда буд» [с. 58].
Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус вобаста ба ифодаи
замонњо феъли ѐридињандаи «будан» дар хабарњои номї наќши муайяне
дорад.
Феъли ѐридињандаи «будан» ба вазифаи бандаки хабарї бо
шаклњои гуногуни замонї меояд:
в) Замони гузашта бо буд: «Ќариб бисту панљ мард будем» [с. 94].
«Чунон ки ба Табаристон ќозиюлќузот Абулаббос Рўѐнї буд» [с 106].
Инчунин замони гузаштаи дур, ки дар он феъли будан њам дар
шакли сифати феълї ва њам замони гузашта меояд: «Ва ин мард аз
дабирони шањрибуда буд» [с. 45].
г) Замони гузаштаи њикоягї бо пешванди ме: «Ва Шамсулмаолї
писари ў ба љойи ў биншаст ва якчанд ба салоњ мебуд» [с. 56].
Замони гузаштаи наќлї: «Ва њамеша лаќабаш азиз будааст» [с. 32].
Феъли будан ба вазифаи бандаки хабарї дар шакли аорист низ кор
фармуда шудааст:
1) бошад: «Ва марг аз чунон зиндагї бењтар бошад» [с. 69] .
2) буд:

Дўсте, ки андар дили вай буд [с. 102].

Феъли модалии боистан низ бо феъли ѐридињандаи будан ба вазифаи
бандаки хабарї омада метавонад: «Ва надим бояд ба дин кифоят бошад»
[с. 151]. «Ба бандагии Худои таъоло машѓул бояд буд» [с. 59].
ѓ) Бо замони гузаштаи њикоягї ифода шудани хабар
Ќайд кардан лозим аст, ки дар асари тањќиќшаванда хабар бо
шаклњои замони гузаштаи њикоягї низ ифода мегардад. Шаклњои
замони гузаштаи њикоягї ба се ќисм људо мешаванд:
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Ба воситаи пешванди ме, њаме: «Пиразан чизе медўхт» [с. 234].
«Њамон номи малик бар вай њамебуд» [с. 104].
Шакли замони гузаштаи њикоягї, бо пасванди «йо» - и њикоят:
«Султон Мањмуд ўро баѓоят дўст доштї» [с. 59].
Дар забони адабии њозираи тољикї шакли замони гузаштаи
њикоягї бо пасванди «йо» кор фармуда намешавад, лекин дар назм
баъзан дучор меояд.
Њам ба воситаи пешванди ме ва њам ба воситаи пасванди ѐ : «Ва
њама рўз дар чашмаш об медидї» [с. 75].
Ин яке аз вижагињои забони адабии классикї мебошад.
Ин шакли феълї дар асари тањќиќшаванда кам кор фармуда
шудааст. Дар забони имрўза бошад, шакли замони гузаштаи бо
пешванду пасвандомада аз истеъмол баромадааст: «Ва њамехонанд» [с.
186]. «Ва он кўзаро тињї кардї ва боз санг њаме дар афкандї» [с. 37]. «Вай
дар хона нишаста бо канизакон хилват њамекарданд» [с. 104 ]. «Ва Ањмад
нома њамебинвишту њамегирист» [с. 143].
Дар «Ќобуснома» шакли замони гузаштаи њикоягї бо пешванди
њаме на он ќадар серистеъмол аст.
д) Бо шакли замони њозираву оянда ифода шудани хабар
Шакли замони њозираву оянда амалњои гуногунро мефањмонад. Ин
шакл метавонад, амали замони њозира, оянда ва гузаштаро ифода
намояд.
Хабар бо шакли замони њозираву оянда омада, амали замонњои
зеринро ифода карда метавонад:
1) амали замони њозира: «Ва инро ба фармони вай мегўем» [с. 134].
2) амали замони оянда: «Њама мебинї ва ѐд мегирї ва меої ва моро
маълум мекунї» [с. 123].
е) Дар як марњилаи муайян амали доимиро низ мефањмонад: «Ва
мардумон пайваста якеро меситоянд» [с. 56] .
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Хабарњо

дар љумла нисбат ба мубтадо

чунин маъноњоро

мефањмонанд:
Амалеро, ки аз тарафи мубтадо иљро шудааст.
Мубтадои ин гуна љумлањо бештар бо исмњои љондор ифода мегарданд:
«Хасм табассум кард» [с. 108]. «Ѓулом ба аломати тасдиќ сар љунбонд» [с.
31]. «Мард намедид» [с. 43].
Амалеро мефањмонад, ки мубтадо ќабул кардааст: «Ўро битарсонї
њиљоби хеш карда бошї» [с. 97]. «Ва ба-дин як сухан дараљаи бузургї ѐфта
буд» [с. 142].
Њолати мубтадоро мефањмонад: «Ќозї ба њукм машѓул шуд» [с. 108].
«Вай аз хоби ѓафлат бедор шуд» [с. 31].
Њангоми ба вазифаи хабар омадани исм, сифат, шумора, љонишин,
сифати феълї, масдар ва дигар њиссањои нутќ барои ифодаи шакли
грамматикии хабар, шахсу шумора ва замону сиѓа ба онњо феълњои
ѐридињанда ва бандакњои феълию хабарї илова мегардад.
Б). Аъзоњои пайрав
Аъзоњои пайрави љумла барои шарњу эзоњи ѐ мубтадо ѐ хабар ва ѐ
мазмуни умумии љумла омада, љумларо тафсил медињад.
а) Муайянкунанда дар «Ќобуснома»
Муайянкунанда аз рўйи вазифа њамеша вобастаи исм мебошад,
зеро муайянкунанда, одатан, сифату аломат, миќдору тартиб ва
мансубияту соњибияти шайъи муайяншавандаро мефањмонад. Аз ин рў,
муайянкунанда њамеша бо муайяншаванда њамроњ меояд. Чунончи, дар
«Ќобуснома» муайянкунандањои зерин ба чашм расид: дидаи мардум, оби
соф, шиками гурусна, гуруснаи њафтрўза, амири Хуросон, шароби
подшоњї, котиби Хўљон, тобиши њаюло, тани одамї, чашмаи вайрона.
Алоќаи грамматикии муайянкунанда бо муайяншаванда бо ѐрии
чунин воситањои дастурї воњидњои нањвї сурат мегирад:
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1. Бандаки изофї, ки асоситарин воситаи алоќаи нањвї ба шумор
меравад: ашки резон, умеди иљобат, марди карим, муроди дил, њољати
нахустин; бењтарини мардумон.Мисол: «Ќорун – мувофиќи ривоятњои
динї шахси давлатманде будааст» [с. 185]. «Бо пирони оќилу бо дўстони
мушфиќ мушоварат кун» [с. 31]. «Зани бисѐршўю бандаи бисѐрхоља
сутуда надоранд» [с. 82].
2. Пешояндҳо назар ба изофат камистеъмолтаранд: набард барои
озодї, эътимод бар хеш, хештанро ќувва. Мисол: «Ва аз њама халќ
эътимод бар ту кардааст» [с. 138]. «Ва ранљ бар худ нанињї » [с. 183].
3. Тартиби калима: бењтарин њунар, нахустин иќдом, пароканда
лашкар, бузургтарин озор, беҳтарин мардум. Мисол: Ва аз одати
мардумони фурўмоя бадтарин одате лаљуљиву беозармист»[с.58]. Ба чизи
мардумон тамаъ мадор то бењтарини мардумон ту бошї»[с.75]. Нахустин
гуноње аз Одам дар вуљуд омад»[с.103]. Шукр кардан ба њољати нахустин
умеди иљобати њољати дуввумин бувад»[с.106].
Дар «Ќобуснома» муайянкунандањои изофии соњибї низ хеле
серистеъмол буда, дар адои ниятњои услубии муаллиф наќши муњим
доранд. Муайянкунандањои изофии асар аз љињати ифода ва муносибати
дастурї гуногунанд, чунончи: љомаи падар, хонаи дарвеш, хонаи Абдуллоњ
- муносибати мансубият; лоиќи ман, мењри ту – муносибати субъект;
омўхтани њунар, маломати халќон- муносибати

объектї; сафари

Самарќанд – муносибати маконї. Мисолҳо: «Ниѐз на дар хонаи дарвешон
бувад» [с. 73]. «Лоиќи ман аст» [с. 94]. «Ба омўхтани њунар саломатии ду
љањон ѐфтї» [с. 28].
Ифодашавии муайянкунанда бо исм. Муайянкунандањое, ки бо исм
ифода меѐбанд, маъноњои гуногунро далолат мекунанд. Дар байни ин
маъноњо њам муносибатњои муайянкунандагии хосса ва њам ѓайрихосса
мављуданд, ки дорои тобишњои хеле гуногун мебошанд. Муњимтарини
онњоро бо чунин тарз метавон тасвир кард:
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1.Муайянкунандањое, ки мансубиятро далолат мекунанд ва бо исми
шахс,

ѓайришахс

ва

мисли

инњоро

ифода

мекунанд,

ки

исми

муайянкунанда ба онњо тааллуќ дорад: љомаи падар, сањифаи китоб,
ганљи Ќорун ва ѓайра. Чунончи: «Дар он љо хонаи дарвеш бувад» [с. 66]. «Аз
љониби хонаи Абдулло садое ба гўш расид» [с. 63]. «Аз тарс дили ѓулом тањ
зад» [с. 67 ].
2. Муайянкунандањое, ки аломатро аз љињати мањалли љойгиршавї
эзоњ медињанд: мулуки Аљам, анљоми хона, гузари гўристон, айѐрони
кўњистон: «Зодгоњи мард гўшае аз мулки Аљам буд» [с. 108] . «Омада
анљоми хона барбаст» [с. 109]. «Дар њар сафари Самарќанд ин
луѓатчаашро васеъ кардан гирифт» [с. 158]. «Бари дарвозаи шањр дўкон
доштї бар гузари гўристон» [с. 36]. «Айѐрони кўњистон ин масъаларо
ќабул накарданд» [с. 171].
3. Дар њолати бо исмњои замон ифода ѐфтани муайянкунанда исми
муайяншаванда аз бобати замон шарњу эзоњ меѐбад: ваќти пирї, офтоби
љавонӣ: «Офтоби љавонї дар уфуќи машриќ бошад» [с. 39]. «Дар ваќти
пирї љавонї назебад» [с. 38]; «Љавононро умеди пирї бувад» [с. 38].
4. Гурўњи муайянкунандањое, ки бо исм ифода мешаванд, ашѐеро
мефањмонанд, ки муайяншаванда аз он сохта шудааст. Чунончи: «Ѓулом
либоси пашмин пўшида буд» [с. 136]. «Дар дасти муњофизи шоњ найзаи
оњанин буд» [с. 140].
Ифодаи муайянкунанда бо сифат. Дар «Ќобуснома» алоќаи сифат
бо муайяншаванда, одатан, ба воситаи изофат сурат мегирад. Сифатњои
аслї мувофиќи табиати тавсифиашон муайяншавандаро аз љињати рангу
тамъ, њаљму андоза, синну сол, вазъияти иљтимої, аломати зоњирї ва
монанди инњо шарњ медињад. Баъзе сифатњои нисбї ба маънои маљозї
омада, њамчун сифатњои аслї воќеъ мешаванд. Ин гуна сифатњо аломати
ашѐи муайяншавандаро дар заминаи хосияти аслї таъин менамояд:
иродаи оњанин, саломи оташин ва амсоли инњо: «Ва Бўшукури Балхӣ худро
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ба дониши бузург дар байте мебиситояд» [с. 33].; «Магар меҳмони бузург
бошад» [с. 56]; «Ва бо мардуми нодон сўҳбат макун» [с. 30].
Ифодаи муайянкунанда бо шумора. Ба вазифаи муайякунанда
њамаи хелњои шумора омада метавонанд. Шуморањои тартибї дар
«Ќобуснома» бештар пас аз муайяншаванда омада, ба воситаи бандаки
изофї

ба

он

тобеъ

шудаанд.

Ин

муайянкунандањо

исми

муайяншавандаро аз љињати тартиби замон ѐ макон эзоњ медињанд:
«Њаштум соат бояд, ки меъда холї шуда бошад» [с. 44]. Ва асбоби аъроз аз
мақолати сеюм ҳам аз ин китоб талаб кун. Ва сабаби амроз аз мақолати
чаҳорум ва панҷум ва шашум талаб кун аз ин китоб[с.130; Чаҳорум
фармони ӯро хилоф макун» [с. 138].
Шуморањои ададї дар

љумлањои содаи «Ќобуснома» нисбат ба

дигар хели шумора бештар истифода шудаанд. Онњо барои таъин
кардани адад ва миќдори исми муайяншаванда хизмат кардаанд.
Шуморањои ададї бештар пеш аз муайяншаванда омада, бо роњи алоќаи
њамроњї ба он тобеъ шудаанд:
«Он ду кас худро ба зўр њимоя кардаанд» [с. 55]. «Ду бањр бедор бош»
[с. 58]. «Одамї њафтоду ду соат нахуспида натавонад» [с. 58].
«Шабонарўзї бисту чор соат бошад» [с. 58].
Шуморањои тахминї ба вазифаи муайянкунанда нисбатан кам
истифода шудаанд. Дар њолатњои истифодаи шуморањои тахминї
муайянкунандањо нишон медињанд, ки миќдори ашѐи муайяншуда аниќ
нест, балки дар байни ададњое ќарор доранд, ки шумораи тахминиро
ифода менамоянд:
«Бемор се-чор рўз бояд чизе нахўрад» [с. 61]. «Аз вафоти Амир ибни
Лайс шаст-њафтод сол гузашта буд» [с. 63 ].
Дар сохтори нањвии љумла муайянкунанда њамчун аъзои пайрави
љумла ањамияти муњимми тасвирию тавсифї дорад. Муайянкунанда аз
љињати вазифаю маъно, пеш аз њама, ба ду гурўњи калон –
муайянкунандањои аломат ва соњибият ѐ мансубият људо мешавад. Аз
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рўйи тарзи алоќа муайянкунанда ба ду хел –

муайянкунандањои изофї

ва беизофа људо мешавад. Мо дар ин бахши рисола оид ба њамаи хелу
тарзи алоќаи муайянкунанда сухан намеронем, диќќати моро баъзе
љињатњои вижаи истеъмоли муайянкунандањо дар «Ќобуснома» љалб
намуд.
Дар

«Ќобуснома»,

махсусан,

муайянкунандањои

тавсифиро

нависанда барои тасвири лавња, зуњури хусусиятњои гуногуни шайъи
тавсифшаванда зиѐд ба кор бурдааст.
Муайянкунандањои изофии аломати тавсифї, нисбї ва сифати
феълї бартарї дошта, дар кушодани моњияти шайъи тасвиршаванда
наќши муњим бозидаанд: суханњои латиф, лафзи хуш, оби хунхор, ѐрони
мушфиќ, мардумони сухангў, фарзанди фармонбардору мењрубон, мардуми
бењунар, мардони латифтабътар, теппањои наздиктарин, офтоби љавонї,
ваќти пирї, рўзи дигар, ќатори дуюм, мењри падарї, мардуми сафарї,
либоси пашмин, найзаи оњанин, зуфони пањлавї, марди басрї, корњои
оњанина, солори љангозмуда, хандаи бењуда, сурохии обхўрда.
Нависанда

бо

маќсади

тавсифи

њарчи

пурратару

бештари

муайяншаванда (тавсифшаванда) ин гурўњи муайянкунандањоро гоњ ба
сурати тафсилї ва гоњ чида оварда, тасвирро хеле таъсирнок мегардонад.
Масалан, дар љумлаи зерин се муайянкунандаи изофии тавсифї барои
кушодани моњияти гуфтор созгор омадааст: «Агарчанд чиз азиз аст, аз
зану фарзанд азизтар нест ва чизи худ аз зану фарзанд азизтар мадор ,
аммо аз зани босалоњ ва фарзанди фармонбардору мењрубон» [с. 81 ].
Гоњо

нависанда

ба

маќсади

сифатчинии

шахсият

аз

муайянкунандањои чидаю тафсилї бо камоли њунар истифода кардааст,
чунончи: «Ва Амир Буссавор подшоде бузург буд ва марде пойбарљой ва
хирадманд ва подшоње бузургу шоиста ва одилу шуљоъ ва фасењу
мутакаллим ва покдину пешбин» [с. 25 ].
Дар

асари

тањќиќшаванда

нависанда

дар

тавсифи

шайъи

тавсифшаванда аз муайянкунандањои беизофа низ хеле моњирона
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истифода кардааст ва барои таъкиди дараљаи зиѐдии он аломат сифатњои
дараљаи муќоисавї ва олиро ба кор бурдааст. Бисѐр љолиб аст, ки агар
сифат дар дараљаи муќоисавї оварда шавад, алоќаи муайянкунанда ба
муайяншаванда тавассути пешояндњо сурат мегирад, чунончи: некутар
аз њама касњо, аз фироќ бадтар, аз њазор душман душмантар.
Агар муайянкунанда бо сифатњои дараљаи олї ифода шавад, бо
алоќаи њамроњї меояд: машњуртарин шайх, љавонмандтарин мардум,
гиромитарин кас, некутарин ваљњ, бузургтарин њунар, бузургтарин зиѐн,
бадтарин матоъ. Масалан: «Ҷавонмардтарин мардумон бош». [с. 42 ].
«Аммо аз рўйи њаќиќат наздики ман пеша бузургтарин њунарест» [с. 92 ].
«Бузургтарин зиѐне бозаргонро аз сармоя хўрдан аст»[с. 92 ].
б) Пуркунанда, хел ва ифодаи он. Пуркунандањо мазмуни хабари
љумларо пурра намуда, бо исму љонишинњои шахсї ва дигар њиссањои
нутќ ифода меѐбанд.
Алоќаи пуркунандањо бо хабари љумла бо ду роњ ба амал меоянд:
ба воситаи алоќаи вобастагї ва њамроњї.
Пуркунандањо аз рўйи тобишњои маъної ва муносибаташон бо
амал бевосита ва бавосита мешаванд.
Пуркунандањое, ки таъсиру њаракати феъли гузарандаи љумла ба
он бевосита гузаштааст, пуркунандањои бевосита мебошанд. Мазмуни ин
гуна

пуркунандањо

хабари

феълии

љумларо

пурра

менамоянд.

Пуркунандањои бевосита аз љињати моњияту ифода сураѐфта ва
суратнаѐфта мешаванд.
Пуркунандаи бевоситаи суратѐфта тавассути пасоянди -ро сурат
мегирад. Ин гуна пуркунандаҳо дар асари мавриди таҳқиқ мушоҳида
шуданд: «Як моњ маро амон дењ» [с. 48 ]. «Эшонро фурў натавонад
гирифт» [с. 59]. «Аз бањри он ки маро ду чашм аст» [с. 62].
Дар «Ќобуснома» исмњои шахс, љонишинњои шахсї ва љонишини
нафсии худ ба вазифаи пуркунандаи бевосита ояд, њамеша бо пасоянди «ро» сурат меѐбад, чунки дар чунин њолат онњо шайъи мушаххасро ифода
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менамоянд: «Ўро касе натавонад хўрдан» [с. 56]. «Мулки Ироќро расм он
аст» [с. 61]. «Ва њам ин маъниро ба порсї гўям» [с. 63]. «Пас хештанро
нигањ дор» [с. 54]; «Юзро аз паси пушти худ бар асп магир» [с. 61]; «Якбора
халќро аз рањмати Худо таъоло навмед макун» [с. 106]. «Ва ту забонро
фасењ дор» [с. 104].
Ифодаи пуркунандаи бевоситаи суратѐфта
Љонишинњо: «Вайро дидори чашм зиѐнманд бувад» [с. 33]. «Ўро ба
ќалъаи Чинотак фиристоданд» [с. 64].
Шуморањои мафњуми исмї пайдокарда: «Њар якеро шарњ кардан
мумкин нашавад» [с. 101].
Пуркунандаи бевоситаи суратѐфта на танњо бо як калима, балки бо
иборањои гуногуни номї, ки дар љумла њамчун аъзои тафсилии он ба
шумор меравад, низ ифода мегардад. Агар муайянкунандаи ибора аз
исмњои шахс, љонишинњои шахсї ва нафсї иборат бошад, пуркунанда бо
пасоянди – ро сурат меѐбад, ки он дар охири ибора воќеъ мегардад: «Ибни
Муќола Наср ибни Мансури Тамимиро амали Басраро дод» [с. 48]. «Фатњ
тафсили воќеаи гузаштаро наќл кард» [с. 67].
Ифодаи пуркунандаи бевоситаи суратнаѐфта бо исм.
Исми модї: «Дар рўзгори Кайхусрав мулки Гелон дошт» [с. 10]; «Дар
миѐни мардумон пайғамбарон фиристод» [с. 15]…
Исми маънї: «Дар ҳар бобе сухане чанд ҷамъ кардам» [с. 9]; «Қадри
нажоди хеш бидон» [с. 10].
Пуркунандаи бавосита. Пуркунандаи бавосита шайъеро нишон
медињад, ки таъсиру амали феъл - хабари љумла, ба он мегузарад.
Њиссањои мустаќили нутќ ба вазифаи пуркунандаи бавосита бо ѐрии
пешоянду пасоянд меоянд. Ин гурўњи пуркунанда бо исм, љонишин,
масдар, ки мафњуми шайъ пайдо кардаанд ва дар љумла њамчун шайъ
тасаввур карда мешаванд, ифода мегарданд.
Дар «Ќобуснома» пуркунандаи бавосита хеле фаровон истифода
шудааст. Чанд мисол: «Ва зар биситуду ба Худованди њаќ дод» [с. 107].
«Ва њаргиз ба дасти хеш ќалолаву маншуре нанависад» [с. 109]. «Аз бањри
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суди хеш зиѐни дигарон нахоњанд» [с. 110]. «Шарми зиѐд аз рўзї бикоњад»
[с. 111].
Ин хели пуркунанда дар «Ќобуснома» ба воситаи њиссањои
гуногуни нутќ ифода мегардад :
1) Исми хос: «Номае ба Бўалии Симљўр бинавис [с. 142]. «Ва ин хабар
ба Соњиб расид» [с. 145];
2) Исми љинси шахс: «Муомилаи май бо ў аз падарам пинњон буд» [с.
85]. «Чизи худ аз зану фарзанд дареѓ мадор» [с. 81].
3) Исмњои љинси ѓайришахс: «Кўдак илму адаб ва њунар ба чўб
омўзад» [с. 84]. «Хунукї аз либос гузашт» [с. 86].
4) Исми маънї: «Ва марде бояд бо аќли тамом» [с. 54].
«Некўтарин ибрате ба кор дор» [с. 105].
5) Шумора бо шуморашаванда: «Ањмад вайро сад чўб фармуд
задан» [с. 80]. «Туро дўш њазор курраи зоѓчашм задааст» [с. 80].
6) Љонишин: «Ман њам аз рўйи ошногї ѓайр аз Шумо ба њељ кас
нагуфтам» [с. 90]. «Падарам маро бад-он њар ду супурд» [с. 83].
в) Њолшарњкунандањо ва вижагињои онњо дар «Ќобуснома»
Заминаи морфологии њол зарф ва феъли њол ба шумор меравад.
Њол яке аз аъзоњои пайрави љумла буда, аломати амал, тарз ва шароиту
вазъияти воќеъ гардидани амалу њолат ва аломати љумларо мефањмонад
[Грамматика 1963, с. 272].
Гурўњи њолњо аз рўйи маъно, муносибат ва тарзу воситањои алоќа
дар «Ќобуснома» ба навъњои дар забони адабии муосири тољик
мустаъмал мувофиќат менамоянд.
Њоли тарзи амал. Њоли тарзи амал тариќи иљрои амал, њолат ва
аломати амалро мефањмонад [Грамматика 1963, с. 272]. Дар љумлањои
содаи «Ќобуснома» калимањои људогона, таркиб ва иборањои озоди
нањвї ба вазифаи њоли тарзи амал омадаанд. Онҳо бештар барои эзоњи
хабари љумла ва шарњи феъли њолу масдар меоянд:
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«Дарвеш њамаашро ба осонї халос мекунад» [с. 74]. «Ва ба њар сухану шуѓл
гузаронидан оњистагї одат кун» [с. 28]. «Аз сабуксарої ва шитобзадагї
накўњида гардї» [с. 29].
Њоли

миќдору

дараља.

Дар

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии

Кайковус як гурўњ калима ва таркибњо дар љумла њам миќдор ва њам
дараљаро ифода кардаанд, ки он танњо аз матн муайян карда мешавад.
Калима ва таркибњои зерин ба њамин њодисаи забонї дахл доранд: хеле,
чунон, андак , басе, чи ќадар, дучанд, нињоят, бештар, торафт, чи андоза.
Ин калимањо аз љињати дараљаи истеъмол дар «Ќобуснома» хеле каманд
ва дар ифодаи њоли миќдор ва дараља як андоза аз њамдигар фарќ
мекунанд. Чунончи, калимањои кам, бисѐр, ќадре баръакси њоли дараља
ба вазифаи њоли миќдор бештар меоянд: «Ва ба аввал назар бисѐр хуб
бошад» [с. 73]. «Ва мўи сари сахти сиѐњ ва сахти ситабр чунон тобад…»
[с. 74].
Калимањои баѓоят, бењад, бисѐр дар баробари ифодаи њоли дараља
ба вазифаи њоли миќдор низ омада метавонанд: «Инчунин дониш бағоят
неку ва писандида аст» [с. 147]. «Ѓазои Њиндустон бисѐр карда будам» [с.
25]. «Одамиѐн бештар ба якдигар бадгумонанд» [с. 29].
Њоли макон. Њоли макон аъзои пайравест, ки љой, сўй ва ибтидою
интињои амалу њолатро ифода мекунад.
Њоли макон низ аз љињати вазифа ва маъно ба ду гурўњ људо
мешавад: њоли макони ибтидою интињо ва њоли макони самти њаракат.
а) Њоли макони ибтидою интињо хусусияти хоси маконї дошта, танњо
макони воќеъ шудани амалу њолатро ифода мекунад. Пеш аз њама, ба ин
вазифа зарфҳо ва исмњое меоянд, ки мањфуми маконї доранд: «Аз он љо
башорате дорам» [с. 80]; «Дар сарои Ибни Муќла мањбус бинишаст» [с.
48]; «Моње бар хони ту рўза кушодам» [с. 48]; «На чунон ки њар ќаллошеро
ба хона барї» [с. 50].
Пешоянди асосии њоли макони хоса дар аст: «Дар маърака то як
гом пеш тавон нињод» [с. 63 ]. «Дар роњ дўстеро аз они хеш бидид» [с.69].
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Ба ин вазифа пешоянди ба низ, ки ба љойи пешоянди дар омада
метавонад: «Марде сањаргоњ ба торикї аз хона берун омад» [с. 69].
б) Њоли макони самти њаракат на макони аниќ, сўй ва ѐ ибтидову
интињои амалу њаракат, балки маконеро мефањмонад, ки роњи њаракатро
далолат мекунад. Исмњо ба вазифаи ин њол њамеша бо ѐрии пешоянду
пасояндњо меоянд: «Барои ба шањр расидан бо роњи калон рафтан лозим»
[с. 71]. «Аз ин љо ба воситаи равзана берун омад» [с. 73]. «То ба дари
гармоба бо ту њамроњї кунам» [с. 69].
Њоли сабаб. Њоли сабаб сабаби воќеъ шудан ѐ нашудани амалу
њолатро мефањмонад. Муносибати маъноию грамматикии њоли сабаб бо
калимањои эзоњшаванда вобаста мебошад: «Ночор шаммае аз ќисми
амалї ѐд кунам» [с. 124]. «Ночор туро бибояд хуфт» [с. 52].
Дар «Ќобуснома» њангоми ифодаи њоли сабаб бо исм пешояндњои
аслии аз, бо, ба, бинобар истифода шудаанд, ки серистеъмолтарини онњо
пешоянди аз мебошад. Њоли сабабе, ки ба ѐрии ин пешоянд ифода
мешавад, тобиши объектї дорад: «Аз сабаби тундии вай аз хештан ғофил
набошӣ» [с. 68] «Љавонон ба сабаби некуї маъшуќа гиранд» [с. 81].
Миќдори пешояндњои таркибии изофие, ки бо ѐрии онњо исмњо ба
вазифаи њоли сабаб меоянд, нисбат ба пешояндњои аслї хеле зиѐданд. Ин
пешояндњо ба воситаи њиссањои номиашон барои равшантар ифода
гардидани њоли сабаб меоянд. Пешояндњои таркибии изофие, ки дар
«Ќобуснома» истифода шудаанд, маънои сабабї доранд. Аз пешояндҳои
мазкур пешоянди таркибии дар натиљаи бештар мавриди истифода
мебошад: «Дар натиљаи суханчинї ќадрат дар назди мардум паст шавад»
[с. 94]; «Дар натиҷаи ҳуҷуми муғулҳо хароб гардид» [с. 184].
Қобили зикр аст, ки ба вазифаи ҳоли сабаб, албатта, бештар зарфҳои
сабаб меоянд. Дар «Ќобуснома»

зарфи сабаби ночор зиѐд мушоҳида

мешавад. Чунончи: «Ночор туро бибояд хуфт» [с. 52]; «Ночор дар боби ишқ
варзидан ҳам бибояд гуфт» [с. 58]; «Ночор табъе латиф тавонад овехтан»
[с. 58]; «Ночор ба фарзандони ӯ бирасад» [с. 71].
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Њоли маќсад. Њоли маќсад барои чї ва ба кадом маќсад воќеъ
шудани амалу њолатро ифода намуда, дар љумлањои содаи «Ќобуснома»
бо зарф, исм, масдар ва феъли њол ифода шудаанд. Зарфи маќсад дар
забони асари тањќиќшаванда нисбатан кам ба назар расид: «Фармондењ
ин амалро ќасдан анљом дод» [с. 153]. «Ин рўдњоро барои таъби зан
сохтаанд» [с. 131]. «Њамин ваќт ѓулом барои гап задан аз љояш хест» [с.
151].
Њоли шарт. Њоли шарт бо кадом шарт воќеъ шудани амалу њолатро
мефањмонад. Ин гурўњи њол бештар бо иборањои исмї, феълињолї ва
масдарї ифода меѐбанд.
Дар ифодаи њоли шарт дар «Ќобуснома» бештар пешоянди номии
таркибии

