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МУҚАДДИМА 

Кори диссертатсионӣ ба тадқиқи хусусиятҳои савтиву талаффузии гурӯҳҳои 

сохтории воҳидҳои фразеологӣ (минбаъд – ВФ)- и забони адабии муосири тоҷикӣ 

бахшида шудааст.  

Мубрамии мавзуи тадқиқот. ВФ ҳамчун воҳидҳои таркибии рехтаю 

яклухтмаъно ва пуробурангу муассир дар системаи воҳидҳои дигари забон 

мақоми махсус доранд. Онҳо дар заминаи қолабҳои муайяни синтаксисӣ 

ташаккул ёфта, ба хусусиятҳои зиёди лексикию семантикӣ, морфологӣ ва 

талаффузӣ (фонатсионӣ) соҳиб мебошанд. ВФ-и забони адабии тоҷикӣ аз 

ҷиҳатҳои сохторӣ, лексикию маъноӣ, лексикию морфологӣ, сохториву маъноӣ ва 

вазифаҳои лингвистиашон тадқиқ шудаанд, вале доир ба ҷиҳати сохтори 

талаффузии онҳо ягон тадқиқоти мукаммале анҷом дода нашудааст. Бо ҳамин 

мақсад дар заминаи қолабҳои сохтории ВФ хусусиятҳои сохториву овозии ВФ-и 

забони адабии тоҷикиро мавриди тадқиқи хоса қарор додем.  

Дараљаи тадќиќи мавзуи илмї.  Ба нисбати он ки фразеологияи тоҷик аз 

ҷиҳатҳои мухталиф тадқиқ шудааст ва дар ин бобат адабиёти фаровони илмӣ 

мавҷуд аст, мо асосан сарчашмаҳои ба мавзуи тадқиқи худ алоқамандро мавриди 

обзор қарор додем. Дар омӯзиши масъалаҳои ҷудогонаи фразеологияи забони 

муосири тоҷикӣ саҳми муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ниҳоят бузург аст.  

Забоншиноси маъруфи тоҷик Н. Маъсумӣ аввалин бор кӯшидааст, ки 

табиати махсуси воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро дар асари пурарзиши 

худ «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик»  ҳаматарафа тадқиқ карда, 

фразеологияро чун бахши алоҳидаи забоншиносӣ муаррифӣ намуда, гурӯҳҳо ва 

мақоми услубии онҳоро муайян созад [55].  

Дар забоншиносии тоҷик аввалин бор аз ҷониби забоншинос М. Фозилов 

«Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик» дар ду ҷилд ба табъ расонида 

шуд, ки ин ҳам бошад дар ташаккули минбаъдаи илми фразеология заминаи 

мусоидеро фароҳам овард ва то имрӯз чун фарҳанги мукаммал дониста шуда, 

муҳаққиқон дар тадқиқоти худ аз он ба таври зарурӣ истифода менамоянд. 

[93;94]. 

Баъдан омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик идома 

ёфта, дар ин замина як қатор асарҳои илмӣ ба вуҷуд омаданд. Аз ҷумла, С. 

Хушенова ба тадқиқоти яке аз паҳлуҳои муҳимми фразеологияи тоҷик оғоз 

намуда, асари комилеро бо номи «Воҳидҳои фразеологии изофии забони тоҷикӣ» 

ба табъ расонд. Дар асари мазкур хусусиятҳои лексикиву сохторӣ ва маъноии 

ибораҳои фразеологии изофии забони тоҷикӣ дар асоси маводи фаровон аз 

асарҳои адибони гуногун тадқиқ карда шудаанд [101].  
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Баъдан солҳои 60 то 80-уми асри гузашта дар илми фразеологияи тоҷик як 

қатор диссертатсияҳо ба вуҷуд омаданд, ки дар ташаккули илми фразеологияи 

тоҷик заминаи мусоид фароҳам овард. Метавон ин солҳоро дар омӯзиши 

масъалаҳои назариявии фразеологияи тоҷик давраи нави ташаккул ва рушд 

номид. Дар аввалҳои ҳамин солҳо асари арзишманд аз ҷониби забоншинос Ю. А. 

Рубинчик бо унвони «Основы фразеологии персидского языка» рӯйи чоп омад, ки 

ин барои муҳаққиқони минбаъдаи фразеологияи забонҳои эронӣ яке аз 

дастоврдҳои бузургтарин маҳсуб дониста мешавад [73].  Дар ин давра аз ҷониби 

профессор Ҳ. Маҷидов асаре бо номи «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик» 

нашр гардид, ки дар инкишофи минбаъдаи илми фразеологияи забони тоҷикӣ ва 

ба як шохаи мустақили забоншиносӣ табдил ёфтани он такони ҷиддие бахшид. 

Муаллиф дар ин тадқиқоти худ ВФ-ро аз ҷиҳати пайдоиш, гурӯҳҳои сохторию 

маъноӣ ва ҷилоҳои услубӣ тадқиқ намудааст [47].  

Раванди омӯзиши ВФ дар солҳои баъд боз ҳам инкишоф ёфта, дар натиҷа як 

қатор асарҳои баландмазмуни илмӣ ба табъ расиданд. Яке аз чунин асарҳо китоби 

профессор Ҳ. Маҷидов зери унвони «Фразеологическая система современного 

таджикского литературного языка» (2006) мебошад, ки тамоми паҳлуҳои 

мушкилоти фразеологияи тоҷик дар он ҳалли худро ёфтаанд. Асари мазкурро 

метавон ягона асари мукаммал дар илми фразеологияи тоҷик ҳисобид. Он тамоми 

тадқиқоту дастовардҳои солҳои охири забоншиносии тоҷик ва, аз ҷумла, 

назарияҳои илмии муаллифро ҷамъбаст намудааст. Муҳаққиқ дар ибтидо роҷеъ 

ба масъалаи фразеология ҳамчун қисмати муҳимми илми забоншиносӣ маълумот 

дода, бо далелҳои муътамад исбот менамояд, ки захираи фразеологии забони 

тоҷикӣ аз воҳидҳои фразеологии гуногун иборат мебошад, ки ҳар яке аз онҳо бо 

сохту маъно ва табиати зоҳирӣ аз ҳам фарқ доранд [40].  

Дар солҳои охир илми фразеологияи тоҷик диққати тадқиқотчиёни соҳаро 

ба худ ҷалб намуда, дар натиҷаи ҷустуҷӯҳои бардавом асарҳои пурарзиши илмӣ 

рӯйи чоп омаданд. Яке аз ин асарҳо «Воҳидҳои фразеологии забони адабии 

муосири тоҷик бо унсурҳои луғавии арабӣ» ба қалами М. Муслимов тааллуқ 

дорад, ки дар он муаллиф таркиби лексикии ВФ-и забони тоҷикиро аввалан аз 

бобати пайдоиш ҷузъҳои дохили онҳо мавриди тадқиқ қарор дода, чунин 

натаҷагирӣ намудааст, ки тарҳи овозӣ, ё ки бунёди ҳама гуна фразеологизмҳои 

тоҷикиро калимаҳои аслии он ташкил медиҳанд. Дар баробари калимаҳои аслии 

тоҷикӣ дар бунёди ВФ-и забони тоҷикӣ нақши калимаҳои иқтибосӣ, махсусан, 

калимаҳои иқтибосии арабӣ низ хеле зиёд аст. Шояд ба ин сабаб бошад, ки 

калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ доираи васеи истеъмолӣ доранд. Муҳаққиқ 

дар кори анҷомдодаи худ, ҳатто нишонаҳои савтӣ, сарфӣ ва қолабҳои калимаҳои 

арабии дохили ВФ-и тоҷикиро муайян намудааст. Махсусияти хоси калимаҳои 
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арабӣ ин аст, ки дар тарҳи овозии ВФ-и тоҷикӣ чун унсурҳои дигар ба ҳайси 

аломати овозӣ хизмат мекунанд [58].   

Ба ҳамин монанд, асари дигаре аз ҷониби муҳаққиқ Ҳ. Дӯстов бо номи 

«Воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ дар забони адабии муосири тоҷик» рӯйи чоп 

омад. Дар асари мазкур муаллиф гурӯҳҳои маъноӣ, сохторӣ ва морфологии ин 

навъи ВФ-ро мавриди тадқиқ қарор додааст. Махсусан, дар бобати сохтори чунин 

ВФ қайд намудааст, ки ин гурӯҳи сохторӣ аз гурӯҳҳои дигари фразеологизмҳои 

тоҷикӣ фарқ надошта бошанд ҳам, аз рӯйи миқдор ва доираи истеъмол дар як 

сатҳ қарор надоранд. Вобаста ба мансубияти ҳиссаинутқӣ онҳоро ба гурӯҳҳои 

ВФ-и сифатӣ, феълӣ ва зарфӣ тасниф намудааст, чунки нишонаҳои муҳимтарини 

онҳо дар мадди аввал ин таъкиди муқоисаи аломату хусусият буда, бо ин аломат 

аз гурӯҳҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Нақши ҷузъҳо дар созмони воҳидҳои 

фразеологии ташбеҳӣ хеле калон аст. Ба вазифаи ҷузъҳои асосии 

фразеологизмҳои ташбеҳӣ бештар калимаҳои ифодагари шайъҳои гуногун, ба 

монанди паррандаҳо, ҳайвонот, инсон, ҳашарот, узвҳои бадан ва ғайра омада 

метавонанд. Дар ифоданокии калимаҳои таркиби ВФ-и ташбеҳӣ аҳаммияти 

ҷузъҳои ҳамвазну ҳамоҳанги ташбеҳшаванда бо ваҷҳи ташбеҳ муҳим шуморида 

шуда, ба ҳамгунии овозҳои садоноку ҳамсадоҳо оварда мерасонад, ки дар натиҷа 

ҳамқофиягии ҷузъҳоро таъмин менамояд [21].  

Дар асарҳои таҳлилгардида вобаста ба мавзуи тадқиқотӣ маълумотҳои 

зарурӣ оварда шудаанд, аммо онҳо тамоми масъалаҳои мавзуи мазкурро ба таври 

пурра дарбар гирифта наметавонанд. Аз ин рӯ, масъалаҳои мавриди назар дар 

тадқиқоти анҷомдодаи мо то ҳадди имкон пурратар таҳлилу баррасӣ гардиданд.  

Робитаи тадќиќот бо барномаҳо ва ё мавзуъњои илмї. Хулосабарориҳо аз 

тадқиқоти мазкур дар такмили барномаҳои таълимии муқарраршуда саҳм гирифта 

метавонанд. Мавзуи тадқиқии мавриди назар як ҷузъи корҳои илмӣ-тадқиқотии 

кафедраи забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

мебошад. 
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 ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДҚИҚОТ 

 Мақсади тадқиқот. Мақсади асосии тадқиқот муайян намудани гурӯҳҳои 

сохторию талаффузии ВФ ва хусусиятҳои онҳо мебошад. 

Вазифаҳои тадқиқот. Тадқиқоти мазкур нисбат ба мавзуъҳои сохтори 

овозӣ, меъёрҳои талаффузӣ ва имкониятҳои гӯшнавозии нутқи мо ҳамаҷониба 

равшанӣ меандозад, ки барои расидан ба ҳадафи мазкур ҳалли масъалаҳои зерин 

муҳим шумурда мешаванд:  

   - муайян намудани мавқеи ВФ дар системаи воҳидҳои маънодори забон ва 

принсипҳои таҷзияи таркиби лексикиву грамматикии онҳо;  

    - муқаррар намудани гурӯҳҳои сохтории ВФ ва мақоми ҳиссаҳои нутқ дар 

ташаккули онҳо;  

    - муайян намудани таркиби лексикиву грамматикӣ ва овозии ВФ;  

    - тадқиқи хусусиятҳои савтиву талаффузии гурӯҳҳои ҷудогонаи сохтории ВФ; 

    - муайян кардани ифодаи ҳамвазнии ҷузъҳои ВФ;  

    - муайян намудани мавқеи қофия ва аҳамияти он дар таркиби ВФ; 

    - тадқиқи ҳодисаи аллитератсияи овозҳои таркиби ВФ;  

    - тавзеҳи унсурҳои хушовозӣ дар гурӯҳҳои сохтории ВФ-и забони адабии 

тоҷикӣ.  

 Объекти тадқиқот. Дар танзими диссертатсия чун сарчашмаи асосӣ 

далелу санадҳо аз осори нависандагони гузашта ва муосир: С. Айнӣ, Ф. 

Муҳаммадиев, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, Ф. Ниёзӣ, Ю. Акобиров, Ҷ. 

Акобиров, С. Р. Афардӣ, А. Самадов, К. Мирзоев ва дигарон истифода шудаанд. 

Предмети тадқиқот. Предмети тадқиқи кори илмӣ тадқиқи гурӯҳҳои 

сохторӣ ва талаффузии ВФ-и забони адабии муосири тоҷикӣ мебошад.   

     Асосҳои назарияивии тадқиқот. Зимни тадқиқи диссертатсия пажуҳишу 

тадқиқоти забоншиносони ватанию хориҷӣ, ба монанди В. В Виноградов, В. С. 

Расторгуева, Ю. А. Рубинчик, И. Б Голуб, И. Р. Галперин, Ҳ. Маҷидов, С. В. 

Хушенова, Т. Н. Хаскашев, М. Файзов, М. Саломов ва дигарон истифода 

шудаанд.  

Асосҳои методологии тадќиќот. Дар рафти тадқиқи мавзуъ, асосан, 

усули тасвирї ва дар мавридҳои зарурат усули муқоисавии тадқиқот барои 

муќоисаи маводи имрўза бо вазъи гузаштаи забон, ё маводи забонњои 

дигар низ истифода шудаанд. 

Навгонии илмии тадќиќот. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал 

гурӯҳҳои сохтории ВФ аз ҷиҳати хусусиятҳои савтиву талаффузӣ мавриди 

тадқиқ қарор дода мешаванд. Ҳангоми омӯзиши пурраи ҷузъҳои дохили ВФ 

муайян гардид, ки овозҳо, махсусан, такрорёбии овозҳои ҳамгун ба хушовозиву 

ҳамнаво баромадани талаффузи онҳо боис мегарданд. Дар диссертатсия 

хусусиятҳои овозии таркиб, ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ ва навъҳои 
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мухталифи онҳо дар алоҳидагӣ аз ҷиҳатҳои аллитератсия (ассонанс, консонанс), 

қофия (пурра, ноқис, такрор), такрори одии ҷузъҳо, ҳамвазнию ҳамоҳангӣ 

муайян карда шудаанд.  