ба шарти, дар сурати сањми муњим дорад, чунончи:

«Сипањсолор ба шарти ќабул кардани Амир розї шуд» [с. 63]. «Ба њар гуна
моли пурќимат дар сурати талаф шуданаш товон дода метавонад» [с. 65].
Њоли монандї. Њоли монандї иљрои амал, њолат ва аломатро на ба
таври умумї, балки бо роњи монанд кардан ба ашѐе нишон медињад.
Амал, аломат ѐ њолати ашѐ ба воситаи ашѐе, ки хислат ва рафтораш ба
хонанда маълум аст, муќоиса гардад, маънои њол барљаста ва
таъсирбахш мебарояд.
Дар

забони

«Ќобуснома»-и

Унсурулмаолии

Кайковус

њоли

монандии ифодакунандаи амал нисбат ба њоли монандие, ки аломат ва
њолатро ифода мекунад, хеле серистеъмол аст.
Ба вазифаи њоли монандї дар баробари калимањои алоњида
таркибњо (исму пешоянд, љонишину пешоянд) ва иборањо омада
метавонанд: «Ўро мисли канизак дар сањро кор мефармуданд» [с. 176].
«Ѓулом њамчун кўдак ба гиря сар кард» [с. 98].
Њоли монандї ба калимаи тобеъшавандаи худ ба воситаи
пешоянду пасоянд ва алоќаи њамроњї тобеъ мешавад.
Њоли замон. Њоли замон дар кадом ваќту њангом воќеъ шудани
амалу њолатро мефањмонад. Њоли замон аз рўйи хусусияти худ ба се
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гурўњи калон таќсим мешавад: 1) њоли замоне, ки замони амалу њолатро
ба таври умумї ифода мекунад; 2) њоли замоне, ки замони ибтидои амалу
њолатро мефањмонад ва 3) њоли замоне, ки замони интињои амалу
њолатро мефањмонад.
Тањќиќ нишон дод, ки ин гурўњњои дар боло зикршудаи њоли замон
дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус корбурд шудаанд ва њоли
замоне, ки замони амалу њолатро ба таври умумї ифода мекунад, бо
баъзе хусусиятњои худ аз гурўњњои дигари њоли замон фарќ мекунад, ки
дар вай ибтидо ва интињои амалу њолат ифода намешавад, балки ба
таври умумї дарљ мегардад: «Њамеша љомаву тан пок дор» [с. 105]. «Ва
мудом рост нишин» [с. 60]. «Њамеша дар фикри хушбахтии писараш буд»
[с. 70].
Дар забони «Ќобуснома» њоле, ки замони амалу њолатро ба таври
умумї нишон медињад, бо исм, зарф ва феъли њол ифода меѐбанд.
Дар забон зарфњо ба эзоњшавандаи худ бештар бо роњи алоќаи
њамроњї алоќаманд мешаванд. Ин хусусият дар зарфњои замон бештар
мушоњида мешавад: «Чўпони Ањмади Фариѓун Рўзи Наврўз пеши вай
бирафт» [с. 80].
Ба вазифаи њоли замони умумї исмњо ба таври фаровон истифода
мешаванд. Ба ин вазифа бештар исмњое меоянд, ки мањфуми замонї
доранд. Исмњои замон мисли зарфњои замон ба вазифаи њол бе пешоянду
пасоянд низ омада метавонанд: «Ва андар тобистон зимистониву андар
зимистон тобистонӣ нагӯй» [с. 134].
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус љонишини таъинии
њар низ дар ифода ѐфтани њоли замон бо исмњо зиѐд истеъмол ѐфта: «Аз
он ки њар рўз ба њаќќи мењмон натавон расидан» [с. 47]. «Ва аз панљоњ то
ба шаст дар њар моње дар худ нуќсоне бинад» [с. 39]. «Мардї то сиву чор
сол њар соле бар зиѐдат бувад» [с. 39].
Исм ба вазифаи њоли замон инчунин бо љонишини ишоратии он ва
зарфи гоҳ омада метавонад ва чунин қолаби њоли замон дар
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«Ќобуснома» нињоят серистеъмол аст: «Он гоњ дар хонаи гарм рав ва он љо
як замон бинишин» [с. 57]. «Он гоњ оѓози шуѓли хеш кун» [с. 60]. «Он гоњ
берун оянд» [с. 59].
Гурўњи дуюм њоли замони ибтидо мебошад, ки лањзаи саршавї,
оѓози амал ва њолатро ифода менамояд ва бо зарф, исм, феъли њол ва
масдар ифода мешавад.
Дар «Ќобуснома» њоли замони ибтидо бо ѐрии пешоянди аз ва
пасояндњои гуногун меояд: «Ў аз кўдакї хизматгори дарбор буд» [с. 59].
«Аз љамъ дастуре хоњад ѐ аз пирӣ љамъ» [с. 175].
Исмњо ба вазифаи њоли замони ибтидо бо пешояндњои изофї ва
таркибї меоянд: «Баъди ин сухан Бузургмењри њаким гуфт» [с. 76].
Шумора низ ба вазифаи њоли замони ибтидо бо ѐрии пешоянди аз
ва пасояндњои гуногун меояд: «Ва агар аз њаштод даргузарад, њар соат
дар худ нуќсе бинад» [с. 40]. «Ва аз чињил сол то панљоњ сол њар соле дар
худ нуќсоне бинад» [с. 39].
Чунин қолаби њоли замон, яъне ифодаѐбї ба воситаи шумора дар
«Ќобуснома» серитеъмол аст, аммо дар «Грамматикаи забони тољикї»
оварда нашудааст.
Дар «Ќобуснома» њоли замони интињо лањзаи охирин, то кадом
ваќт давом кардани амалу њолатро нишон медињад. Њоли замони интињо
бо зарф, исм, масдар ва иборањои масдарї ифода меѐбад:
Зарфи замон ба вазифаи њоли замони интињо бештар ба воситаи
пешояди то меояд: «Мардї то сиву чањор сол њар соле ба зиѐдат бувад»
[с. 39]; «То чанд рӯз бихоҳад омадан» [с. 81].
Њоли хилоф. Њоли хилоф далелеро ифода мекунад, ки дар воќеъ
гардидани амал вай ба инобат гирифта намешавад ва ѐ ба он муќобил
меистад. Ин хели њол дар «Ќобуснома» истифодаи васеъ надорад. Њоли
хилоф бо исм, феъли њол, масдар ва иборањои масдарї ифода меѐбад:
«Шакур ибни Ал – Фазл бо вуљуди њаштодсола буданаш ба корњои душвор
даст мезад» [с. 25].
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1.5.1. Аъзоњои чидаи љумла ва вижагињои онњо дар «Ќобуснома»
Маълум аст, ки љумлаи чидааъзо низ як хели љумлаи сода буда,
хусусиятњои хоси грамматикї ва услубї дорад. Љумлањое, ки дар он яке
аз аъзоњо (мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва ѐ њол) ѐ чанд
аъзо чида шуда омадааст, љумлаи чидааъзо ном дорад. Дар ин хели
љумла аъзоњои чида байни худ ба воситаи пайвандакњои пайвасткунанда
ва

интонатсияи

пайваст

алоќаманд

мешаванд.

Пайвандакњо

ва

интонатсия (оњанги гуфтор) муносибатњои пайињам, хилофї, људоиро
ифода мекунанд. Ба ин маънї мављудият ва истифодаи он дар нутќ ба
объекти асосии муњокима ва фикрронї сахт алоќаманд аст.
Оид ба хусусиятњои грамматикї ва услубии љумлањои чидааъзо
забоншиносони тољик дар китобњои дарсї ва асару маќолањои илмї
маълумотњои мухтасар додаанд.
Дар бораи чигунагии љумлаи чидааъзо бори аввал Саидризо
Ализода дар китоби «Сарфу нањв» маълумот додааст [Ализода 2006, с,
15]. Ў љумлањои чидааъзоро «љумлањои мунтазама» номида, чунин
маънидод мекунад: «Љумлаи мунтазама он аст, ки аз чанд љумлањои
њамљинс муташакил бошад: Пои мору шири мурѓу нони мулло кас
надид» [Ализода 2006, с 13].
Илова бар ин дар ин китоб оид ба кор фармудани аломатњои
китобати аъзоњои чида ва мувофиќати хабар бо мубтадоњои чида сухан
меравад. Муайян намудани чунин хусусиятњои грамматикии љумлаи
чидааъзо дар њамон солњо як назарияи тоза дар илми забоншиносии
тољик ба шумор мерафт .
Чи тавре ки дар боло зикр кардем, Саидризо Ализода љумлаи
чидааъзоро «љумлаи мунтазама» номидааст. Калимаи мунтазама маънии
мураттаб, пайдарњамро дорад.
Инчунин дар чопи китобњои тољикии солњои 1932-1936 доир ба
кор фармудани вергул ва бандакњои ва, -у, -ю
муаллифон маълумоти ботафсил додаанд.
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дар љумлаи чидааъзо

Дар китоби «Грамматикаи забони тољикї» (нашри солњои 1942 1950 ) љумлањои чидааъзоро як хели љумлањои содаи тафсилї ба ќалам
додаанд [Грамматика 1942, с. 55]. Љолиби диќќат аст, ки муаллифон дар
хусуси бо њиссањои гуногуни нутќ ифода шудани аъзоњои чида ва
истифодаи воситањои грамматикии пайвандакњо ва пешояндњо маълумот
додаанд.
Дар њаќиќат барои чида шуда омадани аъзоњои љумла ба як гурўњи
лексикию семантикї дохил шудани аъзоњои чида ва ба як вазифаи нањвї
омадани онњо ањамияти муњим дорад.
Ба ин маънї дар љумлањои зерин аъзоњои чида, ќатъи назар ба
кадом њиссаи нутќ маснубанд, маънии ашѐро доро буда, вазифаи якхелаи
нањвиро адо менамоянд: «Димоѓи ману бародарам сухтагї буд» [с.,10].
Дар грамматикаи чопи соли 1961 доир ба љумлањои чидааъзо
маълумоти хеле мухтасар оварда шудааст. Ба замми ин љумлањои
чидааъзо дар ин китобњо тањти унвони аъзоњои чидаи љумла номбар
шудааст.
Бояд ќайд кард, ки маълумоти аз њама пурратар дар хусуси
љумлањои чидааъзо дар китоби «Нишондодњои методї ва супоришњо аз
забони модарї» - и Н. Маъсумї ба назар мерасад. Муаллиф дар ин китоб
доир ба љумлаи чидааъзо боби алоњида људо намуда, ба чунин масъалањо
эътибори махсус додааст: чида шудани мубтадо, муайянкунанда,
пуркунандаву њол, инчунин дар хусуси воситањои алоќаи грамматикии
байни аъзоњои чида, пайвандакњо ва тарзи истифодаи онњо.
Дар китоби дарсии забони тољикии нашри солњои 1962 - 1967
љумлаи чидаазо дар ду љо ду тарз нишон дода шудааст: 1) аъзоњои љумла;
2) њамчун як хели љумлаи содаи дутаркиба тањти унвони «љумлањои
чидааъзо ».
Дар њарду маврид њам таърифи љумлаи чидааъзо чунин аст:
«Љумлањое, ки яке аз аъзоњояш чида шуда меоянд, љумлањои чидааъзо
меноманд» [1. 16, 40]. Њамин таъриф бо иловаи «аъзоњои чида ба як савол
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љавоб мешавад» дар китоби грамматикаи мактабњои олї оварда шудааст
[Грамматика 1963, с. 299].
Акнун

хусусиятњои

грамматикї

ва

услубии

љумлаи

содаи

чидааъзоро дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус мавриди
баррасї ва тањлил ќаpop медињем. Аъзоњои чидаи љумла бештар бо як
њиссаи нутќ ифода ѐфта, байни худ ба воситаи пайвандакњои
пайвасткунанда ва интонатсия пайваст мешаванд. Њамаи аъзоњои љумла
чида омада метавонад.
Аъзоњои чида хусусиятњои барҷастаи услубӣ доранд. Онҳо барои
таъкиди шайъе, сифатчинӣ ва дар маҷмўъ офаридани образи бадеї,
кушодану тасвири зоњиру ботини шайъи тасвиршаванда сањми муњим
доранд. Ѓайр аз ин чидашавии аъзоњои љумла яке аз роњњои кӯтоњбаѐнии
фикр мањсуб меѐбад.
Мубтадоњои чида дар асари таҳқиқшаванда зиѐд мушоҳида шуданд:
«Беморї, маљрўњї, рўз то рўз ќувватро камтар мекунад» [с. 45]; «Аммо
занондўстӣ ва хештандорӣ ва хадумӣ ва сарафкандагӣ дар сипоҳӣ ҳунар
аст» [с. 169].
Бо пайвандакњои «-у» ва «-ю» пайваст шудани аъзоњои чидаи љумла
бештар мушоњида гардид:
«Ошиќиву муфлисї мутлаќо љон кандан аст»

[с. 67]; «Заифиву

бенерўӣ ва бетўшӣ бар ман чира шуд» [с. 10].
Мубтадоњои чида бо љонишин низ ифода мешаванд . Мубтадоњои
бо

љонишини

шахсї

ифодашуда

дар

«Ќобуснома»

бештар

ба

пайвандакњои пайвасткунанда алоќаманд гардида, аксар аз ду аъзо
иборат мебошанд: «Ман ва вай танњо бар дашт њамегаштем» [с. 116].
Як вижагии аъзоњои чида дар «Ќобуснома» ин аст, ки пайвандаки
пайвасткунандаи ва бо њар як аъзои чида такрор меояд. Дар мубтадоњои
чида такрори пайвандаки ва хеле зиѐд аст. Мисол: «Сурат ва чењра ва
ќувват ва њаракат аз афлок гирд омад» [с 170].
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Дар асари таҳқиқшаванда мисолеро мушоҳида кардем, бисѐр аљиб аст.
Дар як љумла нўњ мубтадои чида бо масдар ифода шудааст ва пас аз онњо бо
ибораи хулосакунандаи «Ин њама» љамъбаст шудааст: «Дар мастї бисѐр
даст задану пой кӯфтан ва хандидану гиря кардан ва суруд гуфтану нуќл
хӯрдан ва сухан гуфтану хомўш будан ва бисѐр таќаррубу хидмат кардан
- ин њама арбада аст ѐ љунун» [с.35]. Ин мубтадоҳои чида тавассути
пайвандакҳои ва, у алоқаманд шудаанд.
Хабарњои чида дар «Ќобуснома». Хабарњои чидаро низ мисли дигар
аъзоњои чидаи љумла дар «Ќобуснома» бисѐр вохӯрдан мумкин аст.
Хабар њангоми чида шудан амал, њолат ѐ аломати гуногуни як мубтадо
ва гоњо якчанд мубтадоро дар яке аз замонњо ва ѐ дар замонњои гуногун
нишон медињад.
Хабарњои

чида

байни

худ

ба

воситаи

пайвандакњои

пайвасткунанда ва интонатсия алоќаманд шуда, муносибатњои гуногуни
нањвиро ифода менамоянд:
«На самъ шунавад ва на басар бинад ва на завќ» [с.57]. «...Ва
бисѐрдону камгўй бош, на камдону бисѐргўй» [с. 60]. «Парҳезгор ва қонеъ
бош ва илмдўст ва дунѐдушман ва бурдбор ва сабукрўҳ ва дерхоб ва зудхез
ва ҳарис ба китобату диросат ва мутавозеъ ва номалўл аз кор ва ҳофиз ва
мукаррири калом ва мутаваҳҳиси сияру мутаҷассиси асрор ва олимдўсту
мутақарриб ва боҳурмат ва дар омўхтан ҳарису бешарм ва ҳақшиноси
устоди худ» [с. 108].
Дар «Ќобуснома» њар як хабари чида метавонад пуркунанда ва њол
ќабул кунад, ки он аъзоњо, одатан, танњо ба як хабар ѐ ба њамаи хабарњои
чида

дахлдор

мебошанд:

«Дарвозабон

ўро

баргирифтанд

ва

бозгардониданд» [с. 65].
Дар як љумла се хабари чида омадааст, ки яке аз хабарњои чида
пуркунанда гирифтааст: «Мард луќма аз даст бинињод ва бархост ва
бирафт» [с. 45].
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Њамаи хабарњои чида пуркунанда ва ѐ њоли алоњидаро тобеъ
мекунад: «Таррор зар аз вай биситонд ва њам он љо маќом кард» [с. 72].
Хабарњои чида њар кадоме метавонанд њам пуркунанда ва њам њол
ќабул кунанд: «Аз Нисо мардеро бигирифт ва неъмате аз вай биситонд ва
зиѐи вайро мавќуф кард ва мардро зиндонї кард» [с. 169].
Муайянкунандањои чида дар «Ќобуснома». Муайянкунандањои чида
дар таркиби сараъзо ва аъзои пайрав омада, бо онњо бо тарзњои гуногун
алоќаманд мешаванд.
Дар «Ќобуснома» муайянкунандањои изофї бештар чида шуда
меоянд: «Ва аз ѐри бедониш ва бадомўз дур бош ва бигрез» [с. 19].
Бандаки изофї на танњо ба муайянкунандаи аввал, балки ба њамаи
муайянкунандањо дахл дорад.
Муайянкунандањои чида метавонанд аз ду зиѐд бошанд, дар ин
њолат низ њар муайянкунанда бо муайянкунандаи дигар ба воситаи
пайвандаки ва пайваст мешавад: «Вазири нањиф ва кўтоњ ва сиѐњришро
њељ шукўње набуд» [с. 167]. «Ва ў марди пир ва фарсуда ва љањонгашта буд»
[с., 211].
Муайянкунандаи чида, одатан, бо сифат ва исм ифода мешавад.
Муайянкунандањои чида бештар бо њиссањои якхелаи нутќ меоянд.
Лекин баъзан онњо бо њиссањои гуногуни нутќи ба њам наздик ифода
меѐбанд. Муайянкунандањои чида аз муайяншавандаашон дур рафта
метавонанд,

ба

шарте

ки

воситаи

алоќаи

муайянкунандаву

муайяншаванда «йо» - и вањдат бошад: «Марде буд машњур ва бо илм ва
пешбин ва ботадбир» [с. 115].
Дар «Ќобуснома» муайянкунандањои чида њоли миќдору дараља
ќабул карда метавонанд (дар њолате, ки бо сифати аслї ифода ѐбанд) ва
он њол ба њамаи муайянкунандањои чида баробар тааллуќ доранд: «Ва
ўро шубоне буд баѓоят порсо ва мусаллањ» [с. 123].
Тањлилњо нишон додаанд, ки дар «Ќобуснома» муайянкунандањои
чида назар ба дигар аъзоњои чидаи љумла камтар вомехўранд.
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Истифодаи воситањои алоќаи нањвии онњо низ камтар буда, аз рўйи
маводњои мављуда пайвандаки ва хеле зиѐд кор фармуда шудааст.
Пуркунандањои чида дар «Ќобуснома» - и Кайковус
Пуркунандањои чида дар «Ќобуснома» байни худ ба воситаи
пайвандакњои пайвасткунанда, интонатсия алоќаманд гашта, хабари
љумларо аз њар љињат пура намудаанд.
Пуркунандањои бевосита њам бо пасоянди -ро ва њам бе он чида
шуда меоянд: «Валекин равѓани кунљидро бо бунафша ѐ бо гул биѐмезї чанд
гоњ бо гул ѐ бунафша бимонад» [с. 77]. «Аммо бо мастон ва туркону
муарбидон ва ходимону занон ва кўдакону гаронљонон ба гарав мабоз» [3.
129, 67].
Пасоянди-ро бо пуркунаидаи бевоситаи чидаи охирин меояд, вале
ба њамаи пуркунандањои чида баробар тааллуќ дорад: Вай ба писараш
гуштингирї, аспсаворї, шамшерзанї ва маллоњиро меомўзонад [с. 79
Пуркунандањои бавосита дар навбати худ низ чида мешаванд. Дар
ифодаи

пуркунандањои

бавоситаи

чида

роли

пешояндњо,

бандакљонишинњо, пайвандакњо ва интонатсия калон мебошад: «Аз ин
суханњо њам бўи њикмат ояд ва њам бўи маликї» [с. 76]. «Њам сухани
њукамост ва њам сухани подшоњон» [с. 77]. Дар боби шароб хўрдану
мазоњ ва нарду шатранљ сухане чанд шуд, ночор дар боби ишќ варзидан
њам бибояд гуфт» [с. 58].
Ҳоли чида. Њоли тарзи амали чида дар «Ќобуснома» бештар бо
зарфи тарзи амал (гоњо дар шакли такрор), феъли њол ва исм ифода
шудааст. Њоли тарзи амале, ки бо исм ва таркибу иборањои исмї ифода
мешавад, аксар пешоянд мегирад. Пешоянд дар таркиби љузъи аввали
чида ояд њам,

ба њамаи њолњои чида баробар тааллуќ дорад.

Пешояндњои таркиби њоли тарзи амали чида ба тарзи такрор низ
истифода мешаванд, ки дар ин њол онњо ањамияти услубї пайдо
мекунанд: «Ѓулом дар назди шоњ ду зону зада бо овози паст, бо њаяљон,
вале аз дилу љон сухан мегуфт» [с. 132].
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Њоли замони чида бештар бо зарфњои замон, исмњои мањфуми
замонидошта, иборањои исмї ва масдарї ифода мегардад. Њолњои
замони чидаи бо зарфи замон омада, асосан, ба воситаи пайвандаки
људоии – ѐ, - у, - ву, хоњ…хоњ бо њам алоќаманд мешаванд. Онњо, асосан,
дуљузъа мебошанд. Њолњои замонии чидаи бо исмњои замони рўзу шаб,
моњу сол, пагоњї ва бегоњї ифода шуда бештар дар шакли холис меоянд:
«Рўзу шаб темори мењмон накўст» [с. 187]. «Рўзу шабам андеша
њамин буду бас» [с. 34] «Ў хоњ дар замистон, хоњ дар тобистон ба њамон
либоси пашминаи њамешагияш мерафт» [с. 154].
Дар љумла њоли дигар, масалан, њоли сабабу маќсад, миќдору
дараља, шарту хилоф низ чида шуда меоянд. Онњо бо њиссањои гуногуни
нутќ ифода ѐфта, бо пешояндњо ва ѐ тарзи алоќаи њамроњї ба калимаи
асосї тобеъ мешаванд. Мисолҳо:
«Faйp аз инњо барои ќазиљўшонї, мурѓбирѐнкунї, равѓандоѓкунї
дегњои калони чуянї шинонда шуда буд» [с. 56]. Дар ҷумлаи мазкур ҳоли
мақсад чида шудааст.
Аз гуфтањои боло ба хулосаи зерин омадан мумкин аст:
1. Љумлањои чидааъзо чун воњиди махсуси нањвї мебоист пурратар
тањлилу тањќиќ шаванд.
Аъзоњои чидаро аз љињати алоќаву вазифањои грамматикї, услубї,
ва маъноияшон беҳтар аст, ки дар дохили љумлањои чидааъзо омўхт.
2. Муносибатњои нањвї, воситањои ифодаи онҳо яке аз масъалањои
асосии боби љумлањои чидааъзо мебошад. Дар ин боб ѓайр аз
пайвандакњо, ки асоситарин нишондињандаи муносибатњои грамматикии
байни аъзоњои чида аст, калимањои нисбї ва интонатсия низ нақши
калон мебозанд, бинобар ин ба њисоб гирифтани ин омилњо низ
ањамияти калони илмї ва амалї дорад.
3. Дар забони адабии њозираи тољик бо як њиссаи нутќ ифода
ѐфтани аъзоњои чида њодисаи умумї аст ва ифодашавии онҳо бо
њиссањои гуногуни нутќ низ мушоҳида мешавад.
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4.

Унсурулмаолии

хусусиятњои

грамматикї

Кайковус
ва

чун

услубии

дигар
љумлаи

адибони

классик

чидааъзоро

дар

«Ќобуснома» хеле моњирона истифода бурдааст.
Аъзоњои истисної дар «Ќобуснома». Дар таркиби љумла ба ѓайр аз
сараъзоњо ва аъзоњои пайрав калима ва иборањое истифода мешаванд, ки
маъно ва вазифањои гуногуни нањвї доранд.
Аъзоњои истисноии љумла, ки барои таъкиду тафсир, дурусту аниќ
баѐн шудани фикр ва барљастагии маънои аъзоњои љумла хизмат
мекунанд, аз дигар аъзоњо бо ѐрии интонатсияи махсус ва аломатњои
китобат људо карда мешавад. Онњо вазифаи муайяни нањвї дошта, тарзу
воситањои алоќа ва хусусияњои муњимми услубї доранд.
Воситањои забонии ифодаи аъзоњои истисноии љумла интонатсия,
ивазшавии љойи калима, таваќќуфи овозї, зада ва калимаю таркибњои
эзоњї ва модалї мебошанд.
Интонатсия ѓайр аз барќарор кардани робита боз барои ќисмњои
муњим ва камањамияти љумларо људо кардан дар љумлаи сода хизмат
мекунад. Њаракати овоз дар љумлањои муќаррарии њикоягї аввал баланд
шуда, тадриљан паст мешавад. Дар љумлањои њикоягии бо аъзои
истисної бошад, ин њаракат таѓйир меѐбад: дар он камаш ду бор баланду
паст мегардад: «Падари Фатњ, як одами миѐнаќади сергўшт, бе ист гап
мезад» [с. 123] .
Ивазшавии љойи калима тартиби ѓайримуќаррарии калимањо дар
таркиби љумла буда, барои љалб намудани диќќати шунаванда ба аъзои
истисної мушоњида мешавад. Ин тарзи ифодаи тобиши маъної бештар
дар баѐнияњои истисної, муайянкунандаи истисної ва њоли тарзи
истисної мушоњида мегардад. Ин гуна аъзоњои истистисної хусусияти
хабарї зоњир менамояд: «Дар пеш сафар истодааст, басо пурхатар»[с.
254].
Албатта, ќувваи муассири ин ду љумла як хел нест, якумї
пурќувваттар аст.
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Таваќќуфи оњанг дар љараѐни нутќ, њангоми талаффуз бо ниятњои
грамматикї ва услубї, барои таљзияи матн низ истифода мешавад.
Таваќќуфи оњанг барои аз дигар аъзоњои љумла људо кардан ва њамчун
синтагмаи махсус воќеъ гардидани аъзоњои истисної ѐрї медињад:
«Амир панљ рўз пеш, дар рўзи марги писараш, ягон дањан сухан карда
натавонист» [с. 321].
Задаи аъзоњои истисної аз задаи аъзоњои муќаррарии љумла фарќ
мекунад. Онњо, одатан, задаи мантиќї ќабул мекунанд ва ба ин восита
синтагмаи аз љињати маънї муњимтар будани онњо таъкид меѐбад. Задаи
таъкидї барои људо кардани аъзоњои истисної ва муайян кардани рафти
минбаъдаи тасвир кўмак мерасонад:

«Дар он љо амакам, пањлавони

навбаромад, гўштин мегирифт» [с. 325].
Суръати талаффузи махсуси аъзоњои истисної барои људо намудани
онњо аз дигар аъзоњои љумла ва љалб намудани диќќати шунаванда ба
синтагмаи истиної ѐрї мерасонад. Ин њолат боиси равшану бурротар ва
бо эњсосоти махсус талаффуз шудани аъзои истисної мегардад: «Даљла,
дарѐи шўхи бозингар, бо тамоми ќувваташ ба сўйи сањро метохт» [с.
234].
Хулоса, аъзоњои истисної хосияти эзоњї дошта, бо хусусияњои
махсуси худ њангоми чун тафсир истифода шудани вай барљаста намудор
мегардад.
Воњидњои туфайлї. Маълум аст, ки калима ва иборањои туфайлї
муносибати гўяндаро нисбат ба фикри гуфташуда мефањмонад ва аъзои
љумла намешаванд.
Дар «Ќобуснома» калима, таркиб, ибора ва љумлањои туфайлї
нињоят каманд.
Калима ва иборањои туфайлї аз љињати ифодаи маъно низ мањдуд
аст. Мисолњои мављударо аз рўйи маъно ба чунин гурўњњо таќсим кардан
мумкин аст:
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1. Калимањои туфайлие, ки њайратро мефањмонанд: «Аљабо, баъд аз
ин чигуна хоњад буд

» [с. 173].

2. Калимањои туфайлие, ки маънои огоњкунї доранд: «Ва зинњор
хештанро хор мадор» [с. 168].
3. Калима, таркиб ва иборањои туфайлие, ки маънои хулосакунї
доранд: «Ва ба њама њол покї аз палидї бењ аст» [с. 11].
4. Калимањои туфайлие, ки тартиби фикрро мефањмонанд: «Чањор
чиз балои бузурге аст: Аввал, њамсояи бад, дуввум, аѐли бисѐр, саввум зани
носозгор, чањорум, тангдастї» [с. 75]. «Ду гурўњ сазовори маломатанд, яке
зоеъкунандаи њаќќи дўстон, дигар, ношиносандаи кирдори нек» [с. 101].
Мухотаб дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус нињоят
кам итифода шудааст.
Маълум аст, ки мухотаб бо љумла ва аъзоњои он муносибати
грамматикї надорад ва аъзои љумла намешавад; вай фаќат мурољиатро
мефањмонад ва шунавандаро мутаваљљењ месозад.
Дар «Ќобуснома» мухотаб бо таркиби эй писар биѐр ифода
гардидааст: «Эй писар, бидон ва огоњ бош» [с. 109]. «Эй писар, њарчанд
љавонї, пираќл бош» [с. 36].
Дар ин асар мухотабњо дар аввали љумла љой гирифтааст ва ба
калимаву иборањои туфайлї ба сохти љумла дохил шаванд њам, аъзои
љумла шуда наметавонанд, лекин ба љумла тобиши маънои иловагї
медињад.