                            Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

- ВФ дар системаи воҳидҳои маънодори забон мавқеи махсус дошта, бо 

ифодаи маънои яклухту пуробуранг ва таркиби рехтаю устувори худ аз дигар 

воҳидҳои забон фарқ менамоянд. Онҳо аз бобати сохтори лексикию грамматикӣ 

ва талаффузӣ ба хосиятҳои нотакрори зиёде соҳиб мебошанд; 

- сохтори овозии ВФ ва таркиби лексикиву грамматикии онҳо таҷассумгари 

унсурҳои зиёди эвфонӣ (хушовозӣ) мебошанд. Хушовозӣ дар талаффузи нарму 

форами ВФ нақши муҳим дошта, шинамию мутаносибии овозҳои ҷузъҳои 

дохили онҳоро зоҳир мегардонад; 

- ҳамвазниву ҳамқофиягии калимаҳо дар таркиби ВФ-и забони тоҷикӣ аз 

воситаҳои маъмулӣ ва инкишофёфта ба шумор рафта, зиёд ба мушоҳида 

мерасанд. Ин воситаҳои овозӣ дар таркиби ВФ хушоҳангӣ ва муназзамии 

талаффузи табиию фасеҳро ба вуҷуд оварда, шинамию равонии сохтори онро 

таъмин мегардонанд;  

   - ҳамвазниву ҳамқофиягӣ дар ВФ дар заминаи овозҳои муайяни таркиби 

ҷузъҳо ё дар маҷмуъ, дар заминаи овозҳои таркиби калимаҳои ҷудогона ба 

вуҷуд омада, ҳар яке аз ин воситаҳои забонӣ қонуниятҳои ба худ хоси шаклгирӣ 

ва амалкард дорад; 

- аллитератсия ҳамчун ҳодисаи савтии ВФ дар заминаи овозҳо ва ё таркибҳои 

овозии ҳамгун дар як ё якчанд ҷузъҳо ба вуҷуд меояд. Он бештар дар ду ва зиёда 

калимаҳои ВФ мушоҳида мешавад. Аллитератсия бар хилофи ҳамқофиягии 

ҷузъҳо, ки дар мавқеи охири онҳо зоҳир мегардад, дар аввал, мобайн ва охири 

ҷузъҳои ВФ таҷассум ёфтааст.  

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии тадқиқот. Натиҷагириҳо аз ин тадқиқот 

назарияи илми фразеологияи тоҷикро боз ҳам мукаммалтар намуда, 

дастовардҳои он барои таълифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба 

фразеология ва савтиёти забони адабии тоҷикӣ метавонад чун мавод истифода 

шаванд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқотро мувофиқати ҳаҷми 

диссертатсия, коркарди натиҷаҳои тадқиқот дар шакли мақолаҳои илмӣ ва 

хулосабарориҳо дар асоси манбаъҳои тадқиқшуда собит менамоянд. Хулосаҳо ва 

тавсияҳои илмии натиҷаҳои тадқиқоти анҷомёфта ба муҳаққиқони минбаъда 

пешниҳод гардида, ҷанбаҳои тозаи ин равияи омӯзишро кушода медиҳанд.        

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

дар мавзуи «Тадқиқи сохториву талаффузии воҳидҳои фразеологии забони 

адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
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филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мувофиқат 

мекунад.  

  Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тадқиқот. Муаллифи 

диссертатсия дар тадқиқоти ба анҷомрасида гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои 

фразеологиро аз ҷиҳати хусусиятҳои савтиву талаффузиашон тадқиқ намуда, 

таркибҳои овозии ҳамгуни ҷузъҳо, муносибатҳои байни онҳо ва тавлиди 

хушовозии хосаи фразеологияи забони адабии тоҷикиро муайян намудааст. 

Чунин махсусиятҳои овозӣ дар ҷузъҳои ВФ ба ҳодисаи аллитератсия, ҳамвазнию 

ҳамқофиягӣ боис гардидааст. Натиҷагириҳои асосии тадқиқот дар диссертатсия 

ва мақолаҳои нашргардидаи муаллиф сабт ёфтаанд.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии 

диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои конфронсҳои сатҳи донишгоҳиву 

ҷумҳуриявӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои 

гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос шудааст.  

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии диссертатсия 

дар 7 мақола, аз ҷумла, 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва 

КОА-и назди Президенти ҶТ ва 4 мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ба чоп 

расидаанд. Диссертатсия дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (12. 10. 2021, суратмаҷлиси №02) муҳокима ва ба 

ҳимоя пешниҳод шудааст.  

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

хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 163 саҳифаи 

чопи компютериро ташкил медиҳад.   
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БОБИ І 

ТАРКИБИ ЛЕКСИКӢ-ГРАММАТИКӢ ВА ВОСИТАҲОИ ТАЛАФФУЗИИ ВОҲИДҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИКӢ 

І.1.1. Принсипҳои таҷзияи таркиби лексикӣ-грамматикии воҳидҳои 

фразеологӣ 

ВФ қабатҳои махсуси системаи ҳар як забонро ташкил медиҳанд. Онҳо аз 

ҷумлаи воҳидҳои муҳимтарини забон ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати сохтор ва 

шаклгириашон дар байни воҳидҳои дигари забон ҷойгоҳи махсусро соҳиб 

мебошанд. Калимаҳои дохили ВФ ҷузъҳои таркибии онро ташкил медиҳанд. Онҳо 

бо гузашти қарнҳо мустақилияти лексикиву грамматикии худро аз даст дода, ба 

унсурҳои таркиби қолаби овозии ВФ табдил ёфтаанд. Бо тарҳи овозии калимаҳои 

дигари ВФ омезиш меёбад. Тамоми унсурҳои ВФ чун як воҳиди бутуни забон 

талаффуз мешаванд. Яъне, калимаҳои дохили ВФ интонатсияи мустақил, оҳангҳои 

равшан, маънодор надоранд. Онҳо дар маҷмуъ оҳангу талаффузи умумро ифода 

мекунанд. Аз чунин ифодаҳои дар шакли рехтаву устуворгардидаи шинаму 

хушоҳанг адиб ё нависандаи хушсалиқа метавонад асари худро муассир ва 

пурмазмун намояд. Масалан, калимаҳои мурғ ва даст-ро ҳамчун ҷузъи таркиби 

ибораҳои мурғи посӯхта ва дасту дил хунук шудан аз назар мегузаронем. Ибораи 

мурғи посӯхта бо маънои «шахси як бор адабаш (ҷазояш)-ро дидагӣ» дар 

истеъмол аст. Айнан ҳамин тавр дар ифодаи дасту дил хунук шудан бо маънои 

«дилмонда, дилгир шудан» кор фармуда шудааст. Калимаҳои даст, дил ва хунук 

дар забон доираи васеи истеъмолӣ доранд. Онҳо дар алоҳидагӣ ё матнҳои дигар 

маънои дар ВФ бударо дода наметавонанд. Чунончи, дар мисолҳои зайл рехтагиву 

устувории калимаҳоро бараъло мушоҳида намудан мумкин аст: 

Ту рав! Он мурғи посӯхта як тори мӯи моро кам карда наметавонад [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 177]. Дасту дили деҳқонон аз ин кор хунук шуд. «Кай аз 

ин бодапарастон халос мехӯрда бошем?» – мегуфтанд онҳо бо ғycca [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 134]. 

Ба ҳамин монанд чандин калимаҳои дигарро дучор омадан мумкин аст, ки дар 

дохили ВФ чунин маъноҳоеро соҳиб гардидаанд, ки берун аз таркиби онҳо 
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истифода намешаванд. Масалан, дар фразеологизмҳои чашм дӯхтан ба маънои 

«нигоҳ кардан», бо дасту дили гарм «бо як рӯҳияи болида» ҳар кадоме аз ин 

калимаҳо ҳамчун қолаби ВФ истифода гардида, инчунин маъноҳои аслии худро 

дар забон соҳиб мебошанд: 

Ӯрунов дар сояи дарахти себ ба як кунҷи кати чӯбини дароз нишаста, ба 

Акмалзода чашм дӯхта буд [Ю. Акобиров, Замини падарон, 294]. Қурбонмоҳ аз 

рӯзи аввал ба ин кор бо дасту дили гарм часпид [Ҷ. Акобиров, Хирмани ситора, 

190]. 

Бештари калимаҳои дохили ВФ-ро калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил медиҳанд. 

Ин гурӯҳи калимаҳо давоми садсолаҳост, ки дар нутқи хаттиву шифоҳӣ дар 

истифодаи доимӣ қарор доранд. Ҳар кадоме аз ин калимаҳо ба ҳамон маънои барои 

ҳамаи аҳли забон фаҳмо корбаст мешаванд, аммо ҳамчун ҷузъи дохили ВФ бо 

таркиби лексикӣ ва шаклҳои грамматикии ба худ хос дар қолабҳои мушаххас 

тарҳрезӣ гардида, маъноҳои иловагиро дар забон ба вуҷуд меоранд, ки барои 

соҳибони он чун ифодаҳои рехтаву устувор пешакӣ маълум ҳастанд. Дар ифодаҳои 

аз таги нохун чирк кофтан «камбудии касеро ҷустан», аз хок берун гаштан 

«зинда, сиҳат ва саломат будан», қарзи бандагиро ба ҷо овардан «вафот кардан, 

мурдан» рехтагиву устувории онҳо бараъло ба чашм мерасад:  

 Агар соле ба ӯ ду-се гӯсфанд надиҳӣ, аз таги нохунат чирк кофта мегардад 

[К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 298]. Шукр, аз хок берун гаштаам, – гуфт дар андеша 

фурӯ рафт [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 527]. Медонам, пир шудаам, эҳтимол имрӯз ё 

фардо қарзи бандагиро ба ҷо овардан лозим шавад [Ҷ. Акобиров, Пазмонӣ, 209]. 

 Метавон гуфт, ки дар бунёди ВФ ва шаклгирии ҷузъҳои онҳо нақши 

воситаҳои грамматикӣ хеле муҳим ба ҳисоб мераванд. Калима ҳамчун воҳиди 

муташаккили забон дар дохили ВФ мустақилияти худро аз даст дода, дар 

ҳамбастагӣ бо воситаҳои грамматикӣ ва лексикӣ, маъно ва шаклҳои грамматикии 

ВФ-ро дар забон ба вуҷуд меорад. «Шаклҳои грамматикии ВФ дар заминаи 

воситаҳои грамматикии гуногуни забон ба вуҷуд омада метавонанд. Баробари 

аффиксҳои шаклсоз (суффиксҳои ҷамъбандӣ, дараҷасоз; артикли – е; префиксҳои 

инкорӣ) ва бандакҳои гуногун (бандакҷонишинҳо, бандакҳои изофӣ, феълӣ ва 
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хабарӣ), ки на фақат дар сохтани шаклҳои хелҳои гуногуни ВФ, балки шаклҳои 

грамматикии воҳидҳои дигари забон ҳам ба кор бурда мешаванд, дар ин маврид 

боз пешоянду пасояндҳо, калимаҳои ишорӣ ва ёридиҳанда низ ба таври васеъ 

истеъмол карда мешаванд» [47, 25].  

Дар шаклгирии ВФ нақши воситаҳои грамматикиву лексикиро аз унсурҳои 

доимии лексикиву грамматикии ВФ фарқ намудан лозим аст. Масалан, дар 

фразеологизмҳои мижа таҳ карда натавонистан «хоб накардан», мижаи касе хам 

нахӯрд «натарсидан, аз чизе парво накардан», банду баст, банду бастҳое 

«баҳампайвандӣ, алоқамандӣ» на фақат нақши ҷузъҳо ҳатмӣ мебошанд, балки 

мавқеи унсури грамматикӣ низ чун ҳиссаи таркиби лексикии ВФ мавқеи 

аввалиндараҷа доранд. Дар сурати партофтан ва ё иваз намудани унсурҳо ВФ 

мумкин аст, ки қимати худро гум карда, ба воҳиди маъмули забонӣ табдил ёбад:  

Дигар мижа таҳ карда натавониста, пиразан дар торикии хона гӯё 

нафасгардон мешавад [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 7]. Аммо вай, чунон шах шуда 

бошад, ҳолаташро тағйир надод, ҳатто мижааш хам нахӯрд [С. Турсун, Се рӯзи як 

баҳор, 19]. Дар ин қатор ман ҳам, қирғиз ҳам, мирзо ҳам аз банду басти зиндонӣ 

раҳоӣ ёфтем ва шарикдарси ман, талабаи ҳисорӣ ҳам аз гузаргоҳ кардани ҳуҷраи 

худ халос шуд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 445]. Воқеа ва ҳодисаҳои рӯйи замин аҷоиб 

банду бастҳое доранд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 325]. 

 Ҳар яке аз ҷузъҳои ВФ-ро наметавонем дар алоҳидагӣ таҳлил намуд. Онҳо 

берун аз ВФ бештар дар маънои аслӣ кор фармуда мешаванд. Дар дохили 

фразеологизмҳо ҳамчун маводи тайёру тарҳрезишуда ба маънои яклухту бутун дар 

истифода қарор доранд. Ҳамин яклухтию доимӣ будани сохту маъно ба доираи 

васеи истифодаи онҳо сабаб гардида, дар натиҷа шакли умумихалқиро касб 

менамоянд. Он воҳидҳои фразеологие моҳияти умумихалқӣ пайдо менамоянд, ки 

дар нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ доираи васеи корбурд доранд. Ин навъи ифодаҳои 

тайёр дар қолаби пешакӣ шаклгирифта ва маънои барои аҳли забон фаҳмо 

садсолаҳост, ки дар истифода қарор доранд: «Танҳо ифодаҳои рехта ва устувори 

забон захираи фразеологии онро ташкил дода, зерсистемаи хосаи фразеологии 
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забонро ба вуҷуд оварда метавонад. Устувории таркиби луғавӣ ва маъноӣ ҳамчун 

нишонаи муҳимми фарқкунандаи фразеологӣ имконият медиҳад, ки захираи 

фразеологии он аз зерсистемаҳои дигар ва ифодаҳои одии нутқ фарқ карда шавад» 

[40, 50].  

І.1.2. Сохтори воҳидҳои фразеологӣ ва ифодаи ҷузъҳои он бо ҳиссаҳои 

нутқ  

Гурӯҳбандӣ намудани ВФ вобаста ба мансубияти ҳиссаинутқии онҳо яке аз 

масъалаҳои муҳимми фразеологияи забонамон ба ҳисоб меравад. Онҳо бо сохту 

таркиби устувори худ аз воҳидҳои дигари забон ба куллӣ фарқ мекунанд. Дар 

шаклгирии калимаҳои дохили ВФ нақши ҳиссаҳои нутқ аввалиндараҷа буда, бо 

тартиби устувору доимиашон дар забон мавридҳои истеъмоли худро доранд. 