Калима

ва

иборањои

туфайлї

муносибати

гуногуни

субъективонаи шахсро нисбат ба амал ифода менамояд.
1.6.1 ТАРЗУ ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ НАЊВИИ КАЛИМАЊО ДАР ИБОРА ВА
ЉУМЛАИ СОДАИ «ЌОБУСНОМА»

Нањв дар низоми грамматикии забон љойи асосиро ишѓол
менамояд. Он воњидњои забониеро дар бар мегирад, ки барои баѐни
матлаб, таъмини мухобирот ва муносибати одамон хизмат мекунад.
Ибора, љумлаи сода ва љумлаи мураккаб

воњидњои нањв ба шумор

мераванд. Гарчанде ки калима воњиди махсуси нањв набошад њам, дар
таркиби ибораю љумла наќши асосиро иљро менамояд ва дар ташкили
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воњидњои сатњи гуногуни нањв фаъолона иштирок мекунад. Воситаи
асосии ташкил ѐфтани воњидњои нањвї аз он иборат аст, ки калимаи
мустаќил

мувофиќи

имкониятњои

луѓавию

грамматикї

дигар

калимањоро ба худ тобеъ менамояд ва дар натиља воњидњои нањв ташкил
мешаванд.
Ибора дар љумла њамчун мавод истифода шуда, мисли калима ба
гурўњи воњидњои номинативии забон дохил мешавад ва муносибатњои
байни ашѐву њодиса, инчунин аломату амалро мефањмонад.
Дар илми нањвшиносї

иборањоро ба ду гурўњи калон таќсим

мекунанд: иборањои озод ва иборањои рехта. Дар бисѐре аз асарањои илмї
иборањои озодро иборањои нањвї ва иборањои рехтаро иборањои
фразеологї низ меноманд. Иборањои озод мавзўи тањќиќи нањв буда,
иборањои рехта мавзўи бањси илми луѓат мебошанд.
Иборањо аз љињати сохт ба ду гурўњ - сода ва мураккаб људо
мешаванд.
Иборањое, ки аз ду калимаи мустаќил ташкил меѐбанд, ба гурўњи
иборањои сода дохил мешаванд ва чунин иборањо дар «Ќобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус хеле сершуморанд: таќдири сафар, мардуми
љањондида, кори тандурустон, раиси Бухоро, фармони Худо ва ѓайра
Иборањои мураккаб аз ду зиѐда калимањои мустаќилмаъно

ташкил

меѐбанд [Масалан, дарвеши тавонгар сода аст, вале дарвеши тавонгари
Самарќандї ибораи мураккаб мебошад. Намунаи дигар: њашамати
мењмон - сода, вале ибораи њашамати мењмони бодиянишини худписанд мураккаб аст.
Иборањои мураккабе, ки аз се калима иборатанд, ба тарзи зерин ба
амал меоянд:
1) Калимаи асосии ибораро ду калимаи тобеъ эзоњ медињанд:
баландтарин ахлоќи инсон, аз дења тез омадан, аз мол зуд дарвеш гардидан.
Асоси ин иборањоро иборањои содаи дукалимагї ташкил медињанд:
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баландтарин ахлоќ, ахлоќи инсон; аз дења омадан, тез омадан; аз мол
дарвеш гардидан, зуд дарвеш гардидан.
2) Калимаи тобеи ибораи сода эзоњдињанда мегирад: кўњи аз њама
баланд, мўйи чун мушк сиѐњ.
3) Ба калимаи асосии ибора тобеъ шуда меояд: моњи гузашта
омадан, аз дидор шод шудан.
4) Калимаи тобеъ ба ибораи сода тобеъ буда, љузъњои алоњидаи
ибораро эзоњ намедињад: ќасри пурњашамати шоњ, ќисми якуми сабаќгирї,
давраи аввали хонадоршавї.
Таснифи ибора аз рўйи тааллуќи морфологии калимаи асосї сурат
мегирад. Аз ин љињат хелњои ибора ба њиссањои мустаќили нутќ
мувофиќат мекунад: иборањои исмї, сифатї, шуморагї, љонишинї, феълї
ва зарфї.
Бандаки изофї, пешояндњо, пасояндњо, таркиби калима ва оњанг
воситаи асосии алоќаи грамматикии љузъњои ибора ба шумор мераванд.
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус ва насри асри XI нисбат
ба дигар воситањои алоќа, доираи истифодаи бандаки изофї ва
пешояндњо бештар ба назар мерасад.
Муайян намудани муносибатњои маъної ва грамматикии ибора,
тањќиќи љузъњои таркибии он хусусиятњои грамматикии забони миллии
тољикиро ошкор месозад. Дар «Ќобуснома» пешояндњои номї дар
ташкили иборањои феълї нисбатан зиѐд истифода шудаанд. Махсусан,
калимањое,

ки

ба

ќатори

пешоянди

номї

мегузаранд,

маънои

луѓавиашон суст шуда, маънои грамматикиеро, ки пешояндњои содаи
аслї ифода мекунанд, нишон медињанд: таг, боло, зер, рўй, сабаб, замон,
ваќт, ба ваќти, дар назди, дар сари, то пеши ва ѓайра: «Ба ваќти гувоњї
додан эътироз кун» [с. 29]. «Ва ў бар сари минбар маро кофир гуфтааст»
[с. 31]. «Сухан бар муроди мардум гўй» [с. 35].
Дар иборањои пасояндиву пешояндї дараљаи вобастагии калимањо
як хел нестанд. Баъзеи онњо дорои алоќаи мустањкам буда, калимањои
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таркиби ибораро аз њам људо кардан мумкин нест, гурўњи дигари он
бошад, ба дараљае суст аст, ки њатто њангоми истифодаи он ибора дар
љумла истисно кардани калимаи тобеъ мумкин аст.
Муносибатњои умумии муайянкунандагї, пуркунандагї ва њолиро
љузъњои иборањо ифода мекунанд ва њар кадоми ин муносибатњо ба
гурўњњои зиѐди маъноиву грамматикї таќсим мешаванд. Дар бисѐр
мавридњо, њангоми таќсимоти умумї муносибатњои љузъњои ибора ба
муносибати аъзои пайрави љумла калимаи бо эзоњшаванда як хел бошад
њам, дар бисѐр мавридњо онњо аз њам фарќ мекунанд [1. 79, 5]. Масалан,
дар њолати тањќиќи муайянкунанда њамаи калимањои тобеи иборањои
изофї ба ин аъзои љумла нисбат дода мешавад, инчунин дар иборањои
изофї муносибатњои зиѐди иловагии маъноиву грамматикї мушоњида
мешаванд. Ин гуна муносибат дар «Ќобуснома» низ ба назар мерасад.
Дар иборањои исмї, ки калимаи тобеи онњо низ исм мебошад, ба иловаи
маънои асосии муайянкунандагї муносибати соњибият (номаи модар),
замон (айѐми љавонї), макон (амири Хуросон) таъинот (захми забон) ва
ѓайра ифода мешавад.
Ќоидаи иборасозї дар «Ќобуснома» низ мисли ибораороии забони
муосири тољикї ба табиати сарфии њиссањои мустаќили нутќ вобаста
мебошад, ки њар кадоми онњо категория ва шаклњои хос доранд.
Масалан, иборањое, ки аломати хоси ашѐро мефањмонанд, яъне сифат ба
исм бештар бо бандаки изофї тобеъ мешавад: хуни сурх, аспи зананда,
подшоњи нексиришт, насли бадкирдор. Исмњое, ки маънои аломатро
мефањмонанд, бо бандаки изофї ба исм тобеъ мешаванд: гушвораи нуќра.
Дар насри асри XI њангоми ташкили ибора алоќаманд шудани
калимањои дар таркиби он на танњо ба мансубияти калимањо ба њиссањои
нутќ, балки ба маънои луѓавии онњо, яъне њамнишинии вожањо бештар
муњим аст. Аз ин сабаб калимањои мансуби њиссањои гуногуни нутќ
мувофиќи хусусияти луѓавию маъної ба як гурўњ муттањид мешаванд ва
алоќаашон ба гурўњи калимањои муайян як хел зоњир мешавад. Масалан,
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дар «Ќобуснома»-и Кайковус иборањои исмии накўї бо эшон, халал дар
кор бо иборањои феълии бо падар суњбат кардан, дар сафар њамроњї
кардан, ки аз љињати алоќа ба як гурўњ мансубанд, истифода шудаанд.
Хусусиятњои хосси миллии забон дар ќоидаву ќонунњои ибораорої
барљаста зоњир мегардад. Аз ин рў, алоќаи калимањо дар ибора ва љумла
яке аз масъалањои асосии илми нањв мебошад. Муносибати нањвї бошад,
ба воситаи бандаки изофї, бандакњои феълию хабарї, бандакљонишинњо
ва пешоянду пасояндњо ифода меѐбад.
Яке аз масъалањои муњим ва њанўз тањќиќнашудаи нањви забони
тољикї омўхтани вазифаю ќоидањои истеъмоли шаклњои калимањо ва
муќаррар кардани ќонунияти истифодаи онњо барои созмондињии ибора
ва љумла ба шумор меравад.
Дар «Ќобуснома» иборањои навъи мубориза барои зиндагї,
муњаббат ба Худо, оњу барин чолок, аз тахт фуромадан, бо касе хубї
кардан, бо ќавме ањд бастан, кирдор чун дидор будан, дар рўй хандидан
барин калимањои мустаќил байни њамдигар ба воситаи калимањои
ѐридињанда алоќа пайдо кардаанд.
Пешоянду пасояндњо барои ифодаи муносибати нањвии калимањои
мустаќил ва ба њамдигар алоќаманд намудани онњо хизмат мекунанд.
Бандаки изофї дар сохтани иборањои номии забони тољикї њамчун
воситаи шаклї маќоми хосса дорад. Дар забони насри асри XI тамоюли
истифодаи баъзе пешоянду пасояндњо ба чашм мерасад, ки доираи
вазифаю истифодаи онњо дар ибора ва љумла имрўз низ васеъ мебошад.
Дар натиља ќолаби баъзе навъњои ибора фаъол гашта, дар баробари ин
ќолабњои нав ба вуљуд омадаанд: хештанро ба куштан додан, аз бањри
ту гузаштан, аз рўйи хиради мардум, бо носипосон некї кардан ва ѓайра [3.
129, 13].
Омўхтани њамаи ин њодисањои нањвї, ки барои фањмидани шакли
инкишофи системаи њозираи ибора ањамияти калон дорад, аз вазифањои
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хеле зарурии тањќиќи нањвии забони тољикї мебошад [Грамматика 1963,
с. 18].
Унсурулмаолии Кайковус њангоми сохтани ибора ва љумла аз
њамаи калимањои ѐридињанда истифода бурдааст. Аммо, чуноне ки аз
тањќиќи хусусиятњои нањвии «Ќобуснома» маълум гашт, њангоми
истифодаи калимањои ѐридињанда дар ибора ва љумла дар муќоиса ба
насри имрўза тафовути љиддї дида нашуд.
Дар «Ќобуснома» гурўњњои дигари калимањои ѐридињанда аз рўйи
муносибати худ ба љумла ва ибора фарќ доранд. Њиссачањо дар ташкили
хелњои модалии љумла бевосита иштирок мекунанд. Аммо дар ташкили
ибора ва љумлањои ин асар њиссачањои саволї (-мї,-чї,-ку,-а,-дия)
тамоман иштирок надоранд, ки ин ба вижагињои хоси насри ин давра ва
забони «Ќобуснома» мансуб мебошад.
Инчунин дар сохти ибора тартиби калима низ ањамияти калон
дорад, масалан: дањ ќадам пештар, адаби насу тавозуъ, њадиси шармгинї
ва ѓайра.
Дар «Ќобуснома» тартиби калима дар иборањои исмию феълї
мавќеи намоѐн дорад. Дар иборањои исмии изофї, ки тартиби калима
устувор аст, љузъи асосї пеш аз љузъи тобеъ меояд: кори тандурустон,
ќасди њаљ, гавњари њунар, хазинаи ман, зиндагонии ман, пирони Баѓдод.
Дар иборањои феълии пешояндї, пасояндї ва њамроњї бошад, љойи
љузъњо таъин аст, яъне љузъи асосї пас аз љузъи тобеъ меояд: баѓоят
хубрўю мењрубон, шино кардан, савганд хўрдан, барои касе харидан, аз ин
оби хунхор љањидан, аз дидаи мардум падид ва ѓайра [с. 16].
Дар ин асар љойи љузъњои тобеъ дар иборањои мураккаб нисбат ба
љузъи асосї ба таносуби мантиќии байни калимањо вобаста мебошад.
Объекти бевоситаи суратнаѐфта ва калимаи ифодакунандаи муносибати
андозаю дараља, сарфи назар аз миќдори калимањои дохили ибора,
њамеша пеш аз љузъи асосї меоянд: аз дарѐ он нон бигирифтан- аз дарѐ
барои Фатњ он нон бигирифтан, дар сањро наѓз кор кардан - дар сањро бо
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рафиќон наѓз кор кардан ва ѓайра. Љойи объекти бевосита ва объекти
бавосита нисбат ба калимаи асосии ибора низ муайян аст: аввал объекти
бавосита, сипас объекти бевоситаи суратнаѐфта меояд: барои Фатњ он
нон бигирифтан, бо пиѐла чой нўшидан ва ѓайра. Объекти бевоситаи
суратѐфта аксар ваќт пеш аз объекти бавосита љо мегирад:

нонро

њамроњи Муњаммад хўрдан, душманро њамроњи сарбозон рондан ва ѓайра.
Љойи калимаи ифодакунандаи маънои замон низ нисбатан таъин аст: вай
бештар дар аввали ибора меояд: фардо ба зиѐн наздик шудан, имсол бо
њамроњи Амир сафари њаљ рафтан ва ѓайра.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки тартиби калима дар ибора ва
љумла аз якдигар фарќ мекунад. Яъне доираи тањќиќи тартиби калима
дар љумла нисбат ба ибора васеъ мебошад. Тартиби калима дар љумла
ањамияти грамматикї ва услубї дорад. Чунончи:
«Шамсулмаолии Ќобус ибни Вушмагир – подшоњи сулолаи Зиѐриѐн»;
«Подшоњи сулолаи Зиѐриѐн - Шамсулмаолии Ќобус ибни Вушмагир» [с. 183].
«Адаб – нишонаи хирад»; «Нишонаи хирад – адаб» [с. 184]. «Муњаммад
Закирѐи Розї – табиб ва донишманди маъруфи тољик»; «Табиб ва
донишманди маъруфи тољик - Муњаммад Закирѐи Розї» [с. 183].
Оњанги хабарї дар њолати бо тартиби калима якљоя шудан воситаи
ташкили муносибати хабарї шуда метавонад: њамин макон - макон
њамин, њамин шарт – шарт њамин ва ѓайра.
Дар љумлањои саволї вазифаи грамматикии тартиби

калима

равшантар зоњир мегардад: «Чаро духтари Дороро ба занї нагирифтед,
Искандар?» [с. 76]
Алоќаи муайяни грамматикї дар њолати калима ба ибора ва љумла
дохил шудан пайдо мегардад, аммо дар «Ќобуснома» хусусияти ин
алоќањо дар ибора ва љумла як хел нестанд. Дар ин асар сохти ибора
нисбат ба сохти љумла содатар аст, аз ин сабаб алоќаи калимањо дар он
низ чандон мураккаб намебошад ва аз тарзи алоќаи забони муосири
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тољик тафовуте надорад. Алоќаи калимањо ба ду тарз: пайваст ва тобеъ
сурат мегирад.
Ибора доимо аз љузъи асосї (калимаи тобеъкунанда) ва љузъи
тобеъ (калимаи тобеъшаванда) иборат аст. Аз ин љост ки дар он фаќат
алоќаи тобеъ дида мешавад. Алоќаи пайваст бошад, танњо дар таркиби
љумла вуљуд дошта метавонад [Грамматика 1963, с. 20].
Дар «Ќобуснома» љузъњои ибора дар шакли чида низ ифода
шудаанд, чунончи: каримиву њалимиву рањимї, берањмату бењалим,
бахилону лаимон, аввалину охирин, камсухану дурандеш: «- Пас каримиву
њалимиву рањимии ту маро чї суд дорад»? [с. 100] «…Бахилону лаимон ба
вақти масти сахї бошанд» [с.103].
Мафњуми чида шудани калимањо дар иборањо бо ќоидаи аъзоњои
љумла ва сохти љумла алоќаманд мебошад. Ба туфайли ин хусусияти
љумла дар он њарду навъи алоќаи нањвии калимањо равшан зоњир
мегардад.
Воситањои ифодаи муносибатњои нањвии калимањо дар љумлањои
содаи насри асри XI гуногун буда, аз насри имрўза бо баъзе љињатњо
фарќ мекунанд. Дар ифодаи муносибатњои нањвии воњидњои нањвї сањми
тарзу воситањои алоќа хеле муњим аст.

1.6. 2. Алоќаи пайваст ва хелњои он
Дар алоќаи пайваст калимањои баробарњуќуќ ба њам пайваст
мешаванд. Дар байни калима, ибора ва љумлањои мустаќил алоќаи
пайваст вуљуд дорад ва онњо ба якдигар тобеъ нестанд. Алоќаи пайваст
воситањои хоси грамматикї дорад.
Дар «Ќобуснома» низ воситањои асосии алоќаи пайвасти калимањо
пайвандакњои пайвасткунандаи пайињам, хилофї, људої ва оњанги
пайваст мебошанд. Дар ин асар вазифаи пайвандакњои пайвасткунанда
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њамчун воситаи алоќаи нањвии пайвасти калимањо, хусусан, дар
хабарњои чида равшантар аѐн мегардад. Дар ин њолат муносибатњои
гуногун боз њам равшантар зоњир мешаванд.
Пайвандакњои пайвасткунандаи хилофии аммо, вале, лекин дар
алоќаи пайвасти калимањо зиѐд кор фармуда мешаванд. Дар асар
пайвандаки «аммо» баъд аз пайвандаки «ва» дуюмин пайвандаки
серистеъмол

ба

шумор

меравад.

Дар

корбасти

пайвандакњои

пайвасткунанда як вижагї дар асар ин аст, ки аксар њиссаи дуюми љумла
бо пайвандакњои хилофї чун љумлаи мустаќил ба назар мерасад, хусусан,
дар мавриде, ки хабар чида бошад, чунончи: «Ва кирдор беш аз гуфтор
шинос. Аммо забони хеш бар он кас баста дор…» [с. 97]. «Лекин андар
ќабул доимо бо тарс бош» [с. 105].
Аз ин љост, ки баргардонкунандаи матн низ онро чун љумлањои
алоњидаи мустаќил баргардон кардааст.
Ин тарзи ифода ба таъкиди мазмуни љумла иртибот дорад.
Ѓайр аз ин пайвандакњои пайвасткунандаи хилофии вале, балки низ
дар алоќаи пайвасти калимањо серистеъмоланд.
Дигар аз вижагии асар дар истифодаи пайвандакњои хилофї ин аст,
ки агар љумла бо як пайвандаки хилофї шурўъ гардад, бо пайвандаки
хилофии дигар аъзои чидаи љумла алоќаи пайвасти хилофї пайдо
мекунад: «Лекин бо њама некї њар рўз ба гармоба рафтан суд надорад,
балки зиѐн дорад…»[3. 129, 56]. «Аммо њар чи муктасаб аст, битавон
омўхт, вале аќли ѓаризї њадяи Худоист, он ба таълим аз муаллим
бинатавон омўхт» [с. 181].
Алоќаи пайвасти хилофї аксар љумлањоро пайваст мекунад
[Грамматика 1963, с. 20]: «Лекин то агар бо ин ќавм муљоласат накунї, на
ту бар эшон гарон бошї ва на эшон бар ту» [с. 172]. «Аммо бо бехирадон
њаргиз дўстї макун …»[с. 90]. «Лекин бо ҳама некӣ ҳар рӯз ба гармоба
рафтан суд надорад …»[с. 58].
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Пайвандакњои пайвасткунанда људоии «ѐ…ѐ», «ѐ ки», «ѐ ин ки»,
«хоњ…хоњ», «гоњ…гоњ»

низ дар алоќаи пайвасти калимањо хеле

фаъоланд. Алоќаи пайвасти људої яке аз хелњои алоќаи пайваст ба
шумор рафта, дар насри асри Х1, алалхусус, дар «Ќобуснома» ба сурати
фаровон ба кор бурда шудааст. Як хусусияти корбурди пайвандакњои
људої дар «Ќобуснома» ин аст, ки он пайвандакњо аксар бо пайвандаки
пайвасткунандаи пайињами «ва» њамроњ меояд:
Љон ба хосияти хеш танро нигоњ дорад ва гоњ дар кор орад ва гоњ
танро ба хосияти хеш аз кор боз дорад [3. 129, 59]. Сабаби беморињои
аъзоњои олї ѐ сабаби беморї бошад, ѐ андар миќдор, ѐ дар вазъ, ѐ андар адад
[3. 129, 119].
1.6. 3. Воситањои грамматикии алоќаи пайваст
Њамаи аъзоњои чидаи љумларо пайвандакњои пайвасти пайињам бо
њам

алоќаманд

намудаанд.

Серистеъмолтарин

пайвандак

дар

«Ќобуснома» пайвандаки «ва» мебошад. Яке аз вижагї ин аст, ки дар
«Ќобуснома» пайвандаки «ва» бо њар як аъзои чида меояд. Бо њамроњии
пайвандаки

«ва»

дар алоќаи пайвасти пайињами калимањо дар

«Ќобуснома» пайвандакњои њам, на, чи…чи, истеъмоли фаровон доранд.
Мисол: «Китобњо ва аљзо ва ќаламу ќаламдон ва давот ва корди
ќаламтарош ва монанди ин чизњо њамеша бо ту бошанд» [с. 103].
Ѓайр аз ин дар «Ќобуснома» бо алоќаи пайвасти пайињам калимањо
бо пайвандакњои љуфти њам…њам, чи…чи, ва на…на истеъмол мешаванд:
«Доштани ў њам аз кадхудоист ва њам аз мурувват» [с. 77]. «На аз падар
мерос ѐфта ва на аз ту дорам» [с. 132]. «Душман чи мурдаву чи гурехта ва
аз чи зинњор омада» [с. 95].
Дар мисолњои зикршуда пайвандакњои пайваст бо аъзоњои чидаи
гуногуни љумла, ба монанди хабарњои феълии чида, хабарњои номии
чида, пуркунандањои чида омада, онњоро бо њам алоќаманд намуда,
муносибати нањвиро барќарор сохтаанд.
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Дар аксари љумлањои содаи «Ќобуснома» пайвандаки «ва» дар як
љумла якчанд маротиба такрор ѐфтааст. Ин яке аз вижагињои нањвии
асар буда, дар ин њолат таъкиди амалу аломати зиѐди шайъ таъмин
мегардад:
Мўътамид бувад ва чарбзабон ва бе офати пўшидаву фисќи зоњир ва
бо вараъ ва поктану покљома ва бо олатњои сафару њазар [с. 174].
1. 6. 4. Алоќаи тобеъ
Дар ташаккули љумла алоќаи тобеи нањвии калимањо наќши муњим
дорад, чунки бе ин намуди алоќа таркибѐбии љумла мушкил аст.
Њангоме ки барои ифодаи мухобирот аз љињати маъно як калима ба
калимаи дигар њамнишин мешавад, алоќаи нањвии тобеъ ба вуљуд меояд.
Алоќаи тобеи нањвии калимањо метавонад дар байни хабару мубтадо,
муайянкунандаву муайяншаванда, пуркунандаву хабар, њолу хабар ба
амал ояд. Алоќаи тобеи калимањо ба туфайли пешояндњо, пасояндњо,
бандаки изофї, бандакњои феъливу хабарї, тартиби калима ба амал
меоянд.
Ин воситањои алоќаи нањвии калимањо муносибатњои мухталифи
нањвиро ифода менамоянд, ба монанди муносибати субъекту хабари
мантиќї, хабари мантиќиву объект, хабари мантиќиву њол, муносибати
муайянкунандагї ва ѓайра.

Воситањои грамматикї ва хелњои алоќаи тобеъ
Воситањои алоќаи нањвї аз рўйи вазифа бо аъзоњои мухталиф
омада, маъноњои гуногунро ифода мекунанд. Онњо муносибати субъекту
амал, ашѐву аломати он, кул ва љузъ, соњибияту мансубият, муносибати
амалу њолат, амалу объект ва ѓайрањоро мефањмонанд.
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Метавон алоќаи тобеи калимањоро аз рўйи воситањои грамматикї
ва тарзи алоќаашон дар «Ќобуснома» ба чунин гурўњњо таќсимбандї
намуд:
а) Алоќаи изофї. Ба аќидаи профессор Д. Хољаев, мавзўи изофат
дар таърихи афкори забоншиносии мо шинохти хеле ќадим дошта бошад
њам, дар таърихи афкори забоншиносии давраи нав, яъне ибтидои асри
XX то имрўз ќадимтарин манбаъ оид ба ин мавзўъ луѓати муътабари
«Ѓиѐс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиѐсиддини Ромпуриро донистаанд, аммо
он таърихи хеле ќадим дорад ва дар фарњангњои тафсирию дастурњои
таълимї аз асосњои дастури забони тољикї вазифаю маъноњои дастурии
ин воситаи алоќа ќайд гардидааст [Хољаев 2019, с. 90].
Мо дар ин рисола оид ба вижагињои сохторию маъноии алоќаи
изофї дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус ибрози андеша
менамоем. Бояд ќайд намуд, ки алоќаи изофї хоси иборањо буда, барои
алоќаманд намудани калимаи муайянкунанда ва муайяншаванда хизмат
менамояд.
«Яке аз забоншиносони маъруфи тољик, прфессор Д.Т.Тољиев
изофатро

њамчун

воситаи

асосии

алоќаи

муайянкунанда

бо

муайяншаванда њисобидааст» [Хољаев 2019, с.14].
Тањлилу тањќиќи маводи «Ќобуснома» нишон дод, ки иборањои
изофї дар Ќобуснома ба се гурўњ људо мешаванд:
1) Иборањои изофии муносибати муайянкунандагї: мардуми асил,
сухтани бесуд, сухани бефоида, гуфтори хира.
Мисолњо: «Аз сухани бефоида дурї гузин» [с. 14]. «Сухани бесуд њама
зиѐн бошад» [с. 14]. «Аммо сухан нописандида магўй ва аз гуфтори хира
парњез кун» [с. 15]. Ва мардуми асилу насаб аз рўйи аслу насаб аз њурмат
доштани мардум бебањра набошанд» [с. 14].
2) Иборањои изофии муносибати пуркунандагї: омўхтани њунар;
«Ва омўхтани њунар ва танро молида доштан аз коњилии сахт судманд
аст»[с. 20].
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3) Иборањои изофии муносибати њолї: сафари Самарќанд, пирони
Баѓдод, зиѐрати хонаи Худой .
Мисол: «Эзид таъоло маро тавфиќ дод то зиѐрати хонаи Худой
бикардам» [с. 18].
Тавре ки аз мисолњои дар боло зикршуда аѐн шуд, аксари калимањо
бо ду шакл ба њам алоќаманд шуда, иборњои гуногунро ташкил доданд:
пайваст ва тобеъ.
Мо дар рисолаи мазкур истифодаи бандаки изофиро дар алоќаи
тобеи иборањо матрањ менамоем.
Дар алоќаи тобеъ як љузъ ба љузъи дигар тобеъ мешавад.Љузъи
асосї - тобеъкунанда буда, љузъи дигар тобеъшаванда аст. Яке аз
воситањои асосие, ки ин тарзи алоќаро ба вуљуд меорад, бандаки изофї
мебошад. Бандаки изофї воситаи муњимми алоќаи тобеи изофї ба
шумор меравад. Ин бандак ба калимае васл мегардад, ки дар таркиби
ибора љузъи асосї ба шумор рафта, пас аз худ калимањои эзоњдињанда
мегирад: фоидаи ту, мардумони сухангўй, рўзгори Амир, шарти сухан ва
амсоли ин.
Дар «Ќобуснома» иборањои исмии изофї бештар дар шакли сода
(номи хуш, ањли силоњ, маллоњи љалд, киштии шикаста, тавфиќи њаљ,
мењри падар, марги ногањон, писари боаќл, духтари бовиљдон) дучор
мешавад.
Ин хели иборањо бо дигар калимањо тафсил ѐфта, иборањои
мураккабро ташкил мекунанд: доягони мастураи некўпарвар, номи хуши
писар, њасби тоќати хеш, мењри падари дилсўз.
Иборањои исмии изофии «Ќобуснома»-ро аз рўйи муносибати
маъно байни њам бо алоќаи нањвии изофї ба гурўњњои зерин људо кардан
мувофиќи маќсад аст: муносибати объектї, субъектї, соњибият,
мансубият, нисбати љузъ ба кулл, аломат ва дорандаи он, муносибати
њамроњї, замонї, маконї, таъинот, хел ва љинс, сабабу натиља, миќдор,
касбу њунар: «Ба рўзгори љадди ман Шамсулмаолї хабар доданд» [с. 61].
101

«Њар

љанозае, ки аз дари шањр берун бурдандї» [с. 61]. «Дар кўза наяфтї бо

бори гуноњони гарон» [с. 61]. «Аммо бо пирони нопойбарљой манишин» [с.
45]. «Ва туро сафари некў падид орад » [с. 48].
б) Алоќаи вобастагї. Дар алоќаи вобастагї калимаи тобеъкунанда
– хабар, талаб мекунад, ки пуркунанда ѐ њол ба он тобеъ шуда ояд. Дар
«Ќобуснома» ин хели алоќа низ мушоњида шуд: «Касро насиҳат макун ва
панд мадеҳ» [с. 17]. «Њақро мункир машав» [с. 20].
Дар ин ҷумлаҳо феълҳои таркибии насиҳат макун ва мункир машав
тобеъкунанда буда, талаб мекунанд, ки калимаҳои «кас» ва «Њақ»
пасоянди -ро қабул кунанду пуркунандаи бевосита шуда оянд.
Дар алоќаи вобастагї наќши пасоянд ва пешояндњо басо калон
буда, дар ин гуна њолатњо муносибати амал ба ашѐ равшантар зоњир
мегардад: «Аз дар берун рафт» [с. 146]. «Ман ин санъат донам» [3. 127,
87]. «Як моҳ бидорам» [3. 127, 56]. «Гувоҳии туро бар ту кас нашунавад» [3.
127, 31]. «Ба кӯшиш рӯзӣ афзун нагардад» [3. 127, 15].
в) Алоќаи њамроњї. Алоќаи њамроњї дар ибора ва љумлањои
«Ќобуснома» -и Унсурмаолии Кайковус дида мешавад. Алоќаи мазкур бе
бандак ва калимањои ѐридињанда сурат мегирад. Воситаи асосии байни
љузъњои иборае, ки бо алоќаи њамроњї ташкил меѐбанд, тартиби калима
ва интонатсия мебошад. Љузъњои асосї ва тобеи љумлањое, ки иборањои
он ба воситаи алоќаи њамроњї сурат ѐфтаанд, аз рӯйи маъно, вазифа ва
муносибати грамматикиашон муайян карда мешаванд. Дар «Ќобуснома»
калимаи асосии ин гуна иборањо бо исм, сифат, шумораи миќдорї,
љонишин, зарф, сифати феълї ва феъли њол ифода мешавад: «Асир
куштан сутуда нест» [с.102]. «Ба пирӣ сафар кардан аз хирад нест» [с. 43].
в) Алоќаи мувофиќат. Мувофиќат яке аз хелњои алоќаи нањвиест,
ки дар он љузъи тобеъ ба љузъи тобеъкунанда аз рўйи шахсу шумора ва ѐ
танњо шумора мувофиќат менамояд, яъне љузъи тобеъкунанда дар кадом
шахсу шумора омада бошад, љузъи тобеъ њам дар њамон шахсу шумора
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меояд. Воситаи ифодаѐбии алоќаи мувофиќат дар забони тољикї
бандакњои феъливу хабарї ва пасвандњои љамъбандї мебошанд.
Алоќаи мувофиќат аз рўйи ифодаи луѓавию грамматикиаш ба се
гурўњ људо мешавад: мувофиќати грамматикї, мувофиќати луѓавїграмматикї, мувофиќати грамматикї- маъної.
Њамаи ин хелњои алоќа дар сохтори нањвии асари мавриди
тањќиќамон - «Ќобуснома», дида мешавад.
Фарќи ин навъњои алоќа аз он иборат аст, ки дар мувофиќати
грамматикї њар ду љузъ њам воситањои грамматикї доранд: Мутрибон
шеър хонданд. Навкарон хўрок хўрданд.
Дар

мувофиќати

грамматикї-лексикї

яке

аз

љузъњо

нишондињандаи грамматикї дорад, аммо љузъи дигар нишондињандаи
грамматикї надорад: Њама бирафтанд. Ман бозгаштам. Мо рафтем.
Навъи сеюм мувофиќати грамматикї - семантикї буда, дар он низ
яке аз љузъњо, одатан, љузъи тобеъ нишондињандаи грамматикї дораду
љузъи тобеъкунанда нишондињандаи

грамматикї надорад: Мардум

омаданд, Тоифаи дуздон...
Аз калимањои дар фавќ зикршуда љузъи якумашон нишондињандаи
грамматикї дошта, љузъи дуюмашон мазмунан ифодаи маъноии бисѐр
доранд.
Бояд зикр намуд, ки калимањои тобеъ ба онњо аз рўйи шумора
мувофиќат менамоянд ва дар бештари њолатњо бо исми љомеъ ифода
мешаванд.
Дар забони тољикї алоќаи мувофиќат байни хабару мубтадо ва
баъзан муайянкунандаву муайяншаванда ба амал меояд [Ќосимова 1979,
с. 12].
Мувофиќати хабар ба мубтадо дар асарњои насрии асри XI, аз он
љумла дар «Ќобуснома», аз рўйи меъѐри забони адабї сурат гирифтааст.
Ин шакли мувофиќат дар се навъи воситањои грамматикї – лексикї
мушоњида мешавад.
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Чунон ки дар боло зикр кардем, дар мувофиќати грамматикї њар
ду љузъ њам нишондињандаи грамматикї доранд: «Мард муњр биситуду
бирафт. Марди дигар пеши ќозї биншаст» [с. 108]. «Зулќарнайн гирди олам
бигашт» [с. 99].
Дар мисолњои боло мубтадо бо исм ифода ѐфта, дар шакли танњо
омадааст ва хабари онњо низ дар шумораи танњо ифода ѐфтааст.
Дар мисоли зер бошад, мубтадо бо исми љамъи ифодакунандаи
шахс (бо пасванди љамъбандї) омадааст ва хабар бо он мубтадо аз рўйи
шахсу шумора мувофиќат кардааст: «Мардумон дараљаи ту бишносанд»
[с. 27].
Дар «Ќобуснома» боз љумлањое корбаст шудаанд, ки мубтадо бо
љонишинњои ифодакунандаи шайъи љамъ омадаанд ва онњо ба ќатори
мувофиќати грамматикї – лексикї дохил мешаванд, зеро љонишинњо (ба
ѓайр аз онњо, инњо) нишондињандаи љамъи грамматикї надоранд: «Мо
чанд кас дар киштї будем» [с. 84]. «Њама бигўянд …»[с. 105].
Мувофиќати байни хабару мубтадо ду хел мешавад, мувофиќати
пурра ва мувофиќати нопурра [Ќосимова 1976, с.13].
Агар хабар бо мубтадои худ њам аз рўйи шахс ва њам аз рўйи
шумора мувофиќат намояд, он мувофиќати пурра ном дорад. Дар ин
њолат мубтадо бо калимањои ифодакунандаи миќдори зиѐд ѐ бо исмњои
љомеъ омада бошад, хабар бо мубтадо аз рўйи шахсу шумора мувофиќат
менамояд: «Ва раият ба адл тавон дошт ва раият ба адл ободон бошад»
[с. 160].
Аз мисоли дар боло зикршуда маълум гашт, ки дар забони адабии
тољикї хабар бо мубтадо аксаран пурра мувофиќат намояд њам, вале
мавридњое ба назар мерасанд, ки дар байни онњо мувофиќати пурра дида
намешавад. Ин мувофиќат дар забони насри асри XI аз забони адабии
њозираи тољикї то андозае фарќ мекунад. Зеро дар адабиѐти классикї ба
мувофиќати семантикию грамматикї бештар диќќат дода шудааст, вале

104

дар забони адабии њозираи тољикї мувофиќати грамматикї афзалият
дорад.
Аз рўйи анъана мувофиќати пурраю нопурра бо мубтадо ба
масъалаи љамъи грамматикию семантикии мубтадо вобастагии зич
дорад. Аммо дар забони адабии њозираи тољикї масъалаи мувофиќати
хабар бо мубтадо таѓйир ѐфтааст. Имрўзњо дар забони матбуот ва садою
симо хабар бо мубтадо, сарфи назар аз он ки бо исми шахс ифода
шудааст, ѐ ѓайри шахс, аксаран мувофиќат мекунад.
Дар насри асри Х1, махсусан дар «Ќобуснома», мисолњои зиѐде
њастанд, ки мубтадо миќдори зиѐдро ифода намояд њам (исм бо шумора),
хабар дар шакли танњо омадааст: «Ду фармондењ дар як шањр накў
набошад» [с. 52]. «Зиѐда аз њаштод њазор мард он љо кушта шуд» [с. 176].
Чунин тарзи ифодаи мубтадою хабар дар забони адабии муосири
тољикї

низ

маъмул

аст:

«Наздики

чорсад

донишљў

шуда

буд»

[Абдуќодиров 1978, с.68].
Дар мубтадоњои бо калимањои ифодакунандаи миќдори зиѐд
ифодашуда ва хабару мубтадоњое, ки бо исми љомеъ ифода шудаанд,
хусусияти духўрагї дида мешавад ва аз ин сабаб хабар бо мубтадои
љумла гоњо мувофиќат мекунад ва гоњо мувофиќат намекунад, ки ин ба
услуби нависанда вобаста аст.
Дар забони «Ќобуснома» мисолњоеро пайдо кардан мумкин аст, ки
мувофиќати хабару мубтадо ба меъѐри забони адабї

мувофиќат

накардааст. Аз ин рў, мо мисолњеро оварда метавонем, ки хабар бо
мубтадои љумла на аз рўи шахс мувофиќат кардааст ва на аз рўи шумора;
мубтадо бо љонишини њар кас (шахси сеюм, шумораи танњо) ва хабар бо
феъли бихўрем (шахси якум, шумораи љамъ) ифода гардидаанд.
Бо чунин мисолњо мо дар забони гуфтугўї низ вомехўрем. Дар ин
гуна мисолњо мубтадои асосї фурўгузор гардида, баѐнияњои истисної
мемонанд: «Амаки Равшани бодгар ба кўзањо об гирифта омад» [с. 67].
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Ќайд кардан зарур аст, ки дар љумлањои феълї мувофиќати хабару
мубтадо бо њамаи хусусиятњояш зоњир мегардад, яъне нишондињандаи
грамматикї дорад (замон, намуд, сиѓа ва ѓайра), лекин мувофиќати
хабару мубтадо дар љумлањои номї бо бандакњои хабарї аѐнтар зоњир
мегардад: «Ва адуи ишон фузунтар аз дањ њазор мард аст» [с. 56]. «Ин
бистари истироњатии шумо ба шумор мерафт» [с. 101].
Дар љумлањое, ки хабар тахфиф гардидааст, аз байн рафтани
мувофиќати грамматикї аз эњтимол дур нест ва дар ин њолат мубтадову
хабар бо дигар хели алоќаи нањвї, тартиби калима сурат мегирад. Яъне
дар шакли баѐнияи беизофї меояд.
Хулоса, воситањои ифодаи мувофиќати хабар бо мубтадо бандакњои феъливу хабарї, пасвандњои љамъбандї ва тартиби калима
дар «Ќобуснома» наќши муњим дошта, ба меъѐри забони адабии тољикї
мувофиќат мекунанд.
Мувофиќати муайянкунанда бо муайяншаванда. Муайянкунандањо
дар «Ќобуснома» бо муайяншавандањои худ, асосан, мувофиќат
кардааанд.
Дар

насри

асри

XI

мувофиќат

байни

муайянкунандаву

муайяншавандањо низ вуљуд доштааст, ки то њол баъзе мисолњои онро
дар забони имрўза пайдо кардан мумкин аст: њафт додарон, ду хоњарон,
чил духтарон ва ѓайра [Тољиев 1955, с. 64].
Дар забони «Ќобуснома» агар шумора бо исм ояд, исм –
муайяншаванда, метавонад, дар шакли танњо ояд, хоњ исми љондор
бошад, хоњ исми бељон. Ин хусусият дар забони њозираи тољикї низ
вуљуд дорад: ду љом, чанд њазор марду зан, њазору њатфсад ѓулом,
њафтсад њазор мард, чањор кўдак, бист њазор савор, њазор – њазор
гўсфанд, ду офтоба, ду њазор динор .
Чунон ки мебинем, дар ин мисолњо муайянкунанда њамчун
муайянкунандаи ададї миќдори

муайяншавандаро фањмондааст,

муайяншаванда дар шумораи танњо омадааст, аммо баъзан дар
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«Ќобуснома» шумора – муайянкунанда бо исми мансуби шахс –
муайяншавада омада, дар шакли љамъ омадани исм – муайяншаванда,
дида мешавад, чунончи: «Зиѐда аз дањ њазор њиндувон» [с. 78].
Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи забони насри асри XI аз насри
забони њозира дар он аст, ки нумеративњо дар асри XI нисбатан кам
истифода шудаанд.
Дар насри забони њозира муайянкунада – шумора ѐ љонишини
миќдорї бо нумеративи нафар

омада бошад, муайяншаванда – исм,

бештар пасванди љамъбандї ќабул мекунад ва аз рўйи шумора алоќаи
мувофиќат ба амал меояд: «Мириѓазаб бо чанд нафар пешхизматони худ
даромад…» [Айнї 1967, с. 98]. Дар таги девори похсагї таќрибан чил
нафар

њољизанон

худро

бо

чодирњояшон

печонда

менишастаанд

[Муњаммадиев 1966, с. 251].
Дар забони «Ќобуснома» њангоми бо нумеративи нафар омадан
муайяншаванда – исм, шакли љамъ мегирад, лекин дар забони њозира бо
нумеративи нафар омада, шакли љамъ нагирифтани муайяншавандаисмњо, мумкин аст: «Аз сањар ин љониб тахмин шаст - њафтод нафар гадо
омада буд» [с. 169].
Инчунин дар забони адабии њозираи тољикї иборањое низ њастанд,
ки муайянкунанда бо шумораи такрори нопурра якта – нимта ояд, исм –
муайяншаванда, хоњ љондор бошад, хоњ бељон, шакли љамъ гирифта, бо
муайянкунанда мувофиќат мекунад: «Якта - нимта завраќњои ба соњил
чаппа карда монда шуда ба назар мерасид…» [с. 235]. «Фаќат барои занњои
кўдакдор якта – нимта одамони носињат имтиѐз буд» [с. 4].
Дар забони «Ќобуснома» чунин шакли мувофиќат дида нашуд.
Дар мисолњои зерин муайяншавандањо бо исми љомеъ ва исми
танњо ифода ѐфтаанд: «Дар бораи муллою эшонњо боз њазорон маќоли
дигар

њаст» [с. 260]. «Бо забони тољикї дањњо миллион мардум њарф

мезананд» [с. 154].
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Чунон ки мушоњида кардем, дар мисоли якум мувофиќати
муайянкунандаву муайяншаванда нопурра њаст.
Хулоса, дар забони «Ќобуснома» мувофиќат аз рўйи шахсу шумора
байни мубтадову хабар, аз рўйи шумора байни баъзе муайянкунандаву
муайяншаванда ва иборањо мушоњида шуд.

Хулосаи боби якум
Осори насрии ин давра, бо вуљуди таъсири дуру дарози забони
арабї, дохил шудани калимањои иќтибосї, дар тарљума риоя карда
шудани ќонунњои забони арабї ва таќлидкунињо хусусиятњои ќадим ва
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асили худро хеле хуб нигањ дошта омадааст, ки ин аз устувории сохти
нањвии забони тољикї дарак медињад.
Шевої, пухтагї ва содагию равоние, ки дар насри ин давра дида
мешавад, низ натиљаи њамин ќавигии сохти нањвї мебошад.
Аз ин нуќтаи назар омухтану тањќиќ кардани вижагињои нањвии
осори насрии ин давраи инкишофи забони адабии тољикї ањамияти
муњимми назарї ва амалї дорад.
Њар як забон дар алоќамандии зич бо таърихи халќ, ки доранда ва
бунѐдкори он забон мебошад, бояд омўхта шавад, чунки забон њамчун
њодисаи љамъиятї боробар бо тараќќиѐти љамъият такомулу инкишоф
меѐбад.
Хусусан, тањќиќи нањви таърихї имконият медињад, ки ба кадом
таѓйирот дучор шудани меъѐрњои нањвии забонро дар тўли инкишофи он
муайян намоем. Муайян кардани он, ки ба бахши нањв дар гузашта чї
мансуб буд, чї тараќќї ѐфту инкишоф дода шуд, барои њаматарафа
омўхтани забони муосир нињоят муњим аст.
Тањќиќи нањви љумлањои содаи «Ќобуснома» нишон медињад, ки
дар асри ХI низоми инкишофѐфтаи нањв мављуд будааст, ки аз њар љињат
бо низоми нањвии забони адабии њозираи тољикї ќариб як аст.
Ќайд кардан мумкин аст, ки сохти грамматикии забони њозираи
тољикї бойтару суфтатар шудааст, зеро мо инро дар гуногунии
воситањои нањвии

калимањо, бойтар шудани ифодаи аъзоњои љумла,

гуногунбаѐнии љумлањо бараъло дида метавонем. Аммо баъзе ќолабњои
классикї аз истеъмол баромада, чун ќолабњои архаистї боќї мондаанд.
Дар насри муосир бошад, истифодаи пешояндњои бад-он, бад-ин,
бад-ў хеле кам ба назар мерасад. Лекин дар назми муосир ин намуди
пешояндњоро истифода мебаранд:
Инчунин дар забони «Ќобуснома» баъзан љумлањое вомехўранд, ки
мубтадо бо исми љондори љамъ омада бошад њам, хабар дар шакли танњо
меистад: «Бандагони Худои Таъло машѓул бояд буд» [с. 59].
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Ќобили зикр аст, ки дар «Ќобуснома» мубтадоњои бо исмњои љомеи
шахс ифодашуда, одатан, бе пасванди љамъбандї меоянд ва хабари ин
хел мубтадоњо дар шумораи љамъ меистад.
Аз гуфтањои боло дар хусуси љумлањои чидааъзо ба хулосаи зерин
омадан мумкин аст:
1. Аъзоњои чидаро аз љињати алоќаи грамматикї, аз бобати
вазифањои грамматикї ва услубї ва маънояшон фаќат дар дохили љумла,
ба туфайли љумлањои чидааъзо бояд омўхт.
2. Муносибатњои

нањвї,

воситањои

ифодаи

он

яке

аз

масъалањои асосии боби љумлањои чидааъзо мебошад. Дар ин боб ѓайр
аз

пайвандакњо,

ки

асоситарин

нишондињандаи

муносибатњои

грамматикии байни аъзоњои чида мебошад, калимањои нисбї ва
интонатсия низ роли калон мебозанд, ба њисоб гирифтани ин омилњо
ањамияти илмии калон дорад.
4. Дар забони адабии њозираи тољикї бо як њиссаи нутќ ифода
ѐфтани аъзоњои чида њодисаи умумї аст. Вале аъзоњои чида бо њиссањои
гуногуни нутќ низ ифода мешаванд.
5. Унсурулмаолии Кайковус чун дигар адибони классики тољик
тамоман хусусиятњои грамматикї ва услубии љумлаи чидааъзоро дар
«Ќобуснома» хеле моњирона истифода бурдааст.
Инчунин дар хусуси истифодаи аъзоњои пайрави љумла дар
«Ќобуснома» ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки аз њама бештар
муайянкунандањо серистеъмоланд.
Чунон ки мушоњида кардем, аз нуњ гурўњи ин љумлањо дар шаш
гурўњи онњо муайянкунандањо иштирок дорад ва шумораи љумлањои
муайянкунандадор назар ба дигар гурўњи љумлањо дар «Ќобуснома»
бисѐртар аст.
Дар
дутаркибаи

«Ќобуснома»-и
тафсилии

Унсурулмаолии

феълии

панљаъзо
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низ

Кайковус
монанди

љумлањои
љумлањои

дутаркибаи тафсилии феълии чораъзо бештар истеъмол шудаанд. Аз ин
љумлањо гурўњњои дуюм, сеюм ва шашум серистеъмолтаранд.
Чунон ки аз мисолњои боло маълум гашт, бисѐраъзогии љумлањо
бештар аз њисоби муайянкунандањо ба амал меояд, зеро њамаи аъзоњои
љумлаи бо њиссањои номии нутќ ва њиссањои нутќе, ки бевосита ба
категоряи исм гузаштаанд, ифода ѐфта метавонанд ва ба худ як ѐ ду
муайянкунанда мегиранд. Баъзан худи муайянкунандањо дар навбати худ
муайянкунандањои дигар ќабул мекунанд.
Миќдори пуркунандањо бошанд, дар ќисми бештари љумлањои
дутаркибаи тафсилии феълї аз ду зиѐд нест, ба ѓайр аз љумлањои
њаштаъзо ва дањаъзо. Дар ин хели љумлањо пуркунандањо сетої
омадаанд, ки дуи онњо пуркунандањои бавоситаанд.
Њол бошад, ба хелњои гуногун људо мешавад ва дар љумлањои
бисѐраъзо метавонад якчанд хели њол ѐ ду њоли якхела иштирок намояд.
Дар асари тањќиќшуда љумлањое дучор гардиданд, ки дар онњо то чор
њол иштирок доранд.
Дар љумлањои дутаркибаи тафсилии феълии бисѐраъзо дар
иштироку миќдори аъзоњои пайрав як ќонунияти муайяне амал мекунад
ва агар ин ќонуният вайрон шавад, салосату нафосати љумлањо низ
вайрон мегардад.
Дар забони «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус таносуби
љумлањои дутаркибаи тафсилии феълї ва номї баробар нест, љумлањои
дутаркибаи тафсилии феълї 67,28% ва љумлањои дутаркибаи тафсилии
номї 32% - ро ташкил медињанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки љумлањои се-, чор- ва панљаъзо дар
љумлањои содаи дутаркибаи тафсилии феълї ва њам дар љумлањои содаи
дутаркибаи тафсилии номї серистеъмоланд.
Мувофиќати хабар бо мубтадо бошад, одатан, ба љумлањои
дутаркиба хос аст. Дар љумлањои дутаркибаи феълї мувофиќати хабар
ба мубтадо бо категорияи шахсу шумораи феъл воќеъ мегардад. Дар
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љумлањои дутаркибаи номї, категорияи шахсу шумора дар бандакњо ва
феълњои ѐридињанда

ифода меѐбад. Ба љумлањои дутаркибаи номии

бепайвандак мувофиќати хабар ба мубтадо аз рўйи шумора характернок
нест.

БОБИ II. ЉУМЛАҲОИ МУРАККАБ ДАР «ЌОБУСНОМА»- И
УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС
Масоили умумї
Љумлаи мураккаб як њиссаи муњиму асосии сохтори нањвии забони
адабии меъѐрро ташкил дода, барои ифодаи мазмуну матлаби гўянда ва
нависанда имконияти бештар медињад. Истифода аз ин воњиди нисбатан
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тому муташакили нутќ ба салиќаю мањорат ва њунари сухангустарии
нависанда вобаста мебошад. Дар «Қобуснома» дараљаи истеъмоли
љумлаи мураккаб бартарї дорад, чаро ки мазмуну муњтавои асар инро
таќозо намудааст.
Љумлаи мураккаб аз нигоњи сохтор, тарзу воситањои алоќа ва
ифодаи муносибатњои дастурї ба се навъ људо мешавад: љумлаи
мураккаби пайваст, тобеъ ва омехта.
Муаллифи «Қобуснома» аз ин се хели љумлаи мураккаб устокорона
истифода кардааст ва сохту таркиб, тарзи љумлабандињои нависанда ба
сохти нањвиѐти забони адабии имрўзаи тољикї хеле наздик аст. Ин
шањодати он мебошад, ки «Қобуснома» ба забони дарии тољикї навишта
шудааст. Ба њамин маънї шарќшиноси маъруфи собиќ Иттињоди
Шўравї Е. Э. Бертельс гуфтааст: «Метавон ба итминон изњор дошт, ки
забони таълифи асар («Қобуснома» А. Д.) дар он давр забони адабии
Эрон набуд, балки забоне буд, ки, асосан, дар њудуди салтанати
Сомониѐн, ки аксари сокинонашон тољикон буданд, истифода мешуд. Он
забони Рўдакї ва Фирдавсист» [Бертельса 1985, с. 6].
Дар ифодаи алоқамандонаи фикр забони ноби тоҷикии мо
имконияти фаровон дорад ва ҷумлаҳои мураккаби пайваст яке аз он
воситаҳое маҳсуб мешаванд, ки пайињамоии фикрро таъмин менамояд.
Ин ҷумлаҳо бо ғановату рангорангии худ дар байни дигар ҷумлаҳо
мақоми хосса доранд. Муҳаққиқони наҳвиѐти ҷумлаҳои мураккаби
забони тоҷикӣ Л. Бузургзода, Б. Ниѐзмуҳаммадов, Д. Тоҷиев, Х.
Њусенов. М. Қосимова, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, Ќ. Ќаландаров, Ф.
Зикриѐев, Д. Хољаев, В. Абдулазизов ва дигарон хусусиятњои ҷумлаҳои
мураккабро аз ҷиҳати маъною вазифа, воситаҳои алоқаи наҳвӣ,
тобишҳои маъноӣ ба таври мукаммал таҳқиқ карда, ақидаҳои пурарзиши
худро иброз намудаанд. Дар бораи мавқеъ ва вазифаҳои ҷумлаҳои
мураккаб дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» чунин
омадааст: «Ҷумлаи мураккаб монанди ҷумлаи сода воситаи ахбор буда,
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барои ифодаи фикр хизмат мекунад, он идроки мураккабтари ҳастӣ,
тасаввуроту робитаҳои мураккабтари байни ҳодисаҳои ҳастиро ифода
мекунад ва табиист, ки интишору истифодаи он ба давраҳои нисбатан
инкишофѐфтаи ҷамъият, забон ва тафаккури инсон вобаста аст»
[Грамматика, 1989, с. 3].
Бояд гуфт, ки ҷумлаҳои мураккаби пайвасти забони тоҷикиро
олими маъруф, забоншиноси варзида, профессор Ф. Зикриѐев хеле
мӯшикофона тањқиқ кардааст. Қисмати «Ҷумлаҳои мураккаби пайваст»
дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тоҷик» низ ба қалами ӯ
тааллуқ дорад.
Зимни ақоиди забоншиносон, аз ҷумла Ф. Зикриѐев, «Ҷумлаи
мураккаби пайваст аз ду ва ѐ зиѐда ҷумлаҳои сода бо ѐрии воситаҳои
грамматикии муайян дар асоси алоқаи пайваст (паратаксис) ташкил
ѐфта, муносибатҳои грамматикии замонӣ, шумур, хилофӣ, ҷудоӣ, сабаб,
натиҷа, қиѐсӣ, эзоҳӣ ва монанди инро ифода мекунад». [Грамматика,
1989, с. 7 ].
2.1.Љумлаи мураккаби пайваст дар «Қобуснома»
Мо дар ин фасли боби сеюми рисола вижагињои корбасти ҷумлаҳои
мураккаби пайвастро дар «Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус
мавриди пажӯҳиш қарор додем. Қобили зикр аст, ки Унсурулмаолии
Кайковус ҳанӯз дар асри XI дар «Қобуснома» - и худ аз хелҳои гуногуни
ҷумлаи мураккаб фаровон истифода бурдааст, ки ин ба маҳорати
нотакрори сухангустарии ӯ ва сабки махсуси нависанда ишорат мекунад.
Чунончи: «Ва ҳеҷ кеҳтар бар ту эмин набошад ва умеди хидматгорон аз
ту мунқатеъ гардад ва халқ аз ту нуфур шаванд ва ба дил душмани ту
бошанд» [с. 66].
Ин ҷумлаи мураккаб аз се ҷумлаи содаи баробарҳуқуқ ташкил
ѐфтааст.

Ҷумлаҳои

содаи

таркиби

он

ба

воситаи

пайвандаки

пайвасткунандаи «ва» алоқаи пайваст барқарор намуда, имконияти
мустақилона баѐн кардани фикрро пайдо кардаанд. Ин гуна хусусияти
114

ҷумлаҳои мураккаби пайвастро хусусияти автосемантикӣ меноманд, ки
он боиси сертаркиб шудани ҷумлаҳои мураккаби пайваст мегардад ва
љумлаи мураккаби пайвасти таркибаш кушода мебошад. Дигар аз
вижагии љумлаи мураккаби сертаркиби мазкур ин аст, ки дар њамаи
љумлањои содаи таркиби он объект (мафъул) як аст, аммо њар љумлаи
сода мубтадо ва хабари мустаќил дорад. Хабари љумлаи сеюми ин
љумлаи мураккаби пайваст чида шуда, тарњу сохтори љумлаи мустаќилро
гирифтааст.
Дар баъзе ҷумлаҳои мураккаби пайваст ҳиссаҳои таркибиашон чи
аз ҷиҳати маъно ва чи аз ҷиҳати сохти грамматикӣ вобаста ва алоқаманд
мебошанд, ки инро муносибати синсемантикии ҷумлаҳои содаи таркиби
ҷумлаҳои мураккаби пайваст меноманд [Грамматика, 1989, с.7].
Дар алоқаи ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст
воситаҳои гуногун кор фармуда мешаванд, ба монанди: пайвандакҳо,
оҳанги пайваст (интонатсия), тартиби ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаб,
калимаҳои такрор ва ғайраҳо. Бояд зикр кард, ки пайвандакҳо воситаи
асосӣ дар ташкили ҷумлаҳои мураккаби пайваст маҳсуб меѐбанд.
Забоншиноси варзида Б. Камолиддинов
ақида

намудааст:

«Тарзи

алоқаманд

дар ин хусус чунин ибрози
гардидани

ҷузъҳои

ҷумлаи

мураккаби пайваст ба муносибати маъноии ҷумлаҳои сода низ вобаста
аст, зеро ҳама гуна ҷумлаҳои сода ҳамеша бо пайвандак ѐ бе он васл
шудан намегиранд. Муносибати маънои байни ҷумлаҳои сода чӣ қадар
сусттар ва тиратар бошад, эҳтиѐҷ ба кор фармудани пайвандак бештар
мегардад»[Камолиддинов 2003, 99].
Ин гуна ҷумлаҳо ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунандаи
пайиҳам, хилофӣ ва ҷудоӣ ташкил меѐбанд. Мувофиқи алоқаи
грамматикии мазкур ҷумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдор ба се
гурӯҳ ҷудо мешаванд: а) ҷумлаи мураккаби пайвасти пайиҳам; б) ҷумлаи
мураккаби пайвасти хилофӣ ва в) ҷумлаи мураккаби пайвасти ҷудоӣ.