Калимаҳои дохили ВФ-ро аз ҷиҳати сохт дар шаклҳои гуногун дучор омадан 

мумкин аст. Аз рӯйи ифодаи ҷузъҳо калимаҳои дохили ВФ сода, сохта ва мураккаб 

мебошанд. Лекин бештари ҷузъҳои фразеологизмҳоро калимаҳои сода ташкил 

медиҳанд. Қисми зиёди воҳидҳои фразеологие, ки ҷузъҳои онҳо аз калимаҳои сода 

таркиб ёфтаанд, калимаҳои аслии тоҷикӣ мебошанд: забон як кардан «аҳд, шарт, 

паймон кардан», ду даст дар бинӣ «хушку холӣ, бе дастовез, бе натиҷа»:  

– Ҳамаи шумоён дузд, ҳамаатон забонҳоятонро як кардаед, – гуфт Мулло 

Наврӯз аз ҷояш хеста [С. Айнӣ, Ғуломон, 177]. Ду даст дар бинӣ монда, нуҳ сол 

боз ин қадар азоби алим намекашид [С.Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон, 41].  

 Тартиби доимии ҷузъҳои дохилии ВФ-ро яке аз нишонаҳои барҷастаи онҳо 

ҳисобидан мумкин аст. Вайрон намудани тартиби ҷузъҳо маънои яклухти ВФ-ро 

аксар вақт аз байн бурда, онро ба калимаҳои одии забон табдил медиҳад. Аз ин 

қоида танҳо ибораҳои фразеологии феълӣ истисно мебошанд. Масалан, ифодаи 

рехтаи феълии дӯст дорам туро ва дорамат дӯст тасдиқи ҳамин гуфтаҳоянд. Таври 

дигар, нишонаи тартиби доимии ҷузъҳо ба ибораҳои фразеологии феълӣ ва 

ҷумлаҳои фразеологӣ дахл надорад. Он, асосан, хоси ибораҳои исмӣ, сифатӣ ва 

зарфии фразеологӣ мебошад. Навъҳои сохтории ВФ-ро аз рӯйи ифодаи ҷузъҳои 

дохилиашон ба хелҳои гуногун ҷудо намудан мумкин аст. Чунончи:  
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а) Исм +бандаки изофи + исм: айни муддао «мувофиқи хоҳиш, табъ», борони 

тир «тирборон кардан», салмаи сақат «бори зиёдатӣ шудан ба касе», муҳри 

хомӯшӣ «хомӯш будан, гaп назадан»: 

– Ту пушти хона гузар, – гуфт ва ҳамроҳи Ғуломҳусейн чаққон ба қӯра 

даромада, аз паси девори он камин гирифт. – Ҷоямон айни муддао…[С. Турсун, Се 

рӯзи як баҳор, 121]. Муғулон, ки дар тирандозӣ машҳури ҷаҳон шуда буданд, бо як 

ғазаби ваҳшиёна киштиҳоро дар зери борони тир гирифтанд [С. Айнӣ, Қаҳрамони 

халқи тоҷик Темурмалик, 40]. Маслиҳати ба Зарина додаям ба сари худам салмаи 

сақат шуд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 452]. Магар кам буданд, 

муқовиматҳои шадид дар Хатлону Вахшонзамин, ки «пештозони» ҷунбиши 

мардумӣ дар зери шиори озодӣ (гӯё тамоми умр занҷиру завлонаи ғуломӣ 

мекашидем) ва демократия (гӯё тамоми умр дар лаб муҳри хомӯшӣ мегаштем) [С. 

Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон, 123].  

б) Исм+пешоянд+ исм: каждуми таги бӯрё «душмани пинҳонӣ, душмани 

дохилӣ», по дар ҳаво «бемаънӣ, беробита, бемантиқ», гӯш ба қимор «ба 

шунидани хабаре бисёр толиб будан»: 

Агар лозим шавад, рӯбоҳ мешавам,… мор мешавам, каждуми таги бӯрё 

мешавад [Ҷ. Икромӣ, Тахти вожгун, 138]. … на он қадар беэътиноӣ ва 

мусоҳилакорӣ бояд кард, ки шеър аз суханони номарбути пой дар ҳаво иборат 

бошад [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 671]. Ҳамеша фикру андешаи худро 

пинҳон доштан, ҳамеша гӯш ба кимор – хӯсон зиндагӣ кардан, ба мардум дурӯғ 

гуфтан... ба руҳ ва димоғи ӯ бетаъсир намемонад, албатта [Ҷ. Икромӣ, Ман 

гунаҳгорам, 132].  

в) Исм+бандаки изофӣ + исм+ пасоянд: ходачӯби гӯр барин «рост истода, 

шахшуда монда», каллаи хар барин «бисёр, зиёд», офтоби зимистон барин 

«камнамо зудгурез», галаи зоғҳо барин «саросема, бетартибона»: 

–Ходачӯби гӯр барин як ҷо наист, Мушарраф, савор шав! [К. Мирзоев, Дар 

орзуи падар, 95]. – Бачам, хӯроки додот ҳамин, ту соҳиби худатро ёб, пулёб шав, 

каллаи хар барин бошад, мерасонад [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 161]. Ин хел 

бошад, чаро офтоби зимистон барин як худатонро нишон медиҳеду боз нохост 



15 

 

 

 

бедому дарак шуда меравед? [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 96]. 

Тамоми ҳозирин – амалдорон, боён галаи зоғҳо барин аз ҷойҳояшон якбора хеста, 

ба пристав таъзим ва изҳори миннатдорӣ карданд [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, 66].  

г) Исм+ бандаки изофӣ+ сифат: ҳазлҳои хунук «ҳазлҳои нофорам», 

муҳаббати талх, нигоҳи гарм «ба касе дӯстона, бо меҳру муҳаббат нигоҳ кардан», 

дуои обдор «дуои бад»: 

 Агар ҳазлҳои хунуки ҷӯраи Фаттоҳ намешуд, эҳтимол Музаффарро ҳеҷ гоҳ 

намедидам ва ҳоло дар ин ҷо бо ҳикояи худ вақти шуморо ҳам намегирифтам [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 26]. Мактубҳо месӯхтанд; чӣ қадар орзуву умед, 

орзуҳои ҷавонӣ, орзуҳои ширин, муҳаббати талх ва дар айни ҳол туҳмату бӯҳтон, 

масхараву макру фиреб месӯхт, ки ин ҳамаро духтар нахонда буд [Сорбон, 

Ҳикояҳо, 13]. Дар акс модар ва зану фарзандон нигоҳи гармашонро аз Раҳматшоҳ 

намеканданд [А. Самадов, Паррончакҳо, 126]. «Нафаси хушк дар най садо 

намебарорад» гуфтанд, дуои обдор мекунам, – гуфт хуҷаин [С. Айнӣ, Дохунда, 30].  

ғ) Исм+ бандаки изофӣ + сифат+пасоянд: сагҳои бӯйгир барин «пайгирона, 

ҷиддиёна», гургони гурусна барин «тамаъкорона, ҳарисона», саги дайду барин 

«оворагард»: 

Мефаҳмӣ, вай бо хешу таборҳояш, бо милисаҳо ва аскарҳо хона ба хона ҳама 

ҷойро сагҳои бӯйгир барин кофта гаштаанд [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 220]. 

Ғайр аз жандарм, полис ва казакҳое, ки гургони гурусна барин ба ҳар тараф нигоҳ 

мекарданд, дигар ҷонзодае намонда буд [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, 179]. Ана 

Бӯрихонро аз кор гирифтанд, саги дайду барин арақ хӯрда, дар кӯчаҳо гаштааст 

[Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 309]. 