115

А.Ҷумлаи мураккаби пайвасти пайиҳам. Ин хели љумлаи мураккаби
пайваст ба воситаи пайвандакҳои пайиҳам алоќа бастаанд. Истилоҳи
пайиҳам на маънои аз рӯйи замон паси ҳам омадани ҳодисаю воқеаҳо,
балки ба тариқи чида, ѐ қатор гузошта шудани онҳоро дар назар дорад.
Фикрҳое, ки ба воситаи ҳиссаҳои таркибии ҷумлаҳои мураккаби
пайвасти пайиҳам ифода меѐбанд, гӯѐ ки пайи ҳам гузошта мешаванд:
дар байни онҳо нисбат ба фикри умумии яклухти ҷумлаи мураккаб
муносибати якхела дида мешавад, ки он аз мақсад ва тариқи ҷараѐни
амалу ҳолати ҳиссаҳои таркибии он бармеояд. [Грамматика, 1989, с. 17].
Чунин ҷумлаҳои мураккаби пайвастро Унсурулмаолии Кайковус дар
«Қобуснома» - и худ ба таври фаровон корбаст кардааст. Чунончи: «Ва
тан макон асту ҷон мутамаккин» [3. 129, 61]; «Ту бар сари як майдон
бипой ва яке ба охири майдон ва шаш дар миѐни майдон гӯй мезананд» [3.
129, 64].
Муносибатҳои гуногуни грамматикию маъноии пайиҳам дар байни
қисмҳои ҷумлаи мураккаби пайваст, асосан, ба воситаи пайвандакҳои
пайвасткунандаи ва, -у (-ю, -ву), ҳам... ҳам, чи... чи, хоҳ...хоҳ ифода
мешаванд.
Дар «Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус пайвандаки
пайиҳами «ва»

серистеъмолтарин ва сервазифатарин пайвандак ба

шумор меравад. Пайвандаки «ва» дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти
кушода, яъне ҷумлаҳои мураккабе, ки дар таркибашон зиѐда аз ду
ҷумлаи сода доранд,

метавонад ба тарзи такрор ояд. Ин ҳодиса аз

адабиѐти классикӣ сарчашма гирифта, имрӯз дар адабиѐти муосир низ ба
чашм мерасад, лекин нисбатан кам. Мисолҳо аз «Қобуснома» - и
Унсурулмаолии Кайковус: «Умеди хидматгорон аз ту мунқатеъ гардад ва
халқ аз ту нуфур шаванд ва ба дил душмани ту бошанд». [с. 66]. «Љадди
аълои ту Шамсулмаолї Ќобус ибни Вушмагир набераи Арѓаши
Фарњодон бувад ва дар рўзгори Кайхусрав мулки Гелон дошт ва
Абулмуайяди Балхї зикри ў дар «Шоњнома» овардааст» [с. 10].
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Бояд тазаккур дод, ки ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳаме, ки
ба воситаи пайвандаки ва дар «Қобуснома» алоқа барқарор кардаанд,
метавонанд муносибати замонӣ ҳам дошта бошанд: «Ва камтарин кас
бар ту чира гардад ва ту он гаҳ кушта гардӣ ва ба бадномӣ номат барояд»
[3. 129, 56].
Дар ҳиссаҳои дуюми ин қабил ҷумлаҳои мураккаби пайвасти
пайиҳам унсурҳои луғавии он гоҳ, пас аз он ва монанди инҳо омада,
муносибати замониро равшантар менамоянд.
Дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти «Қобуснома» пайвандаки –у (ю) камтар истифода шудааст ва дар адои вазифаи грамматикӣ аксар вақт
бо пайвандаки ва ҳамвазифа ѐ муродиф мебошад: «Ту дар он нозу неъмат
ҳамеравиву ман дар ин шиддат» [3. 129, 12].
Аз ту ба ҷафо набуррам, эй шуҳрасанам,
Ту хуфтаву бар хуфта наронанд қалам [3. 129, 73].
Таҳлили ҷумлаҳо собит месозанд, ки ҳангоми бо пайвандаки –у (ю) алоқаманд шудани қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳам,
«... фикре, ки дар ҷумлаи содаи дуюм ифода меѐбад, фавран, якбора пас
аз қатъ гардидани амалу ҳодисаи ҷумлаи содаи якум қарор мегирад»
[Грамматика 1989, с. 17].
Б. Љумлаи мураккаби пайвасти људої. Љумлањои содаи таркиби
љумлаи мураккаби пайвасти људої ба воситаи пайвандакњои ѐ, ѐ ки, ѐ ин
ки алоќа барќарор мекунанд. Хусусияти асосии љумлаи мураккаби
пайвасти људої дар он аст, ки њиссањои таркибии он якдигарро истисно ѐ
иваз мекунанд. Ба воќеияти амал ѐ њолати њамдигар мамоният
мерасонанд. Онњо якдигарро эзоњ намедињанд, мустаќилияти онњо
нисбат ба дигар хелњои љумлаи мураккаби пайваст зиѐдтар њис карда
мешавад, аммо замони ба амал омадани яке аз воќеаю њодисањо ба вуќўи
замони рўй додани дигаре вобаста аст. Дар «Ќобуснома» бо пайвандаки
ѐ љумлањои бисѐри мураккаби пайвасти људоиро пайдо кардем: «Ё туро
гувоҳ бояд, ѐ вайро савганд расад» [с. 109]; «Аммо ба сабаби бемории аъзои
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муташоб ѐ ба сабаби бемории гарм бошад ва он панҷ қисм аст, ѐ сабаби
бемории сард» [с. 121].
Дар аксар љумлаҳои мураккаби пайвасти људої дар «Ќобуснома»
пайвандаки људоии «ѐ» баъд аз пайвандаки пайвасткунандаи ва
омадааст, ки ин низ як вижагии фарќкунандаи истифодаи пайвандаки
«ѐ» дар осори муаллиф аст: « Ҳар чи ба сифат ду гардад, ѐ ба таркиб ду
бувад чун ҷисм, ѐ ба тартиб чун адад ва ѐ ба ҷамъ ду бувад чун сифот ва ѐ
ба сифат ду бувад чун мубсутот ѐ ба иттисол ду бувад чун табъ ва
сурат... [с. 14].
В. Ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофӣ. Дар ин хел љумлаи
мураккаби пайваст љумлањои сода ба воситаи пайвандакњои хилофии
аммо, вале, лекин, балки, вагарна, ҳол ин ки, ва ҳол он ки, бошад, набошад
ва воситаҳои ѐрирасони луғавию наҳвӣ алоќа мебанданд ва муносибати
қисмҳои таркибии он хилофу зид, муқобилу муқоиса мебошад. Дар ин
қабил ҷумлаҳо маънои аслӣ дар қисми якум ифода шуда, қисми дуюм
маъноеро дар бар мегирад, ки мухолифу зидди он аст, ѐ ин ки ба он
мутобиқ намеояд. Пайвандакҳои аммо, вале, лекин

дар ифодаи

муносибатҳои хилофӣ ва муқобилгузорӣ, асосан, ҳаммаъно буда, дар
сурати истифодаи онҳо амалу ҳолат, воқеаю ҳодисаҳо дар асоси
муносибати номутобиқӣ ва акси ҳамдигар воқеъ мешаванд [Грамматика
1963, с. 37]. Ин гурӯҳи ҷумлаҳои мураккаби пайваст низ дар «Қобуснома»
ба назар расиданд.
Таҳқиқи ҷумлаҳои мураккаби «Қобуснома» нишон дод, ки
пайвандаки валекин, ки муродифи пайвандакҳои лекин, аммо мебошад,
дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ хеле зиѐд мавриди истифода
ќарор гардидааст. Мисолҳо: «Тамоми рӯзбеҳиву рӯзбатарӣ пайдо шавад,
валекин ту адабу ҳунар ва фарҳангро мероси хеш гардон ва ба вай
бигузор...». [с. 87].
Дар забони адабии ҳозираи тоҷик пайвандаки аммо дар ифодаи
муносибатҳои хилофӣ, муқобилгузорӣ ва қиѐс бо пайвандакҳои лекин,
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вале дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаби пайваст ҳаммаъно мебошад.
«Ба зоҳир аспи аҳвал маъюб бувад, аммо арабу аҷам муттафиқанд» [с. 80].
Пайвандаки балки дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ бо
хусусияти маъноию услубиаш аз пайвандакҳои аммо, вале, лекин фарқ
дорад. Пайвандаки балки дар ҷумлаҳои мураккаб мундариҷаи як ҷумлаи
содаро ба воқеъ шудани амалу ҳолати ҷумлаи содаи дигар муқобил
мегузорад: «Ҷанг кардан на кори мўњташамон аст, балки кори занону
кўдакон аст» [с. 58].
Ҳамин

тариқ,

аз

таҳлили

ҷумлаҳои

мураккаби

пайвасти

«Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус мо ба чунин хулосаҳо омадем:
1.Ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар асари нависандаи забардаст хеле
фаровон истифода шудаанд, ки ба мундариља ва услуби асар сахт
иртибот дорад. Услуби асар таќозо менамояд, ки фикр пайњам, мунтазам
баѐн шуда, он канда нашавад ва дар маљмўъ матлаби нависанда,
насињати фарзанд аст ва он бояд дар шакли яклухт баѐн шавад. Як
вижагї дар корбурди ин хели љумлаи мураккаб ин аст, ки аксар бандаки
хабарии «аст» дар љумлаи содаи дуюм ѐ сеюму баъдї хазф мегардад.
2. Мавқеи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳам дар «Қобуснома» - и
Унсурулмаолии Кайковус назаррас буда, пайвандаки ва дар ҷумлаҳои
мураккаби пайвасти кушода ба тарзи такрор бисѐр омадааст ва як навъ
хусусияти таъкидї низ пайдо кардааст.
3. Шумораи љумлањои мураккаби пайвасте, ки бо пайвандаки ѐ
омадаанд, дар «Қобуснома» зиѐд мушоњида шуд.
2.1.1.Љумлаи мураккаби тобеъ дар «Қобуснома»
Љумлаи мураккаби тобеъ дар сохти нањвиѐти забони адабии тољик
мавќеи муњим дошта, тањќиќи густурдаи љумлањои пайрав аз ибтидои
солњои 60 – уми асри ХХ шуруъ шудааст. То солњои 60 – уми асри ХХ
тањќиќу омўзиши љумлањои мураккаби тобеъ дар доираи барномаи
таълимии макотиби миѐнаю олї сурат гирифтааст. Аз солњои 60 – уми
асри ХХ то солњои 90 – уми асри ХХ њамаи хели љумлањои пайрав аз
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љониби забоншиносони тољик Д. Т. Тољиев, М Шањобова, Х. Њусайнов,
М. Ќосимова, Б. Ниѐзмуњаммадов, Ш. Рустамов, С. Атобуллоев, Ќ.
Ќаландаров, Ф. Зикирѐев, Д. Хољаев, В. Абдулазизов тањќиќ шудаанд.
А. Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави мубтадо
Дар

забоншиносии

тољик

олимон

С.

Д.

Арзуманов,

Б

Ниѐзмуњаммадов, Ш. Ниѐзї, М. Боќиев ва дигарон доир ба љумлаи
мураккаби тобеъ бо љумлањои

пайрави мубтадо ва хабар маќолањо

навиштанд, аммо тањќиќи онњо тамоми хусусиятњои љумлаи мураккаби
тобеъ бо љумлаи пайрави мубтадо ва хабарро дар бар намегиранд. Соли
1975 С. Атобуллоев рисолаи илмиеро бо номи «Љумлањои пайрави
мубтадо ва хабар дар забони адабии тољик» ба табъ расонд, ки моњият,
хусусият, вазифа, хел ва воситањои грамматикии љумлањои мураккаби
тобеъ бо љумлањои пайрави мубтадою хабарро њаматарафа инъикос
мекунад.
Њангоми таъин кардани типи љумлаи пайрав, таъкид кардааст С.
Атобуллоев, маљмўи аломату воситањои созмонии љумлаи мураккаби
тобеъ ва хусусиятњои маъноию муносибати грамматикии ќисмњои
таркибии онро дар њамбастагї бояд чун меъѐр ба назар гирифт
[Атобуллоев 1975, с. 46].
Маълум аст, ки љумлаи пайрави мубтадо дар таркиби љумлаи
мураккаби тобеъ мубтадои бо љонишинњо ифода ѐфта ва ѐ њазфшудаи
сарљумларо шарњ медињад.
Љумлаи пайрави мубтадо соњиби амалу аломати сарљумларо эзоњ
медињад. Љумлаи пайрави мубтадо ба сарљумла ба воситаи пайвандаки
ки ва таркибњои пайвандакї алоќаманд мешавад [Грамматика 1989, с.
110]: «Њар ки душманро хор дорад, зуд хор гардад» [с. 95]. «Њар чи ӯ бигӯяд,
мардумонро маълум шавад» [с. 29]. «

Ва савганди он ѐд кард, ки мо аз ин

ҳеҷ хабар надоштем» [с. 146].
Дар «Ќобуснома» љумлањои пайрави мубтадое њастанд, ки
сарљумла дутаркиба буда, дар вазифаи мубтадо ишораљонишинњои ин,
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он, њамин, њамон омада, ба соњиби амалу аломат ишора мекунанд, ки ин
љумлањоро љумлаи пайрави мубтадои синтетикї меноманд: «Ва аз
мардумон ҳамон чашм дор, ки аз ту ба мардумон расад» [с. 54]. «Ва ҳар
касе ки бо офтоб баромадан бархезад, тангрӯзӣ бошад» [с. 62].
Хабари сарљумлаи љумлаи пайрави мубтадо бо исмњои маънии
гуноњ, мазкур, табиї, ор, номус, айб, шарт, мардї, фарз, вољиб, гумон ва
амсоли инњо ки муносибатро мефањмонанд, бо ѐрии бандакњои хабарї ва
феъњои ѐридињанда ифода мешаванд: «Ва бар мардум воҷиб аст, ки бар
бузургон ва чӣ бар фурӯтанон ҳунар ва фарҳанг омӯхтан, ки фузунӣ бар
ҳама ҳамсарони хуш ба фазлу ҳунар тавон ѐфт» [с. 21].
Баъзан љумлаи пайрави мубтадо дар «Ќобуснома» бе пайвандак
низ омадааст. Яке аз ќолабњои машњури љумлаи мураккаби тобеи
бепайвандак бо љумлаи пайрави мубтадо ин аст, ки љумлаи пайрав бо
таркибњои љонишинии њар ки, њар чи, он ки, њар он ки, њар он чи ки, њар он
чи мубтадои љумлаи пайрав шуда меоянд, ибтидо ѐфта, пеш аз сарљумла
воќеъ мегарданд [Грамматика 1989,с. 112]. Чунин љумлањоро дар
«Ќобуснома» низ мушоњида кардем: «Ва ҳар чи аз хоби ғафлат бедор
шуд, бо халқ чунин зияд...» [с. 33]. «Ва ба ҳар ки муҳтоҷ бошӣ, хештан чун
чокару бандаи ӯ соз» [с. 103].
Б. Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави хабар
Љумлаи пайрави хабар дар таркиби љумлаи мураккаби тобеъ
хабари сарљумларо, ки бо љонишинњои ишоратї ва таркибњои љонишинї
ифода ѐфтааст, шарњу эзоњ медињад. [Грамматика, 1989, с. 115].
Дар ин хели љумлаи пайрав љонишинњои ишоратии ин, он, њамин,
њамон, чунин, чунон таркибњои ин хел, ин гуна, ин тавр, дар ин, дар он, дар
њамин, дар њамон, дар ин љо, дар он љо ба вазифаи хабари сарљумла
меоянд: «Акнун шарти сеюм он аст, ки огоњ бошї аз иллатњои зоњиру
ботин ба аломат» [с. 73].
Дар «Ќобуснома» љумлаи пайрави хабар ба воситаи шарњи
љонишинњо моњияти мубтадои сарљумла, аломату нишонаи он, умумият
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ва монандии мубтадоро ба ашѐњои дигар тасдиќ ѐ инкор мекунад:
«Тариқи чавгон задани муҳташамон ин аст, ки ѐд карда омад» [с. 64]. «Он
чи шарти ин қавм аст, ин аст, ки гуфтам» [с. 168]. «Ва камтар ҳурмати
модару падар он аст, ки ҳар ду воситаанд миѐни ту ва Офаридгори ту»[с.
16].
Тобишњои маъноии љумлањои пайрави хабар. Тобишњои маъноии
љумлаи пайрави хабар аксар ваќт аз муносибати љонишин бо мубтадои
љумла муайян мегардад. Мубтадоњо бештар бо исмњои маънї ифода
ѐфта, дар таркиби љумла вазифаи њамнисбатиро адо мекунанд.
Профессор Д. Хољаев дар мавзўи таснифу тањќиќи љумлаи пайрав
чунин мегўяд: «Таснифи сањењу боэътимоди љумлаи пайрав мањз дар
натиљаи тањќиќу тањлили онњо бо омилњои љумласозии њам љумлаи
пайрав ва њам сарљумла ба даст меояд» [Хољаев, 2011, с. 145].
Ба кадом маънї омадани љумлаи пайраву чї гуна муносибати
нањвї доштани љузъњои љумлаи мураккабро инчунин љонишинњои
ишоратї ва таркибњои љонишинї, ки ба вазифаи хабари сарљумла
омадаанд, далолат мекунанд. Аз ин рў љумлањои пайрави хабар маъно ва
муносибатњои зиѐдеро ифода менамоянд [Грамматика, 1989, с. 115].
1. Маънои муайянкунанда. Љумлаи пайрав бештар њамон ваќт
сермаъно мегардад, ки ба сарљумла бо ѐрии пайвандаки «ки» алоќа баста
бошад [Хољаев, 1989, с. 55)]. Тањќиќ нишон дод, ки њамаи љумлањои
пайрави хабар дар «Ќобуснома» маънои муайянкунандагї доранд, чунин
навъи

љумлабандї

хеле

зиѐд

мушоњида

мешавад.

Лекин

танњо

муайянкунанда метавонад, ки маънои асосии љумлаи пайрави хабаре, ки
аломат, хосият ва чигунагии мубтадои сарљумларо ифода мекунад,
нишон дињад: «Мулуки Ироқро расм он аст, ки ба дасти хеш парронанд»
[с. 63]. «Хунѐгарро бузургтарин ҳунаре он аст, ки бар табъи мустамеъ
равад» [с. 134].
2. Маънои сабаб. Муносибати сабабї дар љумлањои мураккаби
ќолиби мазкур бо маънои тавзењӣ омехта ифода шуда, дар «Ќобуснома»
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камистеъмоланд: «Ва дӯстро ҳамин панд деҳ, то бар ин ҷумла ӯ низ
биравад» [с. 90].
3. Маънои маќсад. Дар ин ќолиб љумлањои мураккаб ба вазифаи
мубтадои сарљумла исмњои маънии ифодакунандаи маќсаду ният умеду
орзу истифода шудаанд: «Љавоби номаи ту ва ҷавоби таҳмили ту ин аст,
ки дар ин нома набиштааст …» [с. 143]. «Ва рашки ӯ бояд ки модом бар он
бувад, ки чаро бародари ман аз ман беҳтар нест» [с. 176].
4. Маънии ќиѐс. Ин гурўњи љумлањои мураккаб дар «Ќобуснома»
хеле кам буда, дар сарљумлаашон масъалаи тафовути ашѐ ва њодисањо ба
миѐн гузошта мешавад ва он аломати фарќкунанда дар љумлаи пайрав
акс меѐбад: «Фарќ миѐни подшоҳу раият он аст, ки вай фармондеҳ асту
раият фармонбардор» [с. 159].
5. Маънии монандї. Дар љумлањое, ки ба тобиши маъноии монандї
ифода мешаванд, хабари сарљумла, ѓолибан, бо љонишинњои чунин ва
чунон меоянд [Грамматика, 1989, с. 117]: «Ва ҳар чи андар тани одамӣ
шарифтар аст, чунин аст, ки онро маъдан пайдо нест …» [с. 170].
6. Маънии шарт. Дар ин намуди љумлањои мураккаб мубтадои
сарљумла бо исми шарт ва хабари љумлаи пайрав бо шаклњои сиѓањои
шартї – хоњишмандї ифода мешавад: «Шарти ғайрат он бошад, ки ҳеҷ
ходими ҷавонро дар хонаи занон роҳ надиҳӣ» [с. 84].
Аксари љумлањои пайрав ѓайр аз маънои асосї боз дорои тобиши
маъноњои иловагї мебошанд. Он тобишњо ба омилњои гуногуни луѓавї
ва њам сохту таркиби љузъњои љумлаи мураккаби тобеъ вобастаанд.
[Хољаев, 1989, с. 17 -21].
В. Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави муайянкунанда
Љумлаи пайрави муайянкунанда дар таркиби љумлаи мураккаби
тобеъ исм, љонишинњои шахсї, масдар ва дигар њиссањои нутќи
исмгардидаро ки дар сарљумла дар наќши аъзоњои гуногун меоянд,
муайян менамояд. Дар байни љумлаи пайрав ва калимаи муайяншаванда
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муносибати атрибутї мављуд буда, гоњо вобаста ба омилњои гуногуни
луѓавию грамматикї тобишњои дигари маъної низ ифода мешавад.
Тањќиќ нишон дод, ки дар «Ќобуснома» љумлањои пайрави
муайянкунанда бештар бар эзоњи аъзоњое омадааст, ки бо исм, баъзан бо
љонишинњои шахсї ифода шудаанд.
Љумлаи пайрави муайянкунанда калимаи муайяншавандаро аз њар
љињат шарњу эзоњ медињад ва ба ин восита маъноњои зиѐдеро ифода
менамояд [Грамматика, 1989, с. 86].
Љумлаи

пайрави

муайянкунанда

гоње

дар

таркиби

љумлаи

мураккаби тобеъ аломату хосият ва њолату вазъияти ѓайриаслии ашѐро
нишон дода, хабари љумлаи пайравашон бо шаклњои сиѓаи шартї –
хоњишмандии феъл ифода мегардад: «Фурӯмоятар аз он касе набошад, ки
касеро бад-ӯ ҳоҷате бошад» [с. 37]. «Ва он бандае, ки хољаи бисѐр дошта
бошад, махар» [с. 75].
Тафтиши маводи «Ќобуснома» нишон медињад, ки љумлањои
пайрави муайянкунанда бо тобиши монандї дар њолате ифода
мешаванд, ки калимањои муайяншавада њамроњ бо адот ташбењ ояд:
«Мардуми беҳунар доим бесуд бошад чун муғелон, ки тан дораду соя
надорад» [с. 16].
Г. Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави пуркунанда
Љумлаи пайрави пуркунанда ба сарљумлае тобеъ шуда меояд, ки
хабари он ба зикри объекти амал эњтиѐљ дорад: «Шунида будам, ки некї
куну ба об андоз…» [с. 19]. «Ва бидонї, ки он чї дар тани одамї мављуд
аст, ѐ табиист, ѐ хориљ аз табиат …» [с. 109]. «Бидон, эй писар, ки
Офаридгор чун хост, ки ҷаҳон обод монад, асбоби насл падид кард дар
шаҳвати ҷонвар ва падару модарро сабаби кавни фарзанд кард» [с. 14.].
Аксарияти феъњои гузаранда бо тобеъ намудани аъзоњои пайрави
пуркунандаи бевосита мањдуд мешаванд, барои пурра намудани инњо
љумлаи пайрав истифода намешавад. Вале чунин феълњои гузаранда низ
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њастанд, ки натанњо пуркунандаи бевосита, балки љумлаи пайрави
пуркунандаро низ тобеъ менамоянд [Грамматика, 1989, с. 104]. Феълњои
гуфтан, додан, шунидан, таклиф кардан, фањмидан, гузоштан, фаромўш
кардан аз њамин ќабиланд, ки дар «Ќобуснома» серистеъмоланд: «Ва
баҳоим ҳамин донанд, ки оташ бисӯзаду бас» [с. 180].«Ва аз мардумон
ҳамон чашм дор, ки аз ту ба мардумон расад» [с. 54].
Љумлаи пайрави пуркунанда дар «Ќобуснома» ба гурўњи муайяни
семантикии феълњо тобеъ шудааст.
1. Феълњои гуфтор, муомила ва муносибат: гуфтан, кардан, сафар
кардан: «Бо оњангарони Рум гуфт, ки ман ин санъат донам» [с. 87]. «Ин
Фатҳ хост, ки шино кардан омӯзад» [с. 18].
2. Феълњое ки дарку эњсос ва марњалањои фикриро ифода
менамоянд: шунидан, донистан: «Шунидам, ки ба рӯзгори Фахруддавла
Соҳиб Исмоил ибни Аббод ду рӯз ба сарой наѐмад ва ба девон нанишаст ва
касро бор надод» [с. 151]. «Бидонистам, ки он пир чунин рӯзеро аз пеш
ҳамедид» [с. 86]. «Аз Кошғар мунҳии ман набишта буд, ки хоқон ба фалон
исфаҳсолор сухане гуфт» [с. 151].
Ѓ. Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлањои пайрави њол
Љумлањои пайрави њол аз рўйи маъно ва вазифањои нањвиашон дар
«Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус гурўњи калони љумлањои
пайравро ташкил медињад.
Дар ифодаи љумлањои пайрави сабаб ва хилофї дар «Ќобуснома»
сањми асосиро пайвандакњо мебозанд, аммо дар љумлаи пайрави шарт
бошад, мутобиќати шаклњои феълї – хабари сарљумла ва хабари љумлаи
пайрав, ањамияти калон дорад.
Забоншиноси маъруфи тољик, профессори шодравон Д. Т. Тољиев
дар китоби «Осори мунтахаб» - и хеш ќайд кардааст: «Материалњои
забон нишон медињанд, ки љумлањои пайрави њоли замон, шарт, хилоф
бештар пеш аз сарљумла љой мегиранд, вале барои љумлањои пайрави
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сабаб, маќсад, натиља пас аз сарљумла омадани онњо характернок аст»
[Тољиев, 2005, с. 354].
Мо низ дар забони «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус
мушоњида кардем, ки бештари љумлањои пайрави њоли замон, шарт пеш
аз сарљумла љой гирифтаанд, вале љумлањои пайрави хилофї дар
«Ќобуснома» аксаран баъд аз сарљумла омадаанд:
а) Љумлаи пайрави замон: «Чун пир шудї , пирї кун» [с. 40] – пеш аз
сарљумла
б) Љумлаи пайрави хилоф: «Пас, эй писар, ба дониши хеш ғарра
машав, агарчи доно бошї» [с. 26] - пас аз сарљумла
а). Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави замон
Љумлаи пайраве, ки замони фикри дар сарљумла ифодашударо
шарњ медињад, љумлаи пайрави замон номида мешавад.
«Акнун чун вақти оҷизӣ омад, ҳеҷ чора надонистам» [с. 34].
Дар «Ќобуснома» љумлањои пайрави замоне њастанд, ки амали
љумлаи пайрави замон бо амали сарљумла дар як ваќт воќеъ гардидаанд:
«Ҳар гоҳе ки тан хосияти хеш падид кунад, маргу гарониву сукун фурӯ
часпад » [с. 61].
Амали љумлаи пайрави замон пеш аз амали сарљумла ба вуќўъ
меояд: «Афлотуни ҳаким чун ин сухан бишунид, сар фурӯ бурду бигирист
ва сахт дилтанг шуд» [с. 23].
Амали љумлаи пайрави замон пас аз амали сарљумла воќеъ
мегардад: «Акнун чун вақти оҷизӣ омад, ҳеҷ чора надонистам» [с. 33].
б) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави макон
Љумлаи пайрави макон дар дохили љумлаи мураккаби тобеъ љой ва
сўйи воќеъ гардидани амали сарљумларо нишон медињад [Тољиев, 1969, с.
415].
Ин хели љумлаи пайрав бо љумлаи пайрави муайякунанда хеле
монанду наздик аст. Дар љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави
макон ду хусусиятро мушоњида мекунем: а) калимаи љой монанди ваќт
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бештар характери грамматикї гирифта, вазифаи калимаи њамнисбатро
адо мекунад, пайвандаки таркибї месозаду маънои маконро ифода
мекунад. б) маънои луѓавии калимаи љой нисбатан нигоњ дошта мешавад
ва љумлаи пайрав онро эзоњ медињад: «Ва чун ҷое фуруд ояд, ки ошно ва
далер набошад»[с. 116]. «Ва ҷое, ки қабул маѐбӣ, қарор магир» [с. 107].
Дар

«Ќобуснама»

љумлањои

пайрави

макон

дар

љумлањои

мураккаби тобеъ маъно ва вазифањои зеринро иљро кардаанд:
а) Макони иљрои амали сарљумла: «Набинї, ки чун баҳоимро оташ
дар ҷое кунї, ки хӯришгоҳи ӯ бувад...» [с. 180].
б) Самти амали сарљумла: «Хештанро ҷое ихтиѐр кун, ки ба ту
диҳам» [3. 129, 149].
в) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави сабаб
Љумлаи пайрави сабаб сабаби фикри дар сарљумла ифодашударо
шарњ медињад [Тољиев, 2005, с. 72]:
«Ва андар он ҷой маргро бар дили хеш хуш гардон, ки шамшери кӯтоҳ
бар дасти диловарон дароз гардад» [с. 65].
Дар «Ќобуснома» љумлањои пайрави сабабро аз рўйи шарњи сабаби
амалу њолат ва аломати сарљумла ба ду гурўњ таќсим кардан мумкин аст:
а) Љумлањои пайрави сабабе, ки пас аз сарљумла меоянд: «Ранҷи
падару модар хор надорӣ, ки Офаридгор ба ранҷи дили модару падар бисѐр
уқубат кунад» [с. 15]. «Ва андар шӯристон тухм макор, ки бар надиҳад» [с.
17].
б) Љумлањои пайрави сабабе, ки пеш аз сарљумла омадаанд: «Аз
сабаби он ки бо бањонаи диниву мазњабї ба Њиндустон ва дигар љойњо
лашкаркашињои ѓоратгарона кард, лаќаби «ѓозї»-ро гирифтааст» [с. 181].
«Ба сабаби таќозо дўстї мунќатеъ нашавад, ки дўстро зуд душман тавон
кард» [с. 74].
Бояд

зикр кард, ки бештари љумлањои пайрави сабаб дар

«Ќобуснома» ба воситаи пайвандаки тобеъкунандаи ки алоќа барќарор
кардаанд. Чунончи: «Лекин андар ќабул доимо бо тарс бош, ки хасми
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музаккир ва дари ќабул падид ояд » [с. 105]. «Некӣ куну ба об андоз, ки рӯзе
бар диҳад » [с. 19]. «Боре дар мастӣ макун, ки шарру ошӯби беш хезад» [с.
53]. «Њамон ҷо мақом кун ва зоду буми он ҷоро шинос, ки туро некуӣ
бувад» [с. 43].
г) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави маќсад
Љумлаи пайрави маќсад барои шарњу эзоњи маќсади фикри дар
сарљумла ифодашуда меояд: «Аммо љањд кун, эй писар, то душман
наяндўзї» [с. 92].
Љумлаи пайрави маќсад ба тамоми сарљумла тобеъ шуда меояд, ба
шарте ки бар эзоњи калимањои њамнисбат наомада бошанд.
Баъзе љумлањои пайрави маќсад бар эзоњи хабарњои алоњида омада,
ба воситаи онњо ба сарљумла низ тобеъ мешаванд ва хабарњои онро
таъкид мекунанд: «Аммо ту, эй писар, сухан рост гӯй ва дурӯғгӯй мабош
ва хештан ба рост гуфтан маъруф кун, то бипазиранд» [с. 26]. «Кушо
бошед, то ободон бошед» [с. 66].

ғ) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави тарзи амал
Љумлаи пайрави тарзи амал тарзу тариќи воќеъ гардидани амали
сарљумларо шарњ медињад [Грамматика, 1989, с. 355]:
«Хусрав бинишаст, чунон ки расми мулуки Аҷам буд» [с. 25].
Љумлаи пайрави тарзи амал дар ду њолат вазифаи худро иљро
менамояд: а) барои эзоњи таркиби хабари сарљумла; б) барои шарњи њоли
тарзи амали сарљумла. Љумлаи пайрави тарзи амал бештар ба њоли тарзи
амал ва ѐ калимањои њамнисбат, ки дар сарљумла вазифаи њоли тарзи
амалро адо мекунанд, тобеъ шуда меоянд:
«Бо падару модари худ чунон бош, ки аз фарзандони худ тамаъ дорӣ» [с.
17].
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Дар «Грамматикаи забони тољикї» (1963) ин хели љумлаи пайрав
ба ду навъ таќсим карда шудааст: а) љумлаи пайрави тарзи амал; б)
љумлаи пайрави андозаю миќдор. Вале Б. Ниѐзмуњаммадов дар китоби
«Очеркњо оид ба баъзе масъалањои забоншиносии тољик» (1960)
љумлањои пайрави тарзи амалро ба се хел – тарзи амал, андозаю миќдор
ва монандї људо кардааст [Ниѐзмуњаммадов, 1960, с. 121].
Дар «Ќобуснома» љумлаи пайрави тарзи амал бештар ба воситаи
пайвандаки бе он ки тобеъ шудааст, ки муносибати тарзи амал равшан
аст: «Дигар, пайваста ба хидмат машғул бош, бе он ки бифармояд» [с. 138].
Љумлањои пайрави тарзи амал ва монандї бо пайвандакњое ба
сарљумла тобеъ шудаанд, ки барои ин ду љумла умумї буда, вале аз рўйи
ифодаи маъно ва вазифа фарќ мекунанд: «Зиѐдат ва нуќсон нагирад,
чунон ки офтоб миѐни осмон бирасид, батиуссайр бувад то фурӯ гаштан»
[с. 41].
Дар «Ќобуснома» љумлаи пайрави тарзи амал дар ду њолат вазифаи
худро иљро менамояд: а) барои эзоњи таркиби хабари сарљумла; б) барои
шарњи њоли тарзи амали сарљумла.

д) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави монандї
Љумлаи

пайрави

монандї

амали

сарљумларо

ба

воситаи

монандкунї ва муќоиса шарњ медињад [Грамматика, 1989, с. 123]:
«Ва мўйи сари сахти сиѐњ ва сахти ситабр чунон тобад, ки гўѐ ранг
карда бошад» [с. 74]. «Зеро ки агар пирон дар орзуи љавонї бошанд, љавонон
низ, бешак,дар орзўи пирї бошанд» [с. 39].
Дар «Ќобуснома» љумлањои пайрави монандї маънои монандиро
ба воситаи муќоиса низ ифода менамоянд ва тамоми сарљумларо шарњ
медињанд: «Ва ман ба тамоми шарти ин тариқат ѐд натавонам кард дар
ин китоб, чунон ки машоих дар китобҳои дигар ѐд карданд» [с. 174].
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Љумлањои пайрави монандї дар баробари амали сарљумларо шарњ
додан бар эзоњи дигар аъзоњои љумла низ омада метавонанд: «Ва амир
Буссавор подшоҳе бузург буд ва одилу шуҷоъ ва фасеҳу мутакаллим ва
покдину пешбин, чунон ки маликони ситуда бошанд» [с. 27].
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус љумлањои пайрави
монандї дорои воситањои гуногуни тобеъкунанда мебошанд. Онњо ба
воситаи пайвандакњо, калимањои њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї
ба сарљумла тобеъ мешаванд.
Дар «Ќобуснома» пайвандакњои ки, чунон ки, монанди он (ин) ки
хеле серистеъмол аст.
Ба воситаи пайвандаки ки љумлаи пайрави монандї бо калимањои
њамнисбат, ки вазифаи њоли сарљумларо адо мекунанд, алоќаманд
шудаанд: «Чун дод чунин буд, мардум офарид, то рӯзӣ хӯрад» [с. 14].
«Ва ҳар чӣ андар тани одамӣ шарифтар аст, чунин аст, ки онро маъдан
пайдо нест ва ишорат ба ҷойи ӯ натавон кард» [с. 166].
Пайвандакњои таркибии чунон ки ва њамчунон (е) ки бештар дар
нутќи китобї кор фармуда шуда, сарљумларо ѐ ба воситаи монандкунї
шарњ медињад ва ѐ ки вазифаи монандкуниро бо роњи муќоиса адо
мекунанд: «Бероҳтар касе он бувад, ки ҷое, ки роҳ набувад, роҳ ҷӯяд, чунон
ки пайѓамбар салаллоҳу алайҳи васаллам гуфт» [с. 131].
«Агар ҳиҷо хоҳӣ гуфтан ва надонӣ, ҳамчунон ки касеро дар мадҳ ситоӣ,
зидди он мадҳ бигӯй» [с. 131]. «Ва низ, ҳамчунон ки бо валинеъмати хеш
мунсиф бошӣ, бо лашкару раият мунсифтар бош» [с. 149].
Тањлили маводи гирдовардаи мо нишон додаанд, ки љумлаи
пайрави монандї дар «Ќобуснома» бештар пеш аз сарљумла ва ѐ пеш аз
амали сарљумла меояд.
Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, љумлањои пайрави монандие,
ки бо пайвандакњои чунон ки, мисли он ки, монанди он ки ва гўѐ ки тобеъ
гардидаанд, дар њама њолатњо омада метавонанд: «Ба сари хон бо
мардумон ҳадис ҳамекун, чунон ки дар шарти ислом аст» [с. 43].
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е) Љумлаи мурккаби тобеъ бо љумлаи пайрави миќдору дараља
Љумлаи пайрави миќдору дараља миќдор ва дараљаю андозаи амалу
аломати сарљумларо шарњ медињад [Грамматика, 1989, с. 121]:
«Бад-он дараҷа бимонї, ки аввал буда бошӣ» [с., 132].
Љумлаи пайрави миќдору дараља боз дараља ва андозаи амалу
аломати сарљумларо шарњ медињад.
а) Дараљаи амал: «Ва он гоҳ Қуръон биѐмӯзон, чунон ки ҳофизи
Қуръон шавад» [с. 85].
б) Дараљаи аломат: «Аммо расми муҳташамону мунъимон чунон
аст, ки тобистон нимрӯз ба қайлула раванд» [с. 61].
в) Муќоисаи миќдор:

«Чунон шармгин мабош, ки аз шармгинӣ дар

муҳиммоти хеш тақсир кунӣ» [с. 22]. «Ва низ дил дар он чандон набанд, ки
онро абадӣ шиносӣ» [3. 68].
Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (1989) барои
алоќаи љумлаи пайрави миќдору дараља ва андоза ба сарљумла
пайвандакњои зерин ќайд карда шудаанд: ки, ба дараљае ки, ба андозае ки,
ба њадде ки, то њадде ки, ба ќадре ки, њар ќадар ки…
Ин пайвандакњо дар «Ќобуснома» кор фармуда нашудаанд. Дар ин
асар љумлањои пайрави миќдору андоза бештар ба воситаи калимањои
њамнисбати чунон, њамчунон, чандон омадаанд: «Ва чунон дон, ки туро
нагузоранд то њамебошї» [ с. 39].
Љойи љумлаи пайрави миќдору дараља дар «Ќобуснома» пас аз
сарљумла мебошад, махсусан, дар њолати ба воситаи пайвандаки чунон ки
ба сарљумла тобеъ шудан: «Аввал дар хонаи сард як замон таваққуф кун,
чунон ки табъ аз вай ҳаззе биѐбад» [с. 58].
Аз рўйи мушоњидањо ва тањќиќи љумлањои пайрави миќдору
дараљаи «Ќобуснома» мо ба ин натиља расидем, ки дар љумлањои
пайрави миќдору дараљаи «Ќобуснома» пайвандакњои «ба ќадре ки»,
«њар ќадаре ки» ва «ба андозае ки» нињоят камистеъмоланд ва ба љойи
онњо пайвандандакњои «бе њадду андоза»
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ва «бе андоза» истифода

шудааст. Fайр аз ин дар «Ќобуснома» пайвандакњои «ба дараљае ки», «ба
андозае ки», «ба њадде ки», «то њадде ки», «ба ќадре ки», «њар ќадар ки»
кор фармуда нашудаанд ва барои барќарор кардани алоќаи байни
љумлањои пайрави миќдору андоза ба сарљумла бештар калимањои
њамнисбати чунон, њамчунон, чандон омадаанд.
ѐ) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави шарт
Љумлаи пайрави шарт иљрои амали сарљумларо ба ягон шарте
вобаста мекунад [Грамматика, 1989, с. 140].
«Эй писар, агар хунѐгар бошї, сабукрўњу хушгўй бош» [с. 130]. «Ва
агар марди комили оќил бувад, ўро ин њол худ наяфтад» [с. 54]. «Чун
тартибу манзалат набувад, низом набувад» [с. 17].
Бояд зикр намуд, ки аксар ҷумлањои пайрави шарти “Қобуснома”
пеш аз сарљумла омадаанд. Чунончи:
Агар ҳақиқати тавҳид хоҳӣ, бидон ки ҳар чӣ дар ту муҳол аст, дар
рубубият сидқ аст чун яке [с. 15]. Агар замин бар надиҳад, тавон бар замин
манеҳ ва агар ситора дод надиҳад, тавон бар ситора манеҳ [с. 16]. Агар
Худованди неъмат андак шукр хоҳад, бисѐр бувад, чунон ки андозаи тоат
дар дини ислом панҷ аст [с. 17].
Ин хели љумлаи пайрав дар «Ќобуснома» хеле серистеъмол буда, ба
мундариљаи асар, ки хусусияти панду ахлоќї дорад ва барои кушодани
њар мазмуни ахлоќї, шартгузорї яке аз усулњои маъмул мањсуб меѐбад.
Корбасти зиѐди љумлаи пайрави шарт дар таркиби љумлаи мураккаби
тобеъ дар асар ба њамин љињат рабт дорад.
Шартњои барои иљрои фикри сарљумла гузошташуда имконпазир
ва имконопазир мешаванд, ки онњо дар забони тољикї фаќат ба шаклњои
феъл вобастаанд [Ќосимова, 1961, с. 9].
Аммо дар «Ќобуснома» аксари љумлањои пайрав барои иљрои
амали сарљумла чунон шарте гузоштаанд, ки дар сурати будани он амали
сарљумла имконпазир мегардад: «Ва агар дар он вақт доное ҳозир
набошад, аз нодоне биѐмӯз» [с. 21]. «Ва агар Кирдигор бар зуфони
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Худованди шаръ бандагонро густохии шинохтани роњи хеш надодї, њаргиз
касеро далерии он набудї» [с. 12].
Љумлањои

пайрави

шарт

метавонанд,

хабарњои

гуногуни

сарљумларо шарњ дињанд: «Агар донӣ хӯрдан, позаҳр аст» [с. 46].
Дар «Ќобуснома» - и Унсурмаолии Кайковус пайвандакњои ки,
агар, магар, агарчи, то ва чун дар ташкил додани љумлаи пайрави шарт
истифода шудаанд, аммо серистеъмолтаринашон пайвандаки агар
мебошад.
1. Пайвандаки ки бештар дар мобайни љумлаи пайрави шарт, ки
пеш аз сарљумла воќеъ гардидааст, меояд: «Ва ҳар суханро, ки бидонӣ, аз
ҷойгоҳ он суханро дареғ мадор» [с. 30] .
2. Пайвандаки агар

дар «Ќобуснома» доираи васеи истеъмол

дорад:«Агар одамӣ ҳафтоду ду соат, яъне се шабонарӯз ба ќасд бигузорад
ва нахуспад ѐ ба ситам бедор доранд, он касро бими марг бошад» [с. 60].
3. Пайвандаки чун (чу) бо љумлаи пайрави шарт, асосан, дар назм
серистеъмол аст [Тољиев, 2005, с. 423]. Дар «Ќобуснома» низ ин
пайвандак дар ќатори пайвандакњои серистеъмол дохил мешавад, ки дар
њолатњои гуногун дар 381 љумла кор фармуда шудааст. Пайвандаки чу
бошад, дар нуњ љумла омадааст, аммо љумлањои пайрави шарт бо ин
пайвандак тобишњои маънои замон ѐ сабаб доранд: «Аммо чун худро
равнақе дидӣ ва шуғле судманд ба даст омад, ҷаҳд кун» [с., 43]. «Ва чун дар
шуғл субот ѐфтӣ, талаби бешї макун» [с. 43].
4. Пайвандаки то љумлањои пайрави шартеро ба сарљумла
мепайванданд, ки тобиши иловагии замон њам доранд: «То дар манқуш
қабули нақш набошад, ҳеҷ наққош бар вай нақш накунад» [с. 10] .
Мушоњидањо нишон доданд, ки пайвандакњои агар ки, ба шарте ки,
ба шарти он ки, дар сурате ки, ваќте ки, модоме ки ва магар ки дар
«Ќобуснома» кор фармуда нашудаанд.
Тањќиќ

нишон

дод,

ки

аксари

љумлањои

пайрави

шарти

«Ќобуснома» пеш аз сарљумла омадаанд: «Ва агар гармоба холӣ бувад,
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ѓанимате бузург бошад» [с. 59]. «Пас, агар он касро толее нек афтода
бошад, ночор ба фарзандони ӯ бирасад» [с. 66]. «Агар пойи чапу дасти чап
сапед бувад, шум бувад» [с. 80].
Вале дар баъзе њолатњо мувофиќи иштироки пайвандакњои
тобеъкунанда дар мобайн ва пас аз сарљумла низ меояд.
Пеш аз сарљумла: «Агар соил бошад, бок набувад» [с.106]. «Агар
душманӣ кунӣ, душмани зоҳир бош» [с. 166].
Дар мобайн: «Ва аспи азрак агар ба ҳар ду чашм бувад, раво бувад»
[с. 81].
Дар натиљаи тањќиќи љумлањои пайрави шартї дар «Ќобуснома» ба
чунин натиља омадем:
Дар «Ќобуснома» дар аксари љумлањои пайрав барои иљрои амали
сарљумла чунон шарте гузошта шудаанд, ки дар сурати будани он амали
сарљумла имконпазир мегардад. Дар «Ќобуснома» - и Унсурмаолии
Кайковус пайвандакњои ки, агар, магар, агарчи, то ва чун дар ташкил
додани

љумлаи

пайрави

шарт

истифода

шудаанд,

аммо

серистеъмолтаринашон пайвандаки агар мебошад.
ж) Љумлаи љумлаи мураккаби тобеъ бо пайраи хилоф
Љумлаи пайрави хилоф дар дохили љумлаи мураккаби тобеъ,
одатан, ба иљрои амали сарљумла мамониат мекунад, ѐ мухолифи фикри
он мебошад, вале амали сарљумла иљро мешавад ва фикри он тасдиќ
мегардад [Тољиев, 2005, с. 426]:
«Пас, эй писар, ба дониши хеш ғарра машав, агарчи доно бошї» [с. 26].
«Бар вай салом накунанд, агарчи бо дониши тамом бошад» [с. 26].
Яке аз хусусиятњои асосии фарќкунандаи љумлаи пайрави хилоф аз
љумлаи пайрави шарт дар он аст, ки љумлаи пайрави шарт бештар
шартеро мегузорад, ки он боиси иљрои амали сарљумла мегардад: «Пас
агар марди бахилу лаим бошад, ба њушри аз ў њељ чиз махоњ» [с. 101].
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Вале љумлаи пайрави хилоф шартеро меорад, ки бар хилофи амали
сарљумла аст:«Агарчанд чиз азиз аст, аз зану фарзанд азизтар нест» [с.
81].
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус аз пайвандакњои
хилофї пайвандакњои њам, агарчи, њарчанд ва њарчанд ки кор фармуда
шудааст ва пайвандаки агарчи бештар дучор омад.
Пайвандакњои агарчи, њарчанд ва њарчанд ки дар њамаи услубњои
нутќ вомехўранд:
а) Пайвандаки агарчи: «Ва занонро ба дидору наздикии ҳеҷ мард
устувор мадор, агарчи марди пир буваду зишт» [с. 84]. «Њеҷ ходими
ҷавонро дар хонаи занон роҳ надиҳӣ, агарчи сода бошанд» [с. 84].
б) Пайвандаки њарчанд: «Ва ҳарчанд поку порсо бошӣ, хештанситой
мабош» [с. 31].
в) Пайвандаки њарчанд ки: «Ҳарчанд ки оҷиз бошӣ, аз хештаншиносӣ
ғофил мабош» [с. 136].
г) Пайвандаки ки: «Ва аз баҳри рӯзӣ ранҷи бисѐр бар худ манеҳ, ки ба
кӯшиш рӯзӣ афзун нагардад» [с. 15].
Бештари љумлањои пайрави хилофї дар «Ќобуснома» пеш аз
сарљумла омада, натиљаи онро сарљумла ифода менамояд.
Љумлаи пайрави хилоф баъзан пас аз сарљумла низ меояд: «Ва
парҳез кун аз мазоҳ кардан, ҳарчанд ки мазоҳ кардан на айб аст ва на
базаҳ»[с. 75]. «Сари ошиқї ранҷ асту дарди дил ва меҳнат, ҳарчанд дарде
хуш аст» [с. 56].
з) Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави натиља
Љумлаи пайрави натиља хулоса ѐ натиљаи фикри дар љумла
ифодашударо нишон медињад.
Профессор Д. Хољаев дар хусуси шинохти љумлаи пайрави натиља
чунин ибрози аќида кардааст: «Љумлаи пайрави натиља ќолаби
муродифии њоли натиља надорад. Ин хели љумлаи пайравро на бо роњи
муќоиса бо аъзоњои љумлаи сода, балки дар асоси муносибати маъноии
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байни сарљумлаю њиссаи пайрав метавон муайян кард» [Хољаев 2020, с.
9].
Љумлаи пайрави натиља бо калимањои њамнисбат ба сарљумла
тобеъ намешавад ва он дар љумлаи сода аъзои ба худ мувофиќ надорад аз
њамин сабаб аз дигар хели љумлањои пайрав фарќ мекунад.
Баъзан барои ќувват додани вазифаи пайвандак ва таъкиди маънои
натиља дар чунин љумлањои пайрав пас аз пайвандаки «ки» таркибњои
«дар натиља» ѐ ин ки барои (ин он) меоянд ва вазифаи њолшарњкунандаи
сабабро низ адо мекунанд [Тољиев, 2005, с. 395].
Дар

«Ќобуснома»

таркибњои

дар

боло

зикршуда

корбаст

нашудаанд.
Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус љумлаи пайрави
натиља хеле камистеъмол буда, ба воситаи пайвандаки ки сурат
гирифтааст:

«Биѐмӯз, ки манофеи он ба ту расад» [с. 87]. «Ба солҳо

меҳмоне як бор кунад аз ҷумлаи бозориѐн, ки аз чунин гуфтор мардум
шармсор шаванд» [с. 49]. Пас, Офаридгор ин ҷамъро ба бандҳо қоим кард,
ки эшонро ба якдигар бибаст [3.124, 169].
Љойи љумлаи пайрави натиља дар забони тољикї муайян буда,
њамеша пас аз сарљумла меояд.
Ҳамин тариқ, аз таҳлили ҷумлаҳои мураккаби «Қобуснома» - и
Унсурулмаолии Кайковус мо ба чунин хулоса омадем, ки дар ин асар
љумлаи пайрави шарт серитеъмолтарин хели љумлаи пайрав ба њисоб
меравад, барои он ки «Қобуснома» асари тарбиявї буда, ба ин восита
Кайковус фарзандаш ва наслњои ояндаи инсониятро таъкид кардааст, ки
агар дар зиндагї аз рўйи пандњои ин асар амал кунед, растагори дунѐ ва
охират мешавед.
2.1.2. Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ќобуснома»
Дар «Ќобуснома» љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб хеле
серистеъмол аст ва ин табист, чунки хусусият ѐ яке аз вижагињои насри
ахлоќї њамин аст, ки барои шарњи ин ѐ он масъала ѐ љузъиѐти ахлоќ,
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асоснок намудани фикре чандин љумлањо пайњам омада дар як мењвар
муттањид мешаванд ва љумлаи сертаркиб ѐ банди нањвиро ташкил
медињанд. Шаклњои зуњури љумлањои муркккаби тобеъ дар забони
адабии классикї ва муосири тољикї хеле зиѐд аст, аммо мо танњо оид ба
истифода ва хусусиятњои муњимми се ќолаби аслї, ки ќолабњои фаръии
онњо дар њудуди 40 – 50 адад аст, дар асоси маводи «Ќобуснома» изњори
назар менамоем.
«Ќобуснома», ки дар асри XI таълиф шудааст, намунаи забони
адабии меъѐр мањсуб мешавад, зеро дар ин давра забони адабии меъѐри
тољикї алакай ташаккул ѐфта, марњилаи рушдро аз сар мегузаронд.
Дар «Ќобуснома» њам се ќолаби аслии љумлањои мураккаби тобеи
сертаркиб ва њам ќолабњои фаръї хеле фаровон истифода шудааст ва
ќариб њамаи ќолабњои фаръие, ки имрўз дар забони адабии меъѐр
мустаъмаланд, вохурданд. Мо њоло бо овардани се ќолаби аслї, ки дигар
ќолабњои фаръї дар заминаи њамин се ќолаби аслї пайдо мешаванд,
иктифо менамоем.
Ќолаби якуми аслї ин аст, ки ду ва ѐ зиѐда љумлањои пайрави
якхела ба як сарљумла тобеъ гардида, онро аз як љињат шарњу эзоњ
медињанд ва ба як савол љавоб мешаванд. Ин ќолаби љумлаи мураккаби
тобеъро љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлањои њампайрави чида ѐ якхела
меноманд, чунончи, дар «Ќобуснома» ду љумлаи пайрави пуркунанда ба
хабари

сарљумла

–

феъли

«бидон»,

ба

воситаи

пайвандаки

муштараквазифаи «ки» тобеъ шудааст: «Ва бидон, ки он њазор дўст аз
нигоњ доштани ту ѓофил бошанд ва он як душман аз бад сиголдани ту
ѓофил набошад» [с. 95].
Ба сурати наќша ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб чунин аст:
Наќшаи 1.

С
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ки

П

П

ва

Ќолаби дуюми аслии љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб ин аст, ки
ду ѐ зиѐда љумлањои пайрави њархела сарљумла ва ѐ ягон аъзои
сарљумларо аз љињатњои гуногун шарњу эзоњ медињанд ва ба саволњои
гуногун љавоб мешаванд. Ин ќолаби љумлањои мураккаби тобеъро
љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо љумлањои њампайрави ѓайричида ѐ
њархела мегўянд. Ин ќолаби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар
«Ќобуснома» серистеъмол буда, дар ифодаи муносибатњои мухталифи
дастурї наќши муњимро адо кардаанд. Мисол: «Њарчанд ки ба зоњир аспи
ањвал маъюб бувад, аммо арабу аљам муттафиќанд, ки муборак бошад» [с.
79].
Дар мисоли фавќ бо як сарљумла як љумлаи пайрави хилоф ба
воситаи пайвандаки хоси хилофии «њарчанд ки» ва як љумлаи пайрави
пуркунанда тавассути пайвандаки муштараквазифаи «ки» тобеъ
шудаанд.
Агар ба сурати наќша тасвир кунем, ин љумлаи мураккаби тобеи
сертаркиб чунин суратро мегирад:

Наќшаи 2.

С

Х
њарчанд ки

ки

П
Мисоли дигар: «Агар дарвеш бошї, дўсти тавонгар маталаб, ки
дарвешро кас дўст надорад, хосса тавонгарон» [с. 91].
Дар мисоли боло ба сарљумлаи «Дўсти тавонгар маталаб» як
љумлаи пайрави шарт ба воситаи пайвандаки «агар» ва як љумлаи
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пайрави сабаб ба воситаи пайвандаки муштараквазифаи

«ки» тобеъ

шуданд, ки ба сурати наќша ин тавр аст:

С
ки

СБ
Наќшаи 3.

агар

Ш
Ќолаби сеюми аслии љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб ин аст, ки ба
сарљумла як љумлаи пайрав тобеъ шуда, дараљаи якумро ташкил медињад
ва љумлаи пайрави дуюм ба љумлаи пайрави дараљаи якум тобеъ шуда,
дараљаи дуюмро ташкил медињад ва љумлаи пайрави дараљаи аввал дар
нисбати љумлаи пайрави дуюм наќши сарљумларо адо менамояд. Ба
њамин тартиб имкон дорад, ки якчанд љумлањои пайрав пайњам омада,
дараљаи якум, дуюм, сеюм, чорум, панљум ва ѓайраро ташкил дињанд. Ин
ќолаби љумлаи мураккаби тобеъи сертаркибро љумлаи мураккаби тобеи
сертаркиб бо љумлањои њампайрави дараља ѐ паѐпай мегўянд. Ин ќолаби
љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ќобуснома» хеле серистеъмол
аст. Мисол: «Он пир гуфт,чандин сол хира ѓам хўрдам, ки чун пир шавам,
хубрўѐн маро нахоњанд» [с. 36].
Дар мисоли фавќ ба сарљумла як љумлаи пайрави пуркунанда ба
воситаи пайвандаки «ки» тобеъ шуда, дараљаи якумро ташкил намудааст
ва бо он боз як љумлаи пайрави пуркунандаи дигар тобеъ гардидааст ва
дараљаи дуюмро ташкил кардааст, ва боз як љумлаи пайрави замон бо
љумлаи пайрави пуркунанда тобеъ шуда, дараљаи сеюмро ташкил
додааст.
Чунон ки мебинем, љумлањои пайрав пайињам омада, яке ба дигаре
ба сурати занљир тобеъ шудаанд. Агар ин љумларо ба сурати наќша
тасвир намоем, чунин тарњро мегирад:
Наќшаи 4.

С
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П
ки

П
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З
Гоњо љумлањои пайрави ќолабњои фаръии љумлањои мураккаби
тобеъи сертаркиби дараља дар «Ќобуснома» то ба дањ адад мерасад ва
сурату моњияти банди нањвиро пайдо менамоянд. Мисол: «Ва сахт доно
касе бошад, ки бидонад, ки нодон аст, ки Суќурот бо бузургии хеш
њамегўяд, ки агар ман битарсидаме, ки баъд аз ман бузургон ва ањли аќл
бар ман таънот кунанд ва гўянд, ки Суќрот њама дониши љањонро бо як
бор даъво кард, ман мутлаќ бигуфтаме, ки ман њељ чиз надонам ва ољизам»
[3. 129, 23].
Наќшаи ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб ин хел аст:
Наќшаи 5.
МК

П

СБ

П

П

Ш
П
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3.1.3.