д) Исм+ феъл: лом нагуфтан «чизе нагуфтан, хомӯш мондан», ҳаво хӯрдан 

«сайру гашт, тамошо кардан», дӯғ задан «дод задан», лаб накушодан «гап 

назадан, чизе нагуфтан», пинак рафтан «хоб ғалаба кардан»: 

Охир ӯ китоб-китоб розро нуҳуфта медошт, ҷаҳон- ҷаҳон асрорро дар замираш 

ҷой медод, ғаму андуҳ ва дарди оламро дар пайкари заифаш меғунҷонид; чун 

тарбузи лалмӣ дарунашро мехӯрад, аммо лом намегуфт, ҳарф намезад, садо 

баланд намекард [Сорбон, Ҳикояҳо, 372]. – Биёед, шарик ба рӯи сарой баромада 
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қадре гардиш кунем ва ҳаво хӯрем [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 323]. – Хуб, гӯй ки чӣ 

қадар буд? – гӯён «ту-ту» гуфта, Ҳоҷи Зокир ба кампир дӯғ мезад [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 213]. Ба ҳамаи ин, ғайр аз як нигоҳи маънидори бо табассуми шодиёна 

омехтае, ки ба модарам кард, дигар чизе нагуфт ва аз хусуси аризаи худаш лаб 

накушод… [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 53]. «Падарам мешуд, чанд бор дам медод», – 

гуфту аз паси говҳо пинак рафтан гирифт [Сорбон, Ҳикояҳо, 41]. 

е) Сифат + феъл: калон рафтан «лоф задан, худситоӣ кардан», паст омадан 

«ором шудан, таслим шудан», сахт расидан «ба ғазаб овардан», суст омадан 

«сустӣ, беҷуръатӣ кардан»:  

 Бисёр калон нарав, Холназар, – гуфт Қодир -амак [С.Турсун, Аз субҳ то 

шом,162]. Карим Самандар аз шасташ намефуромад, падараш ҳам маълум буд, ки 

ба ҳеҷ ваҷҳ паст омаданӣ нест [Ҷ. Акобиров, Пазмонӣ, 194]. Муроҷиат карданаш 

ба дилам сахт расид [Ф. Муҳаммадиев, Муҳоҷирон, 104]. Агар саҳл суст оед, инҳо 

ба саратон чормағз мешикананд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 166].  

 ё) Шумора+ исм: сад тараф «ҳамаҷониба», сад тилло «ниҳоят хуб, аз ҳама 

беҳтар», чор абзол «ҳама чизҳои даркорӣ», як нафас «андаке»:  

Қурбон-амак аз сад тараф даромад карда, бо сад мисолу масал ба писар 

нишон доданӣ мешуд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 446]. Ҳамин тавр кайф 

карда гаштагем, сад тилло! [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 44]. Май ҳам ба 

чор абзоли худ кайф медиҳад… [С. Айнӣ, Дохунда, 123]. Николаев… як нафас ба 

фикру хаёл рафт [С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо, 78].  

  ж) Ҷонишин+ исм: ҳама гап «асос, моҳияти масъала», ягон бало «ягон сирру 

асрор ҳаст», ягон даҳан гап «калимае ҳам гуфта натавонистан»: 

Ҳама гап дар ҳамин. Устухонаш безарар бошад, ҷои гӯшт пур мешавад [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 588]. Гапи хоҳарам рост будааст, дар ин гов 

ягон бало ҳаст [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 463]. Аз рафтори онҳо ин 

мард ғазабнок шуда бошад ҳам, ягон даҳан гап зада наметавонист [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 465].  

  з) Феъл + исм: буди гап «хулоса», буду шуди гап «ҳамаи гап, мақсад»: 

     – Оре, буди гап ҳамин [Ф. Ниёзӣ, Вафо, 89]. Ман ба вай буду шуди гапро 

гуфтам... [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 59]. 
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     и) Пешоянд+ исм + феъл: ба рӯйи об баромадан «баобру шудан, шуҳрат пайдо 

кардан», ба осмон баровардан «таърифу тавсиф намудан», бе ресмон бастан 

«беҳуда касеро мунтазир доштан», аз назар афтодан «дидан, дида мондан»: 

Аммо Бурихону Шерхон барин «хушбахтон»-и дигар низ ҳастанд, ки дар 

рӯзҳои сахти ҷанг ба рӯйи об баромаданд, давлат ғундоштанд, бароҳат умр 

гузарониданд ва рӯзҳои ғалабаро аз дигарон беҳтару хубтар ид гирифтанд [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 58]. Не, Нозимиро касе бад нагуфт, фақат таърифашро 

шунид, ба осмон бароварданд ӯро [К. Мирзо, Дар орзуи падар, 23]. – Ту агар 

худписанди беандеша набошӣ, ҷӯраатро, ки туро гуфта омадааст, бе ресмон баста 

худ ба тӯйхӯрӣ меравӣ?! [Ф. Муҳаммадиев, Фаттоҳ ва Музаффар, 27]. Баъд аз он ки 

Ризвон соҳиби фарзанд шуда ба қатори занони никоҳии бой гузашт, Қалмоқоим 

тамом аз назар афтод, ба ошхона ҳам Ризвон соҳиб шуда монд [Ф.М. Фарҳанги 

ибораҳои рехта,680]. 

      й) Пешоянд+исм+исм+феъл: бо дил қошуқ тарошидан «дар орзуи чизе, касе 

беором, беқарор будан», ба даҳон об гирифтан «гап назадан, хомӯш будан»:  

      Саҳар шуд, Хидиралӣ шаби дароз дар орзуи паронда шудани Мустафо 

бедорхобӣ кашид, бо дил қошуқ метарошид, ноумед гашт [К. Мирзо, Марги 

бегуноҳ, 33]. – Чаро ба даҳонат об гирифтӣ – боз суоли яке аз онҳоро шунид 

Усмон Азиз [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 102].  

к) Исм+ пешоянд+ исм: тан ба тан «якка ба якка», даст ба даст «аз дасте ба 

дасти дигар гузаштан», такрор ба такрор «гаштаву баргашта кардани коре», 

даҳон ба даҳон «аз яке ба дигаре»:  

Агар дар байни ду нафаре, ки ҳар ду ҳам марди бономус бошанд, душманӣ 

афтад, масъала ба тарзи дуэли европогиҳо ба ҷанги тан ба тан ҳал мешуд [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 338]. Косаҳо пури мусаллас боз даст ба даст рафт [С. Улуғзода, Восеъ, 

321]. …Агар беморашон сиҳат ёбад, инро аз некии поиқадами дуохон ва аз 

шарофати дуои ӯ медонанд, ва ба ӯ гашта- баргашта арзи ихлос мекунанд ва 

такрор ба такрор ҳадя медиҳанд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 90]. Чунки дар он вақтҳо ба 

сабаби набудани матбуот дар Бухоро шеъри ҷиддӣ ба зудӣ паҳн нашавад ҳам, 

шеъри ҳаҷвӣ, хоҳ бамаза бошад, хоҳ бемаза даст ба дасту даҳон ба даҳон аз кӯчаҳо 
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ва самовархонаҳо гирифта то меҳмонхонаҳо, дар як-ду рӯз ҳамаи ҷои шаҳрро 

гардиш карда мебаромад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 430]. 

қ) Исм+ пайвандаки у+ исм: пулу мол «дороӣ», молу мулк «сарват», пушту 

паҳлу, феълу атвор «хислат», сирру савдо «кори пӯшида ва ниҳон»: 

Агар ба занаш, ба додарҳои занаш пулу мол лозим шавад, аз мероси акамулло 

додан мегирад [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 322]. Ҳарчанд ду ҳазор мешаваду омада 

молу мулки маро фурӯхта мегирад [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 340]. Таманно 

пушту паҳлуи онҳоро сила карда, ба сабзазори поини ҳавлӣ ронд [С. Турсун, Се 

рӯзи як баҳор, 45]. Вай ҳам аз ҷиҳати вазифааш, ҳам аз феълу атвораш аксаран 

масъалаҳои ҳалнашавандаро ба зӯрӣ ҳал карданӣ мешуд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои 

бадмур, 279]. «Оқибат модарамро меёбам, сирру савдоро мефаҳмам…» [Сорбон, 

Ҳикояҳо, 29].  

л) Сифат+пайвандаки у + сифат: нарму гарм «форам, дилкаш», хушку холӣ 

«бемазмун, бемаънӣ; беҳуда, беасос», тезу тунд «бо касе бо хашм рафтор кардан», 

мушфиқу ғамхор «меҳрубон»: 

Диловар ҷавонтар, муҷаррад ва танҳо…бо муомилаи нарму гарм ӯро ба 

тарафи худ кашидан осонтар [Ю. Акобиров, Замини падарон, 95]. Ин хел гапҳо, ба 

назари вай, гапҳои даҳонзада шуда ва хушку холӣ менамуданӣ [Ю. Акобиров, 

Замини падарон, 67]. Баҳсу мунозираи раиси комиҷроия ва котиби райком хеле 

тезу тунд буд, бинобар ин Ӯрунов ба Дониёров ситеза карда, имрӯз на ин, ки ба 

колхоз, балки ба идораи худ ҳам набаромад [Ю. Акобиров, Замини падарон, 85]. 

Устодро нахуст ба Худо, пас он ба Абӯбакр, сониян ба ту супурда меравам, аммо 

ту ба устод аз ҳама наздиктарӣ, мушфиқу ғамхорашон, асои пириашон бош [С. 

Улуғзода, Фирдавсӣ, 232].  

м) Феъл + пайвандаки у+ феъл: буду шуд «ҳама чи, дороӣ», буду нобуд, мону 

гир «кордорӣ, ҳаракат, рафтор»: 

Рафту бригадир ғур-ғур кунад, буду шуди воқеаро мегӯям [С. Турсун, Аз субҳ 

то шом, 165]. Ҳай ҳая! Наход ақли вай нагирад, ки буду нобуд ва давлату дороии 

ман онҳоанд [Ҷ. Акобиров, Хирмани ситора, 143]. Профессор баъди шунидани 



19 

 

 

 

ҳасрати ҷавон ана дар сари ҳамин андешаҳо мону гир мекард [Ҷ. Акобиров, 

Хирмани ситора,182].  

н) Сифати феълӣ + пайвандаки у + сифати феълӣ: нарезондаю начаконда 

«мукаммал нақл кардан», кашидаву кушода «сахт задан», гаштаву баргашта 

«такроран», будиву набудӣ: 

Онҳо ҳангоми дарсу суҳбат гӯшашонро сих карда меистанд ва ҳамин ки дар 

бораи асар ва шахсияти ягон муаллими шиносу ҳаммаҳаллашон аз касе эроде 

шунаванд, дарҳол онро нарезондаю начаконда ба вай мерасонанд [А. Самадов, 

Паррончакҳо, 76]. Барно- тайёр ба ҳуҷум тайёр шуд: ӯ дасти росташро тамом 

ёзонда ва пас бурда кашидаву кушода ба гӯшхонаи махдум як торсакӣ зад [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 343]. Ба ӯ ва ба ҳунарпешагони дигар лозим меомад, ки ҳурмати 

ҳозиронро ба ҷо оварда, гаштаву баргашта таъзим карда истанд [С. Турсун, Аз 

субҳ то шом, 56]. Омадан ё наомадани ӯ ба будиву набудии кори онҳо вобастааст 

[С.Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб, 253]. 

о) Пешоянд + исм+бандаки изофӣ+ исм: аз афти кор «маълум мешавад, 

яқин», бо дили такон «ларзиш, такон хӯрдан», бо хотири мушавваш 

«парешонхотир, ошуфтахотир: 

Танқид касб бошад, махсусан ҳушёр бояд шуд, аз афти кор [Ф. Муҳаммадиев, 

Асарҳои мунтахаб, 86]. Сайдалӣ гӯш ба қимор шуда, бо дили такон мунтазири 

садои тир гардид [С. Улуғзода, Восеъ, 248]. Мулло ба пурсиши хизматгор ҷавоб 

надода, бо хотири мушавваш як нафас фикр карда монд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

343].  

п) Пешоянд+исм+феъл: аз дил гузаштан «ба хотир овардан», ба по хезондан 

«барангезондан», дар дил гуфтан «ба худ гуфтан», ба дил задан «аз чизе ё касе 

безор шудан:  

 Ҳама он чи ки аз дилаш мегузашт, наметавонист ба онҳо боз бигӯяд [С. Р. 

Афардӣ, Доғҳои офтоб, 99]. Байни қамишзорҳои паҳлуи роҳи калон посбонӣ 

мекунанд ва агар хавфи шабохун задани Ғаффоровро пай баранд, хурду калони 

деҳаро ба по мехезонанд! [Ю. Акобиров, Замини падарон, 320]. Ана гап дар куҷо 

будааст!... – дар дил мегуфт Диловар [Ю. Акобиров, Замини падарон, 320]. Ин 
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бозӣ ба дилам мезанад. Кай аз он даст мекашам?! Наметавонам? [С. Р. Афардӣ, 

Доғҳои офтоб, 172]. 

р) Пешоянд+ исм + сифат: монанди оина равшан «хеле маълум, равшан», 

мисли таги дег сип-сиёҳ, чун бистари пар нарм «мулоим, форам»:  

Барои чӣ ва ба кӣ хизмат карданаш ба вай монанди оина равшан аст [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 646]. Вале чи ҷойи пинҳон доштан, ҳанӯз як 

гӯшаи дилаш мисли таги дег сип- сиёҳ буд [Ҷ. Акобиров, Пазмонӣ, 270]. Ғуломон 

ва ятимон ҳам бар рӯйи рег, ки баъд аз меҳнатҳои сахти рӯзона чун бистари пар 

нарм ва роҳатгоҳ менамуд, ёзида буданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 135]. 

Ин навъҳои сохтории зикрёфта гурӯҳҳои асосии ВФ-и забони тоҷикиро 

ташкил медиҳанд.  

Тартиби ҷузъҳои қолабҳои фразеологии зикршуда аксари вақтҳо доимӣ буда, 

ивазнашавандаанд. Албатта, чунин воҳидҳои фразеологие низ вомехӯранд, ки аз 

дигар шудани тартиби ҷузъҳо маънои яклухти онҳо тағйир намеёбад. Масалан, 

нимкосаи таги коса – таги коса нимкоса «дар зери сир сире ниҳон аст», коҳи 

кӯҳнаро бод додан – бод додани коҳи кӯҳна «воқеаи гузаштаеро ба хотир 

овардан» ва ғайра мисол шуда метавонанд. 

Чаро фақат ба ӯ тавсия медиҳанд, ки баъзе китобҳоро хонад? Ҳм, дар зери 

коса нимкосае ҳаст [А. Самад, Паррончакҳо, 56]. Рафтори занак ба Комилов 

шубҳанок намуд. Барои чӣ ӯ банохост гапашро гум карда монд. Чаро рангаш 

парид. Оё нимкосаи таги коса ба ҳамин занак алоқаманд нест? [Ф. Муҳаммадиев, 

Асарҳои мунтахаб, 126]. Пас чӣ ҳоҷат, ки коҳи кӯҳнаро бод дода, худро азоб 

медиҳӣ? [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳкорам, 125].  