Вижагињои банди нањвї дар «Ќобуснома»

Банди нањвї воњиди нањвиест, ки аз љумлаи мураккаб томтару аз
матн поинтар ѐ хурдтар, вале гоње дар байни банди яклухти нањвї ва
матн њудуд гузоштан душвор аст. Дар осори панду ахлоќї банди яклухти
нањвї нињоят серистеъмол мебошад, ки ин ба муњтаво, маќсаду ниятњои
муайяни ин гуна осор иртибот дорад. Муаллифони осори панду ахлоќї
порчањои яклухти насриро, ки як мазмуни панду ахлоќиро дар худ
ѓунљонданд, бо истилоњи гуногун номгузорї кардаанд: чунончи: њикоят,
фасл, фиќра. Бояд гуфт, ки ин анъана аз «Калила ва Димна»,
«Ќобуснома» шурўъ шуда, дар

«Гулистон» - и Саъдии Шерозї,

«Насињат - ул - мулук» - и Муњаммад Ѓазолї, «Ахлоќи Муњсинї» - и
Њусайн Воизи Кошифї, «Дастур – ул - мулук» - и Самандархољаи
Тирмизї ва ѓайра идома ѐфтааст.
Масалан, дар «Дастур - ул - мулук» - и Самандархољаи Тирмизї
(асри XVII) њар пораи насрие, ки бо пораи шеъре љамъбаст шудааст,
«фиќра» гуфта ва дар луѓат њам истилоњи «фиќра» пораи аз наср шарњ
ѐфтааст. Забоншиноси тољик, профессор Д. Хољаев дар шинохти банди
томи нањвї чунин мегўяд: «Дар воњиди томи нањвї, одатан, тамоми
рафти сухану баѐн дар атрофи як вожа ѐ ибораи калидї давр мезанад ва
моњияту арзиши мафњумњои ифодакунандаи њамон вожаю ибора кушода
мегардад» [Хољаев, 2018, с. 107].
Воќеан, дар банди нањвии зерин, ки аз «Ахлоќи Муњсинї» - и
Њусайн Воизи Кошифї мебошад тамоми вожаю таркиб ва ибораю
љумлањо дар атрофи вожаи «њаѐ» давр мезананд ва њадафи адиб низ
кушодани моњияту арзиши ахлоќии њамин мафњуми њаѐ мебошад,
чунончи: Њаѐ хислати шариф ва сирати маќбул аст. Њаѐро шохе аз
дарахти имон гуфтаанд, њаѐ аз шароити назми олам аст. Агар сифати
шарм аз миѐн барафтад ва њељ касро аз њељ кас шарм набошад, низоми
љањон халал пазирад, аммо сифати њаѐ намегузорад, ки њар кас њар чи
хоњад, бикунад.
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Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус банди нањвї
серистеъмол буда, дар тавсифи сифату аломат, хислату хусусияти
шайъњои гуногун, кушодани олами ботинї ва нишон додани намуди
зоњирии онњо наќши муњим бозидааст. Агар нависанда, аз як тараф, ба
воситаи ин воњиди нањвї матлаби хешро ба сурати љомеъу густурда баѐн
карда бошад, аз сўйи дигар, тасвирро љаззобу пуртаъсир гардондааст. Ба
сифати намуна як тавсифи нависандаро дар шинохти асп, ки дар ќолаби
банди нањвї аст, меорем, ки ин аст: «Ва маърифати неку бади асп аз
мардум душвортар аст, ки мардумро бо даъвї маънї бошад ва аспро
набошад, балки даъвии асп дидор аст. То аз маънии асп хабар ѐбї, аввал ба
дидор нигар, ки агар ба њунар ѓалат кунї, ба дидор ѓалат накунї, ки аѓлаб
аспи некро сурат неку бувад ва бадро бад бошад. Пас накутар сурате,
чунон ки устодони байтор гуфтаанд, он аст, ки бояд, ки дандони ў борик
бувад ва пайваста ва сапед ва лаби зерин дарозтар ва бинї баланду фарох
ва баркашида ва пањнпешонї ва дарозгўш, ва миѐни гўшњо баркашида ва
кушода ва оњиста

ва оњитагардан (гардандароз), борикбунгоњ,

гарданситабрў, ситабрхурдагоњ ва забарин ќасаба, кутоњтар аз зерин,
хурдмўй,

сумњои

вай

сиѐњу

дароз

ва

гирдпошна,

баландпушт,

кутоњтињигоњ, фарохеина, миѐни дасту пойњои ў кушода, дум кишану
дароз, параи думи ў борик ва сиѐњчашм ва сиѐњмижа ва дар роњ рафтан
њушѐр

ва

молидахурдгоњ,

кутоњпушт,

муаллаќсурайн,

аризкафал

(пањнсаѓрї) ва дарунсўирони ў пургушт ва ба њам дарраста» [с 78].
Чунон ки мебинем, дар пораи насрии фавқ ҳар ҷузъе аз матн ягон
сифату аломати аспро равшан карда, ҳар як узви он бо аломати хоссааш
тавсиф шудааст ва дар маҷмўъ бартарии аспи тавсифшаванда аз гурӯҳи
ҳамҷинсҳояш маълум мешавад. Дар ин банди наҳвӣ воситаи асосии
алоқаи ҳиссаҳои он пайвандаки пайвасткунандаи пайиҳами

«ва»

мебошад. Ифодаи ин пайвандак барои канда нашудани рабти баѐни
нависанда ва муттаҳидии ҳиссаҳои банди наҳвї хеле саҳми муҳим дорад.
Ғайр аз ин вожаи «асп» меҳвари асосие маҳсуб мешавад, ки тамоми
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муҳокимаю хулосаи мазмуну муҳтавои банди наҳвӣ маҳз ба он
нигаронида шудааст ва ҳамаи сифату аломатҳое, ки баѐн шудаанд, дар
маҷмуъ моҳияти банди наҳвиро ташкил додаанд.
Дар банди дигар, ки дар боби «Андар андеша кардан аз душман»
омадааст, дар баробари пайвандаки «ва» ҷумлаи нахустини банди наҳвӣ,
ки моҳияти хулосакунанда дорад, барои муттаҳидшавии ҳиссаҳои банди
наҳвӣ, саҳм дорад ва хонанда бо назари аввал ҳис мекунад, ки ҳарчи дар
ҷумлаҳои баъдӣ меояд, бо ҳамин ҷумлаи аввал рабт дорад, чунончи:
«Даҳ хислат пеша кун то аз бало раста бошӣ:
Бо касе, ки қавитар аз ту бувад, пайкор макун. Ва бо касе, ки тунд
бувад, лаҷоҷ макун ва бо касе, ки ҳасуд бувад, муҷоласат макун ва бо нодон
мунозара макун ва бо мардуми муроӣ (дурӯя) дӯстӣ макун ва бо дурӯғзанон
муомала макун ва бо бахилон суҳбат макун ва бо касе, ки муорбиду ғаюр
бувад, шароб махӯр ва ба занон бисѐр нишасту хост макун ва сирри хеш бо
касе магӯй, ки оби бузургиву ҳашмати хеш бибарӣ» [с. 102].
Дар банди наҳвии оварда шуда ҷумлаи мураккаби тобеъ бо
пайрави мақсад «Даҳ хислат пеша кун то аз бало раста бошӣ» ҳадафест,
ки нависанда пеш гузоштааст ва парҳез аз он амал муҷиби нигоҳ
доштани бузургию ҳашамати шахс буда, аммо даст задан ба он амалҳо
сабаби аз даст додани бузургию ҳашамат хоҳад шуд. Нависанда дар
ҷумлаҳои баъдӣ ҳар кадом аз он амалҳоро шумурда, ниҳоят дар ҷумлаи
пайравии охир натиҷаи даст задан ба он даҳ амалро овардааст, ки ин аст:
«Сирри хеш бо касе магўй, ки ки оби бузургиву ҳашмати хеш бибарӣ» [с.
102].
Аз баррасии љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб ва банди нањвї
дар «Ќобуснома» маълум шуд, ки ин ду воњиди нисбатан густурдаи
нањви забони адабии тољик дар ин асар мавќеи муњим дошта ба мазмуну
муњтавои асар созгор аст. Бояд таъкид кард, ки, махсусан, банди нањвї
дар «Ќобуснома» ва дигар осори насри бадеии ахлоќї љойгоњи хос
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дорад. Ин воњиди нањвиро, хусусан, Самандархољаи Тирмизї зимни
вожаи «фирќа» хеле моњирона истифода кардааст, чунончи:
фирќа
Азизи ман, хирадманд чун бинад, ки душман ќасди ў дорад, агар
саъйу љадал нанамояд, дар хуни худ саъй карда бошад: чун ба љанг
муќайяд шавад, аз ду њол берун нахоњад шуд: агар зафар ѐбад, номи
мардї дар сафњаи рўзгор гузорад, агар душман ѓолиб ояд, боре ба
номардї машњур шуда, малѓун нагардад.
Ќитъа
Чу хасм ќасди ту кард, аз барои дафъи зарар,
Ба љидду љањд бикўш, ба аќл машњурї,
Ва гар ба њам нарасад, он замон ту маъзурї.
Тавре ки аз ин фирќа дида мешавад, ин фирќа банди нањвии комил
аст.
2.1.4.Тарзу воситањои алоќаи љумлањои мураккаб дар «Ќобуснома» - и
Унсурулмаолии Кайковус
а).Воситањои алоќа дар љумлањои мураккаби пайваст. Дар алоќаи
њиссањои таркиби љумлањои мураккаб як гурўњ воситањои грамматикї ва
луѓавию ової ѐрї мерасонанд: 1) пайвандакњо; 2) интонатсия; 3)
мутобиќати шаклњои феълї; 4) тартиби њиссањои љумлаи мураккаб; 5)
калимањои њамнисбат; 6) аъзоњои умумии њиссањо; такрор; мувозии
сохтор;

мухотаб;

муродифоти

грамматикию

луѓавї;

антонимњои

грамматикию луѓавї, љонишинњои энклитикї; артикли номуайянии -е.
1. Пайвандакњо. Пайвандакњо воситаи асосии сохтории ташкили
љумлањои

мураккаби

пайваст

мебошанд.

Пайвандакњои

пайвасткунандаро мувофиќи вазифаи граматикию семантикиашон ба ду
гурўњ људо кардан мумкин аст: пайвандакњои асемантикї (бемаъно ва,у,(-ю))ва семантикї (соњибмаъно аммо, вале, лекин).
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Дар «Ќобуснома» пайвандаки асемантикии ва барои барќарор
кардани алоќаи байни љумлањои мураккаби пайваст нисбат ба дигар
пайвандакҳои гурӯҳи мазкур бештар кор фармуда шудааст: «Ва аз љойи
тўњматзада бипарњез ва аз ѐри бадомўзу бадандеш бигурез» [с. 23]. «Бе
зуљрати ту аз ту ба касе ранље нарасад ва бе хушии ту роњате аз ту ба
касе нарасад» [с. 24].
2. Интонатсия. Интонатсия низ воситаи асосии ташкилдињандаи
љумлањои мураккаби пайвасти бепайвандак аст. Вай њамчун воситаи
фонетикию грамматикии алоќамандии ќисмњои љумлаи мураккаб ва
нишондињандаи муносибати маъноии љумлањои сода дар таркиби онҳо
хизмат мекунад. Чунин воситаи алоќа дар љумлањои мураккаби
пайвасти «Ќобуснома» низ истифода шудааст: «Хун андар рагҳо зиѐдат
шавад, манқ дар пуштҳо зиѐдат шавад» [с. 67]. «Ва ҳама рӯз шикор
натавон кард, ҳафта ҳафт рӯз бошад» [с. 71].
3. Эллипсис. Ќисми дигари љумлањои мураккаби «Ќобуснома» ба
таври ихтисор воќеъ гардидаанд, яъне яке аз ќисмњои таркибии онњо
шаклан нопурра ифода меѐбад ва мањз ба туфайли ќисми дигари
љумлаи мураккаб пурра тасаввур карда мешавад. Ин њодиса бештар
дар ќисми дуюми љумлањои мураккаби пайваст рўй медињад: «Ва ман
хондаам ва ман мењмонам ва ту туфайлї» [с. 19]. «Ту дар он нозу
неъмат њамеравиву ман дар ин шиддат» [с. 18].
4. Артикли – е. Дар ќисми якуми љумлаи мураккаби пайваст
артикли –е омада, ногузирии њиссаи дуюми љумлаи мураккабро далолат
мекунад. Љумлаи содаи дуюм хусусияти шарњу эзоњдињї пайдо мекунад:
«Ва ў марде сахт мунъим буд ва дар он ќофила касе аз ў мунъимтар набуд
ва фузун аз сад шутур бори ў мекашиданд» [с. 18]. «Дарвеше њамеомад
побарањна ва ташнаву гурусна ва пойњо обила карда» [с. 18].
5. Љонишинњои энклитикї. Дар таркиби яке аз аъзоњои њиссаи дуюми
љумлаи

мураккаби

пайваст

бандакљонишинњои

соњибї

омада,

муносибати бо њиссаи якуми љумлаи мураккаб доштаи љумлаи содаи
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дуюмро равшан мегардонад:

«Ва

ранги лаби бемор гашта бувад ва

пажмурда бошад чашмњояш» [с. 81].
6. Такрори калима. Яке аз воситањои луѓавию грамматикии
ташкили љумлаи мураккаби пайваст дар «Ќобуснома» такрори калимањо
мебошад. Бештар мубтадои њиссањои таркибии љумлањои мураккаби
пайваст такрор шуда меоянд: «Ва насиби ман аз дунѐ ин сухан гуфтан
омад ва гиромитар каси ман туї» [с. 10]. «Ва ман хондаам ва ман меҳмонам
ва ту туфайлї» [с. 19]. «Сабаби иллати ишќ ва доруи ишќ чун рўза
доштани пайваста бувад ва бори гарон кашидан» [с. 60].
7. Њамоњангии сохторї. Яке аз аломатњои дигари сохтори љумлањои
мураккаби пайваст њамоњангии сохторї мебошад. Мувофиќи ин аломат
љумлањои содаи таркиби љумлањои мураккаби пайваст ќисман ѐ пурра аз
љињати тарзи ифода ва тартиби аъзоњои љумла нисбат ба якдигар ба
таври мувозї воќеъ мешаванд: «Марде бузург аст, аммо пир аст. » [с.
94]. «Ва андар номаи тозї саљъ њунар аст ва хуш ояд, лекин андар номаи
порсї саљъ нохуш ояд » [с.141 ].
б) Воситањои алоќа дар љумлањои мураккаби тобеъ. Дар забони адабии
тољик воситањои алоќаи тобеи љумлањои пайрав ба сарљумла хеле
гуногунанд. Пайвандакњои тобеъкунандаи сершумор калимањои ба
пайвандакњо њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї – хабарњои
сарљумла ва љумлањои пайрав, љойи љумлањои пайрав дар

љумлаи

мураккаби тобеъ ва интонатсия воситањои тобеъкунандаи љумлањои
пайрав ба сарљумла мебошанд.
Воситњои алоќаи љумлањои мураккаби тобеъро одатан ба ду гурўњ
таќсим мекунанд: пайвандакњо, калимањои њамнисбат, мутобиќати
шаклњои феълї ва љойи љумлањои пайрав гурўњи аввалро ташкил
мекунанд, интонатсияи тобеъ ба гурўњи дуюм дохил мешавад [Тољиев,
1981, с. 35].
а) Пайвандакњо. Воситаи асосии алоќаи нањвии љузъњои љумлаи
мураккаби тобеъ пайвандакњо ба шумор рафта, муносибатњои гуногуни
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онњоро ифода менамоянд. Пайвандакњо дар баробари барќарор кардани
алоќаи тобеъ тобиши маъноии љумлаи пайравро низ ифода мекунанд ва
бештар ба таркиби љумлањои пайрав ворид мешаванд: «Ва ту њамчунин
ба ишрати хеш бош, то бандагони Худо дар балову мењнат гирифтор
набошанд» [с. 158]. Њамчунон ки маслињати лашкар нигањ дорї, маслињати
раият низ нигањ дор » [с. 159].
Барои ифодаи алоќаи љумлањои пайрав ба сарљумла пайвандакњои
тобеъкунандаи таркибї наќши муњим мебозанд. Сермаъної барои
пайвандакњои таркибї чандон хос нест.
Пайвандакњои

тобеъкунандаи

таркибї

ба

сабаби

аз

њиссањои

мустаќили нутќ дар марњалањои гуногуни инкишофи забон ба воситаи
пайвандакњои сода сохта шуданашон доираи истеъмоли муайян дошта,
хусусияти грамматикии онњо як хел нест.
Хусусияти грамматикии пайвандакњои таркибии дигар нисбатан суст
буда, бештар ба забони китобї хосанд (њангоме ки, даме ки, бо вуљуди ин
ки, ќатъи назар аз он ки, ба тарзе ки, ба тартибе ки, ба андозае ки.... ).
Пайвандакњо дар аввал, мобайн ва дар охири љумлањои пайрав омада
метавонанд.
«Њангоме ки муфлисе ошиќї варзад, њароина дар хуни худаш рафта
бошад» [с. 59]. «Пас он чи аз ранљу љањд ба даст ояд, аз коњиливу аз ѓафлат
аз даст бидодан на аз хирад бошад, ки њангоми ниѐз пушаймонї суд
надорад» [с. 72].
Дар баъзе мавридњо пайвандањои таркибї ба ду љузъ таќсим шуда,
љузъи якум дар аввали љумлаи пайрав, љузъи дигараш дар охири он
омадааст: «То тавонї некї аз касе дареѓ мадор, ки некї охир як рўз бар
дињад» [с. 24]. «То дар ин се тоат, ки оми ҳама ҷаҳон аст, тақсир раво
надорӣ, ки ба тақсири ин се тоат ҳеҷ узре нест» [с. 17].
Истеъмоли пайвандакҳои тобеъкунанда дар «Ќобуснома» ба ҷойи
ҷумлаҳои

пайрав

ҳам

вобастагӣ

дорад.

Аксари

пайвандакҳои

тобеъкунанда дар аввали ҷумлаҳои пайраве меоянд, ки пеш аз сарҷумла
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воқеъ шудаанд. Баъзе пайвандакҳои тобеъкунанда фақат дар аввали
ҷумлаҳои пайраве меоянд, ки пас аз сарҷумла ҷой гирифтаанд: зеро, зеро
ки, чунки, чаро ки ва ғайра. Мисол: «Дигар фоидаи намоз гузоридан он аст,
ки аз мутакаббирӣ холӣ бошӣ, зеро ки асли намоз бар тавозуъ
ниҳодаанд»[с. 16].
Дар асари таҳқиқшаванда пайвандакҳои алоҳида дар ҷумлаҳои
пайрави гуногун пеш ѐ пас аз сарҷумла низ меоянд. Маълум аст, ки агар
дар аввали ҷумлаҳои пайрав пайвандаки ки омада бошад, он ҷумлаҳои
пайрав пас аз сарҷумла ҷой мегиранд: агар дар мобайни ҷумлаҳои
пайрави замон, сабаб ва шарт ҷой гирад, онҳо пеш аз сарҷумла меоянд.
Аз рўйи маъно ва вазифа пайвандакњои тобеъкунанда ба ду гурўњ
таќсим мешаванд: 1) пайвандакњои семантикї; 2) пайвандакњои нањвї.
Пайвандакњои семантикї маънои муайянро ифода мекунанд ва
муносибати маъноии љузъњои љумлаи мураккаби тобеъро нишон
медињанд. Ба

ин гурўњ пайвандањо

ќариб њамаи пайвандакњои

тобеъкунандаи забони тољикї дохил мешаванд. Онњо аз рўйи маъно ба
гурўњњо људо мешаванд: Масалан, пайвандакњои тобеъкунандаи замон:
ваќте ки, баробари он ки, пеш аз он ки, баъд аз он ки, аз бозе ки, њамин
ки; сабаб: чунки, зероки, азбаски, бинобар он ки, ба сабаби он ки;
маќсад: то, то ки, то ин ки, барои ин ки, бо маќсади ин ки..., шарт: агар,
гар, ба шарте ки; хилоф; њам, гарчи, гарчанде, њарчанд, бо вуљуди ин ки,
сарфи назар аз он ки, ќатъи назар аз он ки ..., тарзи амал: ба тарзе ки, ба
тавре ки, дар њоле ки, бе он ки..; миќдору дараља; ба дараљае ки, ба
андозае ки, ба њадде ки, ба ќадре ки, њар ќадар ки; монандї: мисли он ки,
монанди он ки, гўѐ ки...; макон: љое ки, аз љое ки, то љое ки.... Мисолҳо:
«Чун аз њар љинс бошад, ин љинсро бад-он љинс бимоланд ва он љинсро бад-ин
љинс молиш дињанд, то он ќавм бетоќат натавонанд кардан» [с. 159].
«Гарчи муњол гўянд, ту аз он маяндеш, бигзор то бигўянд» [с. 134].
Пайвандакҳои

наҳвӣ.

Пайвандакҳои

наҳвӣ

доимо

вазифаи

тобеъкунандаро адо мекунанд ва ҷумлаҳои пайрави гуногунро ба сарҷумла
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мепайванданд. Пайвандаки ки, то, чун пайвандакњои наҳвӣ буда, дар ҷумлаи
мураккаби тобеъ танҳо вазифаи тобеъкуниро адо мекунад ва ҳамаи навъҳои
ҷумлаи пайравро ба сарҷумла мепайвандад: «Чун набид бихўрї ва мардумон
маст шаванд, ту бо њамкорон дар мунозараву муњокома шав, ки аз мунозара
сим њосил нашавад» [с. 134]. «Ва сару рўй шикаставу љома дарида боз хона
равї, ки хунёгарон муздури мастон бошанд» [с. 135].
Љолиби диќќат аст, ки муносибати дастурї ва воситањои алоќа
гуногун аст.

Албатта, аксари воситањо як маъноро ифода мекунанд.

Вале баъзан бо як восита чанд маъноро ифода кардан мумкин аст.
Масалан, пайвандаки «ки» њам вазифаи тобеъкуниро адо мекунад, њам
аъзоњои љумлаи пайравро таъкид менамояд.
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Хулосаи боби дуюм
1. Пайвандаки хилофии валекин дар љумлањои мураккаби пайвасти
хилофии «Ќобуснома» назар ба пайвандакҳои лекин, аммо бештар
мавриди истифода қарор гирифтааст;
2. Дар «Қобуснома» бо пайвандаки ѐ ҷумлаҳои мураккаби пайвасти
ҷудоии зиѐдро пайдо кардем. Як хусусияти фарқкунандаи истифодаи ин
пайвандак дар аст, ки дар «Ќобуснома» шакли ва ѐ бештар омадааст.
3. Дар «Ќобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус барои тобеъ
кардани љумлањои пайрави замон пайвандакњои ки, чун

ва то

серистеъмолтарин пайвандакњо ба шумор мераванд.
4. Њангоми тањќиќи «Ќобуснома» мо баъзе љумлањои пайрави
маконеро вохӯрдем, ки барои ќувват додани пайвандак таркиби
пешояндии андар он љой истифода шудааст.
5. Бештари љумлањои пайрави макон дар «Ќобуснома» ба воситаи
таркибњои он љо, њар љо, ин љо, њамон љо омадаанд. Таркиби он љо дар
ин асар серистеъмол буда, 50 маротиба истифода шудааст.
6. Аз пайвандакњое, ки барои барќарор кардани алоќаи љумлањои
пайрави замон омадаанд, серистеъмолашон пайвандакњои ки ва чун
мебошанд, ки дар «Ќобуснома» пайвандаки ки дар љумлањои гуногун
2900 маротиба ва пайвандаки чун 471 маротиба истифода шудааст.
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7. Дар љумлањои пайрави маќсад пайвандаки то ва пайвандаки ки
ба њам омада, пайвандакњои таркибии то ки ва то ин ки сохтааст. Аммо
пайвандакњои то ки ва то ин ки дар «Ќобуснома» тамоман истифода
нашудаанд.
8. Љумлањои пайрави маќсад дар «Ќобуснома» бештар пас аз
сарљумла љой гирифтаанд, барои он ки пас аз иљрои амали сарљумла
маќсади он шарњ дода мешавад.
9. Дар «Ќобуснома» серистеъмолтарин пайвандаки љумлаи пайрави
тарзи амал чунон ки мебошад. Ин пайвандак дар 152 љумла корбаст
шудааст.
10. Дар љумлањои пайрави шарт шаклњои кўтоњи пайвандаки агар гар ва ар -ро дар «Ќобуснома» тамоман мушоњида накардем.
11. Мушоњида нишон дод, ки дар љумлањои пайрави шарт
пайвандакњои агар ки, ба шарте ки, ба шарти он ки, дар сурате ки, ваќте
ки, модоме ки ва магар ки дар «Ќобуснома» кор фармуда нашудаанд.
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Хулоса
Аз тањлилу тањќиќи маводи «Ќобуснома»-и Унсулмаолии Кайковус
оид ба вижагињои нањвии он ба чунин хулосањо расидем.
1. «Ќобуснома»-и Унсулмаолии Кайковус яке аз нодиртарин осори
насри ахлоќии адабиѐти тољик буда, бо забони фасењу шево иншо шуда,
хусусан, дар созмондињии воњидњои нањвї аз нигоњи таърихият арзиши
баланди забоншиносї дорад ва барои устувор гардидани сохти нањвиѐти
забони адабии меъѐр наќши муњим бозида, аз ин нуктаи назар имрўз њам
арзиши худро гум накардааст.
2. Адиби тавоно, суханшиноси маънирас Унсулмаолии Кайковус
дар иборасозию ибораорої дасти тавоно дошта, дар ин бобат аз тамоми
имкниятњои забони адабии меъѐри тољикї истифода кардааст. Дар
«Ќобуснома» бештар иборањои изофї ва алоќаи њамроњию вобастагии
ифодакунандаи муносибатњои тавсифї, соњибї, мафъулї ва њолї
серистеъмол мебошад, чунончи: лафзи хуш, суханњои латиф, фарзанди
фармонбардору мењрубон, мардуми бењунар, корњои оњанин, сурохињои
обхўрда, либоси пашмин, мардумони латифтабътар, хандаи бењуда,
зуфони пањлавї, офтоби љавонї, ваќти пирї, мењри падарї, рости ба дуруѓ
монанд, латифтар аз табъи пирон, некўтар аз њама касњо, аз њазор
душман душмантар, дониши пирон, созиши кор, ганљи Ќорун, сањифаи
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китоб,

аѐрони

кўњистон,

мардуми

сафарї,

машњуртарин

шайх,

љавонмандтарин халќ, њаштум соат, ду бањор, ин панд, чунин вазир.
3. Љумлањои сода дар

«Ќобуснома» аз љињати сохту таркиб

гуногунанд. Дар ин асар љумлаи содаи яктаркибаи хуллас бартарї
дошта, 70% -ро дар бар мегирад ва љумлаи содаи яктаркибаи тафсилї
30% -ро ташкил медињад. Аз рўйи иштироки аъзоњои пайрав дар љумлаи
содаи яктаркибаи тафсилї дар љойи аввал љумлаи содаи яктаркибаи
тафсилии сеаъзогї меистад, дар љойи дуюм чораъзогї ва дар љойи сеюм
дуаъзогї.
4. Дар љумлањои содаи дутаркибаи феълї аз рўйи иштироки аъзоњо
дар љойи аввал љумлањои содаи дутаркибаи феълии чораъзо, дар љойи
дуюм панљаъзо ва дар љойи сеюм сеаъзо меистад. Бисѐр аљоиб аст, ки дар
љумлаи содаи дутаркибаи номї низ њамин тартиби оморї дида шуд.
5. Аз миќдори умумии љумлањои дутаркибаи тафсилї 68% - ро
љумлаи дутаркибаи тафсилии феълї ва 32% - ро љумлаи содаи
дутаркибаи тафсилии номї ташкил дод.
6. Аъзоњои љумла аз љињати ифодаи сохтору таркиб аз аъзоњои
љумла дар забони адабии муосир тафовути љиддї надорад. Дар
«Ќобуснома» аъзоњои чида хусусиятњои услубї пайдо карда, барои
тавсифу сифатчинї ва таъкиди амалу њолат, сифату обекти амал хизмат
кардаанд.
7. Аъзоњои истисної ва воњидњои туфайлї дар «Ќобуснома» низ
њамон вазифањоеро адо намудаанд, ки дар забони адабии њозираи тољик
иљро мекунанд.
8. Тањлилу тањќиќи вижагињои нањвии «Ќобуснома» нишон дод, ки
дар асар љумлањои мураккаб нисбат ба љумлањои сода аз љињати теъдод
бартарї доранд, аммо ин сохтори мураккаби нањвї ба забону тарзи
баѐни нависанда таъсири манфї нарасондааст, балки гоње баѐни
нависандаро биѐр таъсирбахшу гуворо намудааст.
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9.

Љумлањои

пайвасткунандаи

мураккаби
пайињам,

пайваст,

хилофї

ва

асосан,
људої

ба

пайвандакњои

пайваст

шудаанд.

Пайвандаки пайвасткунандаи пайињам хеле серистеъмол будааст. Аз
пайвандакњои хилофї пайвандаки «валекин» серистеъмолтарин мањсуб
меѐбад. Павандаки пайвасткунандаи људоии «ѐ» бештар дар шакли «ва ѐ»
истифода шудааст.
10. Як вижагии нањвии «Ќобуснома» ин аст, ки љумлаи мураккаби
тобеъ нисбат ба љумлањои мураккаби пайваст истеъмоли фаровон дорад.
Дар алоќабандии љумлањои пайрав ба сарљумла дар «Ќобуснома» аз
пайвандакњои тобеъкунандаи муштараквазифа пайвандаки «ки» ва «чун»
серистеъмол аст: пайвандаки «ки» - 2900 маротиба, пайвандаки «чун» 471 маротиба истифода шудааст.
11. Бояд таъкид кард, ки дар «Ќобуснома» пайвандакњои таркибии
хоси навъњои мушаххаси љумлањои пайрав низ зиѐд ба кор бурда шудааст
ва ин он андешаеро таќвият медињад, ки пайвандакњои таркибї њанўз
дар асри X–XI шакл гирифта, барои ифодаи муносибатњои дастурии
љумлањои пайрав ва таснифи онњо замина муњаѐ гардидааст.
12. Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар асар мавќеи муњим
доранд. Дар асар њамон се ќолаби аслие, ки имрўз дар забони адабии
тољикї мустаъмаланд, фаровон истифода шудааст, хусусан, ќолаби
љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо љумлањои њампайрави дараља хеле
зиѐд ба чашм расид. Як вижагї дар корбурди ин ќолаб дар асар ин аст,
ки теъдоди љумлањои пайрав дар ќолабњои фаръии он то ба 10 -12 адад
мерасад, аммо нависанда онњоро чунон истифода кардааст, ки душворию
печдарпечї дар баѐни ў њис намешавад.
13. Воњиди томи нањвї - банди нањвї, дар асар барои ифодаи
мазмунњои панду ахлоќї хеле созгор омадааст. Нависанда аз ин воњиди
нањвї њангоми ба сурати вусъатноку тафсили баѐни аломату хусусияти
шайъи тавсифшаванда бо камоли њунар истифода кардааст.
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14. Дар «Ќобуснома» банди томи нањвї наќши муњим дорад,
хусусан, дар тавсифи мафњуме ѐ шайъи мушаххас корбасти ин воњиди
нањв хеле фаровон аст.

Рўйхати адабиѐт
1. Асарњои илмї:
[1].

Абдурањимов, С. Иборањои исмї бо шумора. (Армуѓони олимони
љавон) / С. Абдурањимов. – Душанбе, 1960 - С.181 -184.

[2].

Абдурањимов,

С.

Иборањои

исмии

изофї,

Масъалањои

забоншиносии тољик. / С. Абдурањимов. – Душанбе, 1976. – С. 128-146.
[3].

Абдурањимов, С. Иборањои исмии забони њозираи адабии тољик. /

С. Абдурањимов. –Душанбе, 1978. - 259 с.
[4].

Абдурањимов, С. Иборањои љонишинї/С. Абдурањимов. –Душанбе:

Дониш, 1979. -75 с.
[5].

Абдурањмонова М. Сохтор ва маънои љумлаи амрї дар забони

адабии тољикї. / С. Абдурањмонова. – Душанбе: Матбуот, 2010. - 144 с.
[6].

Абдуќодиров,

А. Забон ва услуби Мирзо Турсунзода.

/ А.

Абдуќодиров. –Душанбе: Дониш. 1978.-124 с.
[7].

Айнї, С. Устод Рўдакї. / С Айнї. – Сталинобод, 1940. – 350 с.

[8].

Айнї. С. Одина. / С Айнї. -Душанбе, 1967.- 98с.

[9].

Алиев, А. Ќ. Хел ва воситањои алоќа дар «Бадоеъ-ул -ваќоеъ»-и

Восифї / А. Ќ. Алиев. – Душанбе, 1997. – 236с.

155

[10]. Аминов, С. Забони тољикї. / С. Аминов. Китоби дарсї барои синфи
8.–Душанбе, 2007. -254 с.
[11]. Арзуманов, С. Д. Забони тољикї. Учебник таджикского языка для
взрослых. / Арзуманов. С. Д. – Душанбе, 1951, с. - 250с.
[12]. Аслиддинов, С. Алоќаи калимањо дар љумлањои забони адабии
њозираи тољик. / С. Аслиддинов . – Самарќанд, 1961. -345с .
[13]. Бањор

Муњаммад Таќї. Сабкшиносї. Љ 2. / - Таќї Муњаммад

Бањор. – Тењрон: Амири Кабир, 1930- 436 с.
[14]. Беленижеский ва Њољизода. Нањви забони тољикї / Беленский ва
Њољизода. – Душанбе, 2010. – 234 с.
[15]. Белошапкова, В. А. Современный русский язык. Синтаксис / В. А
Белошапкова. –М.Вышая школа, 1977-246 с. Богданов, В. В. Семантика
– синтаксическая организация придложения./ В. В Богданов. – М; – 240 с.
[16]. Будагов,

Р.А.

Что

означает

словосочитание

совремменая

лингвистика? / Р.А Будагов. В я-ли, 1976, №6 -с 46-53.
[17]. Бузургзода, Л. Синтаксиси мухтасари забони тољикї. / Л.
Бузургзода. – Сталинобод, 1942. - 260с.
[18]. Бертельса Е. Э. [Кей Кавус У. Кабус-наме (Перевод, статья и
примеч. чл . кор. Акад. Наук СССР) 2. Е изд. – М: Изд – во Восточной
литературы, 1958. – с. 6.
[19]. Валиев Њ.С. Обособленные члены предложения в современном
таджикском литературном языке. Автореф. Диес. канд. филол. наук.Душанбе / 2009. – 25с.
[20]. Виноградов, В. В. Иследования по русской грамматике. / В. В.
Виноградов. Изд-во АН СССР, М. : 1950. – 412с.
[21]. Виноградов. В. В Основные вопросы синтаксиса предложения. /
Виноградов В. В. В кн. «Вопросы грамматического строя» , Изд-во АН
СССР.-М., 1955, - 412с.

156

[22]. Габучан, Г.М.К. Проблеме артикля в арабском литературном
языке. / Г. М. Габучан. // Проблемы общего и частного языкознания.
М.: ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960.
[23]. Гафуров. Б. Деревнейшая, древняя и средневековая история. Изд-во
«Наука», М .,1972.- 377с.
[24]. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик .-Љ 1 -: Дониш, 1966 – с
28-88, 132-148.
[25]. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Ќисми 2. –Душанбе,
1963 Синтаксис .- 684 с.
[26]. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Ќ. 1. Фонетика ва
морфология. – Душанбе: Дониш, 1985. -148с.
[27]. Грамматикаи забони тољикї. Синтаксис. «Дониш», Душанбе, 1989.
– 224 с.
[28]. Ѓаффоров, Р. Забон ва услуби «Одамони љовид» - и Р. Љалил. Р.
Ѓаффоров. / – Душанбе: Дониш, 1966-с. 28- 88 ,132 -148.
[29]. Ѓаффоров, Р. Нависанда ва забон. / Р. Ѓаффоров –Душанбе: Ирфон,
1997. - 204 с.
[30]. Ѓафуров, Б. Г. Таджики. Деревнейшая, древная и среднековая
история. / Б. Г. Ѓафуров Изд-во «Наука ».,-М.1972. -375 с.
[31]. Давлатова, Н. Глагольная лексика и глагольное словоаброзование
в «Зайнал-ул-ахбор» Табрезї. / Н. Давлатова, Х1 Авторефера. кан. дит. –
Душанбе, 1969 .
[32]. Джураев, Р. Очерки по истории грамматика таджикского и
персидского языков. / Джураев Р. – Душанбе, 1972. - 171 с.
[33]. Забони адабии њозираи тољик, ќисми 1. (фонетика, лексикология,
морфология) – Душанбе, 1973. -372с ,
[34]. Забони адабии ҳозираи тоҷик: Барои студентони факултетҳои
филологияи мактабҳои олӣ .- Душанбе: Ирфон, 1970, - Қ. 2: Синтаксис. 268 с.

157

[35]. Забони адабии ҳозираи тоҷик: Китоби дарсӣ барои факултетҳои
филологияи мактабҳои олӣ (Муҳаррир Ш. Рустамов) .- Душанбе:
Маориф, 1984, - Қ. 2: Синтаксис. - 325 с.
[36]. Исматуллоев, М. Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии
њозираи тољик. / М.Ф. Исматуллоев. – Душанбе, 1976. –342 с.
[37]. Кабиров, Ш. Равобит ва њамнишинии воњидњои забон дар занљираи
гуфтор. / Ш. Кабиров. – Душанбе, 2011. – 317с.
[38]. Камолиддинов, Б. Хусусияти услубии сарфу нањви забони тољикї. /
Б.Камолиддинов. – Душанбе, Маориф, 1992. -128 с.
[39]. Камолиддинов, Б.Масъалањои бањсноки нањви забони тољикї. / Б.
Камолиддинов. – Душанбе: Деваштич, 2003.-132 с.
[40]. Камолиддинов, Б. Муродифоти синтаксисї ва њусни баѐн. / Б.
Камолиддинов. – Душанбе, 1986.-136 с.
[41]. Камолова, Г. Хусусияти грамматикии забони насри асри ХY1 (дар
асоси материалњои «Маљмўъ-ут -таворих»). / Г. Камолова. – Душанбе,
1973.- 250 с.
[42]. Камолиддинов, Б. Ќайдњо доир ба муайянкунандањои забони
тољик. Дар маљмўаи « Масъалањои забони тољикї». / Б. Камолиддинов.
– Душанбе: Ирфон, 1967. -33 с.
[43]. Камолиддинов

Б.

Забон

ва

услуби

Њаким

Карим.

/

Б.Камолиддинов. – Душанбе, 1967. -267 с.
[44]. Каримова, Њ. Мухтасар дар бораи морфемаи - е. // Масъалањои
забоншиносии тољик. / Њ. Каримова. – Душанбе: Дониш, 1967.
[45]. Крамский, И. К. Проблеме артикля // Вопросы языкознания. / И. К
Крамский. – Москва. 1963, № 4, -24 с.
[46]. Ќаландаров, К. Ташаккул ва такомули љумлањои мурккаби тобеъ
дар забони адабии њозираи тољик. / К. Ќаландаров. – Душанбе: Шарќи
озод, 2004. - 463 с.
[47]. Ќосимова, М. Н. Љумлаи пайрави шартї дар забони адабии тољик.
/ М. Н. Ќосимова, Сталинобод, 1961. 24 -52 с.
158

[48]. Ќосимова, М. Н. Мухтасар оид ба иборањои изофии номї

\\

Мактаби советї. / М. Н. Ќосимова. – Душанбе 1976, №3.- С 29 - 33.
[49]. Ќосимова, М. Н. Яке аз навъњои иборњои феълї //Мактаби советї. /
М. Н. Ќосимова. – Душанбе. 1971, №10. - С. 25-27.
[50]. Ќосимова, М. Н. Очеркњо оид ба синтаксиси љумлањои содаи насри
асри

Х1дар

асоси

материали

«Сиѐсатнома»,

«Ќобуснома»

ва

«Сафарнома». / М. Н. Ќосимова – Душанбе: Ирфон, 1976. -216 с.
[51]. Ќосимова,

М. Н. Таърихи забони њозираи тољик. / М. Н.

Ќосимова. – Душанбе, 2003. – 492 с.
[52]. Ќосимова, М. Н. Мухтасар оид ба истилоњоти забоншиносии
пешини тољик. М.Н. Ќосимова. – Душанбе, 2003. – 113 с.
[53]. Ќосимова, М. Н. Ганљи сухан. Маљмўи маќолањо. / М. Н.
Ќосимова,– Душанбе, 2013, - 620 с.
[54]. Лекант, П. А. Грамматическая форма простого предложения и
система его структурно-синтаксических типов в современном русском
языке. / П. А. Лекант, АДД,М.,1971.
[55]. Маъсумї, Н. Иборањои сифати феълї ва масдарї дар забони
повести С. Айнї «Марги судхўр». \\ Мактаби советї, / Н. Маъсумї. –
Сталинобод: 1955, №4, - С 54-76.
[56]. Маъсумї, Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии њозираи
тољик. / Н. Маъсумї. – Сталинобод: Нашрдавтољ, 1959. – 250 с.
[57]. Маъсумї, Н. Љањонбинї ва мањорат. / Н. Маъсумї. –Душанбе,
1966. -129 с.
[58]. Маъсумї, Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик. / Н.
Маъсумї. – Сталинобод: 1959. -293 с.
[59]. Мирзоев, А. Грамматикаи забони тољикї. / А. Мирзоев, Ш. Ниѐзї,
М. Ѓафуров.Синтаксис. Барои мактабњои њафтсола ва миѐна. Душанбе,
1948, -С. 64 -65.
[60]. Мирзоев, А. Иборањои синтаксисии забони адабии њозираи тољик.
//Мактаби советї. / А. Мирзоев. – Душанбе, 1969, №4. – С. 54 -60.
159

[61]. Мирзоев, А. Масъалањои ибора дар забони тољикї . / А. Мирзоев. –
Душанбе: Деваштич, 2002. -308 с.
[62]. Мирзоев, А. Хелњои алоќаи синтаксисї дар иборањо. / Мирзоев, А.
// Масъалањои забоншиносї. – Душанбе: Дониш, 1975.
[63]. Мирзоев А, Грамматикаи забони тољикї. Ќ. 2. Ситаксис. / А.
Мирзоев, Ш. Ниѐзї, М. Ѓафуров. – Сталинобод, 1948. -356 с.
[64]. Мирзоев, А. Иборањои феълии забонї дар забони адабии тољик . /
Мирзоев А , – Душанбе, 1972. -252 с.
[65]. Мухторї, Ќ. Хусусиятњои луѓавию услубии ашъори. Рўдакї. / Ќ.
Мухторї. – Душанбе, 2006. -130 с.
[66]. Маљидов Њ. Ифодаи мањфум ва ном бо калима. / Њ. Маљидов. //
Маърифат, 1998, № 5-6.- С. 6-8.
[67]. Муравьева, Л.Н. Артикль в современном таджикском и персидском
языках. / Л.Н.Муравьева. АКД. М, 1956.
[68]. Муњаммад Таќї Бањор. Сабкшиносї. / Бањор Таќї Муњаммад. –
Эрон, љ 2,1976. -110 с.
[69].Муњаммадиев Ф. Дар он дунѐ. Ф. Муњаммадиев 1966. -251 с.
[70].Молчанова Е. К.Основные вопросы синтаксиса среднеперсидского
языка /книжного пехлеви /, АКД, М. , 1966. -323 с.
[71]. Маљидов, Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї: воситаи
таълимї. / Њ. Маљидов, - Душанбе: Деваштич, 2007. – Љ.I. -242 с.
[72]. Ниѐзмуњаммадов,

Б.

Очеркњо

оид

ба

баъзе

масъалањои

забоншиносии тољик. / Б. Ниѐзмуњаммадов. Душанбе, 1960, -С. 27-30.
[73]. Ниѐзмуњаммадов,Б.

Граматикаи

забони

тољикї.

/

Б.

Ниѐзмуњаммадов. Ш. Ниѐзї, к. П, Синтаксис, Душанбе, 1952, с. 102.
[74]. Ниѐзмуњаммадов, Б. Љумлањои сода дар забони адабии њозираи
тољик. / Б. Ниѐзмуњаммадов. – Сталинобод, -1960 . –233 с.
[75]. Ниѐзмуњаммадов, Б. Забони тољикї. Синтаксис.Барои синфњои 7-8 .
/ Б. Ниѐзмуњаммадов. - Сталинобод, - 1962. -350 с.

160

[76]. Ниѐзмуњаммадов , Б, Рустамов Ш. Забони тољикї , барои синфњои
V11-V111./ Б. Ниѐзмуњаммадов, Ш. Рустамов – Душанбе: Маориф, 1976. 248 с.
[77]. Ниѐзмуњаммадов Б., Ш.Рустамов. Забони тољикї Љ 2, Синтаксис. –
Душунбе, 1982. Љ. 2. -208 с.
[78]. Норматов, М. Иборањои масдарї ва сохти онњо. //Масъалањои
филологияи тољик .(Маљмўаи маќолањо). / М. Норматов. – Душанбе,
2003. - 15-28 с.
[79]. Норматов, М. Љумлањои содаи яктаркиба. / М. Норматов,
Рашидов.– Душанбе, 1989. - 87с.
[80]. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М.: Наука,
1989.- С. 125 – 130.
[81]. Расторгуева.В.С. Очерки по таджикской диалетоллогии, вып. З,
М.,1956. -118 с.
[82]. Расторгуева, В. С. Краткий очерк грамматики таджикского языка. /
В.С. Расторгуева. // Таджикско - русский словарь. М.: Госиздат ин. и нац.
словарей, 1954.- С. 234 - 237.
[83]. Расторгуева, В.С. Среднеперсидский язык. / В.С.Расторгуева, М.:
Наука, 1966. - 137 с.
[84]. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии њозираи тољик. /
Ш. Рустамов. – Душанбе, 1972. – 70 с.
[85]. Рубинчик,

Ю.А.

Сложные

предложения

с

придаточными

определительными в современном персидском языке.АКД.М,1953.- 126с.
[86]. Рустамов, Љ. Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави маќсад
дар забони адабии њозираи тољик. / Љ. Рустамов. – Душанбе, 1998. -245с.
[87]. Рустамов,

Ш. Таснифоти њиссањои нутќ ва мавќеи исм. / Ш.

Рустамов. – Душанбе: Ирфон, 1972.
[88]. Рустамов, Ш. Мушкилоти синтаксис. / Ш. Рустамов. –Душанбе:
Маориф, 1988.-344 с.

161

[89]. Рустамов, Ш. Як ќолаби калимасозии исм . //Масъалањои
забоншиносї: / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1975.-С. 42-48.
[90]. Рустамов, Ш. Раззоќ, Ѓ. Грамматикаи забони адабии њозираи
тољик. Љ -2, / Ш. Рустамов, Ѓ. Раззоќ. – Душанбе: Дониш, 1986. -225 с.
[91]. Розї Шамси Ќайс.Ал – муъљам. – Душанбе: Адиб,1991.-463 с.
[92]. Сабзаев, С. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар. / С. Сабзаев,
– Душанбе, 1991. -79 с.
[93]. Саид Нафисї. Аз муќаддиме ба Ќобуснома./ Нафисї Саид

–

Сталинобод, 1939.- 98 с.
[94]. Сайидризо Ализодаи Самарќадї. Сарфу нањви тољикї. Сайидризо
Ализодаи Самарќадї. – Душанбе: 2006. -185 с.
[95]. Салахетдинова, М. А. Артикль в современном персидском языке. /
Салахетдинова, М. А. АКД. Л, 1954.
[96]. Сиѐев, Б. Таърихи љонишинњои забони тољикї. / Б. Сиѐев. –
Душанбе: Дониш, 1972.
[97]. Стенценко, А. Н. Исторический синтаксис русского языка. / А. Н
Стенценко . М.,1972. – 44 с.
[98]. Солиев, А. Иборањои номии пешояндї дар забони адабии њозираи
тољик. / А. Солиев. – Душанбе: Дониш, 1991.-91 с .
[99]. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис руского языка. М. , 1972. –
44 с.
[100]. Таджиев,

Д.

Т.

Таджикское

причастно

определителное

словосочитание типа. / Д. Т. Таджиев. Доклада А.Н. Тадж. ССР. Вып. 5,
1952 - 49 с.
[101]. Тољиев, Д. Т. Љумлаи пайрави макон. Ахбори Академияи фанњои
РСС Тољикистон. Шўъбаи фанњои љамъиятї, 3(57). / Д. Т. Тодљиев.
Душанбе, 1969, с. 87-90. – 415 с.
[102]. Талбакова, Њ. Преффикси феълии бар- ва истеъмоли он дар
«Наводир - ул - ваќоеъ»(Маќолањо доир ба забон ва адабиѐти тољик . / Њ
Талбакова. – Душанбе, 1972. - 56 с.
162

[103]. Тољиев, Д. Т. Осори мунтахаб. / Д. Т. Тољиев. – Душанбе, 2005. 448 с.
[104]. Тољиев, Д. Т. Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии
њозираи тољик. / Д. Т. Тољиев. – Душанбе, 1981.-213 с.
[105]. Тољиев, Д.Т. Способы связи определения с определяемым в
современном таджикском литературном языке. Сталинабад, 1955. -4 с.
[106]. Усмонов, К. Бори дигар дар бораи артикли - е. / К. Усмонов, //
Забоншиносии тољик. – Душанбе: Дониш, 1976. – С. 120 – 127.
[107]. Фомичиѐва, Г. А. Формирование синтаксического строя речи
младших школьников. / Фомичиѐва, Г. А. – С. 381 -382.
[108]. Фрейман, А. А. Артикль в хорезмийском языке. / А. А. Фрейман,
Хорезмийский язык. Материалы и исследования. Т.1. М.-Л., 1951.- С 234
– 238.
[109]. Халилов, А. Вазифањои грамматикии бандаки изофї (и) дар
забони адабии њозираи тољик. / А. Халилов. – Душанбе: Дониш, 1969. –
236 с.
[110]. Њалимов, С. Таърихи забони адабии тољик (асрњои Х1-Х11) . / С
Њалимов, – Душанбе , 2002.-96 с.
[111]. Њасанов, А. Лексической особенности «Њудуд –ал -алом». / А.
Њасанов. –Душанбе, 1986.-22 с.
[112]. Њусайнов, Њ. Љумлаи пайрави макон. Њ. Њусайнов. «Мактаби
советї», 1960, №2, с.7-12.
[113]. Хонларї Парвиз Нотил. Таърихи забони форсї. / Нотил Парвиз
Хонларї –Тењрон, 1372. -279 с.
[114]. Холназарова, З. Вазифа ва мавќеи «не» дар љумлањои сода./ З.
Холназарова. – Душанбе, 1985. – С. 171 – 174.
[115]. Хољаев, Д. Ќайси Розї ва лафзи шевои дарї . / Д. Хољаев. // Илм ва
њаѐт, 1993. № 9/12. – С.15-16.
[116]. Хољаев, Д. Хоља Њасани Нисорї ва афкори забоншиносии ў. / Д.
Хољаев. - Душанбе, 2004. -124 с.
163

[117]. Хољаев, Д. Гуфтори накў куњан нагардад. / Д. Хољаев. –Душанбе
2011. – 229 с.
[118]. Хољаев, Д. Баъзе мулоњизањо дар бораи корбурди ду вожа. / Д.
Хољаев. Дар кит.:Забон- рукни тоат. Маљмўаи маќолањо. Китоби панљум.
- Душанбе, 2011. – 168 с.
[119]. Хољаев, Д. Доир ба сермаъноии баъзе љумлањои пайрав. / Хољаев Д
Маљмўаи маќолањо. – Душанбе 1988. – С. 53- 60.
[120]. Хољаев, Д. Сермаъноии љумлаи пайрави сабаб. / Д. Хољаев
Мактаби советї. – Душанбе: 1989, - С. 17- 27.
[121]. Хољаев, Д. Сабаб натиља дораду натиља сабаб./ Д. Хољаев
[122]. Хољаев, Д.Ташаккул ва тањаввули илми забоншиносии форсу тољик
дар асрњои миѐна. / Д. Хољаев. –Душанбе: Диловар, 1998.-149 с.
[123]. Хољаев, Д. Синтаксис ва пунктуатсия. / Д. Хољаев, Ш. Кабиров. –
Душанбе: 1991. – 60 с.
[124]. Хољаев, Д. Забони тољикї. / Д. Хољаев. Китоби дарсї барои синфи
9 – Душанбе, 2018. –107с.
[125]. Њољиев, С. Забони адабии тољик дар ибтидои асри ХХ; / С. Хољиев
Дар асоси матерали «Туњфаи ањли Бухоро» - и Мирзо Сирољи Њаким. –
Душанбе, 1987. – 168 с.
[126]. Њусейнзода, Ш. Адабиѐти тољик. Китоби дарсї барои синфњои 8. /
Ш. Њусейнзода. – Душанбе, 1974. -104 с.
[127]. Њусейнов, Х. Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави замон
дар забони њозираи тољик. / Х. Њусейнов,–Сталинобод: 1960. -121 с.
[128]. Њусейнов, Х. Пунктуатсияи забони адабии њозираи тољик. / Х.
Њусейнов, – Душанбе, 1977. - 94 с.
[129]. Шарифов, Б. Баъзе хусусиятњои морфологии «Бадеъ-ул -ваќоеъ»-и
Восифї. / Б. Шарифов. – Душанбе: Дониш , 1985.-С.76 -83.
[130]. Шербоев, С. Асосњои илмию методии таълими синтаксиси
љумлањои

содаи забони тољикї дар

Душанбе 2006
164

синфњои 5-8 / С. Шербоев . –

[131]. Шокиров, Т. Забон ва услуби Ф. Муњаммадиев. / Т. Шокиров. –
Душанбе, 1985. – 234 с.
[132].Эмомалї Рањмон. Р– 47. Забони миллат - њастии миллат. – Душанбе,
«Эр-граф», 2016. – 3 с.
[133]. Ярцева, В.Н. Контрастивная грамматика. / В.Н. Ярцева, М.:
Наука,1981- 354 с.
Луѓатњо:
[134]. Муњаммадњусейн Бурњон. Бурњони ќотеъ. Љилди 1 – Душанбе, 1993.
– 416 с.
[135]. Муњаммадњусейн Бурњон. Бурњони ќотеъ. Љ. 2 – Душанбе, 2004. –
424 с.
[136]. Муњаммад Ѓиѐсиддин. Ѓиѐс – ул – луѓот. Љилди 1. –Душанбе, 1987.
– 480 с.
[137]. Муњаммад Ѓиѐсиддин. Ѓиѐс – ул – луѓот. Љилди 2. –Душанбе, 1988.
– 416 с.
[138]. Муњаммад Ѓиѐсиддин. Ѓиѐс – ул – луѓот. Љилди 3. –Душанбе, 1989.
– 304 с.
[139]. Сирољиддини Алихони Орзу. Чароѓи њидоят. – Душанбе, 1992. –
288 с.
[140]. Фарњанги забони тољикї. Љ. 1. –М.,1969. - 951с.
[141]. Фарњанги забони тољикї. Љ.2. –М.,1969.- 951с
[142]. Луѓати русї – тољикї. –М., 1985.-1280 с.
3.Манбаъњо:
[143].

Унсурулмаолии

Кайковус.

Ќобуснома.

(Тањрири

Мирзо

(Тањрири

Мирзо

Муллоањмадов). Душанбе: Маориф, 1979. - 191с.
[144].

Унсурулмаолии

Кайковус.

Муллоањмадов). Тењрон: 2001. -192 с.

165

Ќобуснома.

[145]. Унсурулмаолии

Кайковус.

Ќобуснома.

(дар

тањияи

Мирзо

Муллоањмадов) – Душанбе: Суннатулло, 2007. -354 с.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия
1. Давлатов Абдулмаҷид. Ҷумлаҳои содаи яктаркибаи умумишахс дар
Қобуснома», Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (ISSN 2413516X). –Душанбе: 2016, №4/3. – С.36–39;
2. Давлатов Абдулмаҷид. Ибораҳои исмии изофӣ дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус. Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
(ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2017, №4/5. – С.107–112;
3. Давлатов Абдулмаҷид. Истифодаи воситаҳои алоқа дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус. Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
(ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2018, №6. – С.147–151;
4. Давлатов Абдулмаҷид. Ҷумлаҳои содаи чидааъзо дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус. Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
(ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2018, №1 – С.60–65;
5. Давлатов Абдулмаҷид. Алоқаи мувофиқат ва истифодаи он дар
«Қобуснома» -и Унсурулмаолии Кайковус. Паѐми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, (ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2018, №2. – С.121–124;
6. Давлатов Абдулмаҷид. Сохти ҷумлаҳои дутаркибаи тафсилии номӣ дар
«Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус. Паѐми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, (ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2018, №8 – С.77–80;
166

7. Давлатов Абдулмаҷид.Мавқеи ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар
«Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус.Паѐми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, (ISSN 2413-516X). –Душанбе: 2020, №6. – С.81–87;
8. Давлатов Абдулмаҷид.Робитаҳои адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ва
Узбекстон.//Робитаҳои адабӣ ва муколамаи фарҳангҳо. Донишгоҳи
давлатии Термиз, 2019. - С 241- 243.
9. Давлатов Абдулмаҷид. Вижагиҳои наҳвӣ дар ҷумлаҳои содаи
«Қобуснома»
«Актуальные

и

Унсурулмаолии
проблемы

Кайковус.//Маводи

филологии

и

конфронси

лингводидактики»,

Международная научно – практическая конференция (18-19 октябри
соли 2019 г). –Душанбе: РТСУ, 2019. – С.471-478.
10.

Давлатов

Абдулмаҷид.

Сохти

ҷумлаҳои

дутаркиба

дар

«Ёдддоштҳо» – и С. Айнӣ. //Садриддин Айнӣ - маорифпарвар. Маҷмӯаи
мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - назариявӣ ба ифихори 140 –
солагии устод С. Айнӣ. – Душанбе, 2018. – С. 127– 132.
11.

Давлатов Абдулмаҷид. Ибораҳои изофӣ дар «Қобуснома»- и

Унсурулмаолии Кайковус. Забон – рукни тоат. Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ) №9 Душанбе, 2017. – С. 250 - 255.
12.

Давлатов

Абдулмаҷид.

Истифодаи

воситаҳои

алоқа

дар

«Қобуснома»- и Унсурулмаолии Кайковус. ХХ11 Славянские чтения.
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон. - Душанбе, 26.04 – 01.05.
2018. - С 58 – 64.
13.

Давлатов Абдулмаҷид. Вижагиҳои наҳвии ҷумлаҳои сода аз

ҷиҳати маъно ва оҳанг. //Ганҷинаи бузурги андеша. Донишгоҳи славянии
Россия ва Тоҷикистон. – Душанбе, 2018.- С 60 – 67.
14.

Давлатов Абдулмаҷид. Ҷумлаҳои сода аз ҷиҳати маъно ва оҳанг

дар «Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус. // В сб: Материалы
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
филологии и лингводидактики» – Душанбе: РТСУ, 2018. – 0,4 п.л. - С 347–
350 .
167

15.

Давлатов Абдулмаҷид. Ибораҳои исмии изофӣ дар «Қобуснома»-

и Унсурулмаолии Кайковус. ХХ111 Славянские чтения. Донишгоҳи
славянии Россия ва Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. - С 237 - 240 .
16.

Давлатов

Абдулмаҷид.Корбурди

ҷумлаҳои

дутаркиба

дар

«Қобуснома»- и Унсурулмаолии Кайковус.Материалы Международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии и
лингводидактики» – Душанбе: РТСУ, 2020. - С.339 – 342.
17.

Давлатов Абдулмаҷид. Вижагиҳои наҳвии ҷумлаҳои содаи

яктаркибаи феълӣ дар «Қобуснома»- и Унсурулмаолии Кайковус.Материалы
Сборник

статей

научно-практической

конференции

профессорско-

преподавательского состава и магистрантов факультета русской филологии,
журналистики и медиатехнологий РТСУ» – Душанбе: РТСУ, 2021. - С.280 –
285.

168