 Аз ин навъи ВФ чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки бештари ҷузъҳои 

дохилии ин қабил фразеологизмҳоро калимаҳои сода ташкил медиҳанд, чунки 

аксари онҳо бо калимаҳои аслан тоҷикӣ сохта шудаанд. Аммо ин маънои онро 

надорад, ки калимаҳои сохта ва мураккаб дар ҷузъҳои ВФ ба мушоҳида 

намерасанд. Хосиятҳои муҳимму назарраси ҷузъҳои бо калимаҳои аслии тоҷикӣ 

ифодашуда ҳамин аст, ки онҳо асоси фразеологизмро ташкил дода, дар аксари 
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мавридҳо ивазнашавандаанд. Маҳз чунин калимаҳо обуранги махсуси миллии ВФ 

ва устуворию рехтагии сохти онҳоро ба вуҷуд меоранд.  

І.1.3. Таркиби лексикиву грамматикии воҳидҳои фразеологӣ  

ВФ, ба хусус, унсурҳои луғавии таркиби онҳо дар рафти инкишофи таърихии 

забон таҳаввулу тағйироти зиёдеро аз сар гузарониданд. Ҳамчунин ҷузъҳои 

таркибии ВФ аз мустақилияти лексикию грамматикӣ маҳруманд. Ба ин сабаб 

унсурҳои сохтории ВФ дар доираи қолаби устувори сохтории онҳо шарҳ дода 

мешаванд. Таркиби лексикӣ-грамматикии ҳар яке аз ВФ аз ҷиҳати сохтор гуногун 

буда, аз лиҳози савтӣ ва тарзи талаффуз оҳангҳои махсусро соҳиб мебошанд. 

Чунончи: 

Оби касе ранг гирифт «кор барор гирифт», дилу гурда доштан «ҷасорат 

доштан», аз пашша фил сохтан «чизеро аз будаш зиёд карда нишон додан», дил 

холӣ кардан «ба касе андешаҳои махфии худро гуфтан», сари касе дар офтоб 

монд «бекасу танҳо монд»: 

Лекин тағои зӯр, ки надорам, обам ранг намегирад [А. Самадов, 

Паррончакҳо,7]. Дилу гурда дошта бошӣ, марҳамат, мушткӯбӣ кун… [А. Самадов, 

Паррончакҳо, 148]. Аз пашша фил сохтан ва кӯҳро сангча пиндоштан дар хуни 

одамони мо ҷой дорад [Сорбон, Ҳикояҳо, 397]. – Не, писарам! – гуфт Турдӣ оғо, – 

ман туро фарзанди худам барин дониста «дили худро ба ту холӣ кардам» [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 46]. – Агар мо забонамонро як карда дурӯғ гуфта бошем, дар 

саройи Таги Худо нишон надиҳад вай бе падар монад, сараш дар офтоб мемонад 

[К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 296]. 

Масалан, дар матни боло воҳиди фразеологии аз пашша фил сохтан феълӣ 

буда, аз ҷузъи феъли сохтан ва ҷузъҳои номии (=исм) пашша ва фил мураттаб 

шудааст. Аз бобати пайдоиш калимаҳои сохтан, пашша ва фил аслии тоҷикӣ 

мебошанд. ВФ-и мазкур дар асоси тазоди мафҳумҳои хурд (= пашша) ва калон (= 

фил) ба вуҷуд омадааст.  

ВФ-ро аз ҷиҳати таркиби лексикӣ-грамматикӣ якранг ҳисобидан мумкин нест, 

чунки дар онҳо фарқиятҳои куллии талаффузиву маъноиро мушоҳида кардан 

мумкин аст. «Воҳидҳои фразеологӣ аз ду ё зиёда калимаҳои мустақилмаънои ба 
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ҳам алоқаманд иборатанд. Калимаҳои дохили воҳиди фразеологӣ ҷузъҳои таркибии 

онҳоро ташкил медиҳанд. Ҷузъҳои таркибиро калимаҳои махсус ҳисобидан лозим 

аст. Онҳо мустақилияти лексикиву грамматикии худро аз даст дода, ба унсурҳои 

таркибии қолаби овозии воҳиди фразеологӣ табдил ёфтаанд» [49, 25].  

Яке аз хусусиятҳои барҷастаи ВФ дар ҳамин ифода шудааст, ки ҷузъҳои 

таркибии онҳо низ қобилияти зикри маънои луғавию грамматикиро аз даст 

додаанд. Масалан, калимаҳои дунё ва дарун дар ифодаи дунёи дарун «фикру 

андешаи шахс, ботин» ҳамин хусусиятро доранд. Калимаҳои номбурда берун аз 

ибораи зикргардида ин маъноро соҳиб шуда наметавонад. Чунончи: 

Ҳама чизро мебинам, ҳама чизро мешунавам, вале болҳоям! Болҳоям монеи 

раҳоии вуҷудам аз қайди дунёи дарунам мешаванд! [С.Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб, 

25].  

Бояд зикр намуд, ки калимаҳо дар дохили ВФ ба маънои нав корбурд 

мешаванд, ки ин маъноро профессор Ҳ. Маҷидов «маънои вобастаи фразеологии 

калима» номгузорӣ намудааст: «Маънои вобастаи фразеологии калима дар 

алоқамандии ҳатмии он бо калимаҳои муайяни дигар зоҳир мешавад. Бинобар ин,  

воҳиди фразеологии калимаҳои дохили фразеологизмиро калимаҳои мустақил 

шуморидан мумкин нест. Онҳо ба маънои пуррашон калима нестанд» [49, 25]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки калимаҳо ҳамчун ҷузъҳои таркибии ВФ 

мустақилияти лексикиву грамматикии худро аз даст дода, бо қолабҳои шахшудаи 

овозӣ дар истифодаи доимӣ қарор мегиранд. Калимаҳое, ки ҷузъҳои алоҳидаи ВФ-

ро ташкил медиҳанд, вобаста ба ягон ҳодиса ва воқеаи таърихӣ дар қолабҳои 

мушаххаси таркибӣ тарҳрезӣ шуда, садсолаҳост, ки барои соҳибони он чун маводи 

ҳамешагӣ хизмат менамоянд.  
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І.2.1. Гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои фразеологии забони адабии тоҷикӣ 

     ВФ аз ҷиҳати сохтор чун ифодаҳои рехтаву устувор дар қолаби таркиб, ибора ва 

ҷумлаҳо дар истифода мебошанд. Онҳо дар асоси қолабҳои муайяни синтаксисии 

забон, ки дар тӯли асрҳо шакл гирифтаанд, созмон ёфтаанд. Ин гурӯҳи ифодаҳо дар 

назари аввал ибораву таркиб ва ҷумлаҳои синтаксисиро ба хотир меоранд, аз 

тарафи дигар, бо сохту таркиби устувори худ аз онҳо ба куллӣ фарқ мекунанд. Аз 

рӯйи ин қолабҳои мавҷуда имрӯз ҳам ВФ-и нав ба вуҷуд меоянд. 

ВФ-ро аз рӯйи сохтор ба гурӯҳҳо тақсим намудан мумкин аст. Доир ба 

гурӯҳбандии сохтории ВФ аз ҷониби муҳаққиқон ақидаҳои гуногун изҳор шуда, 

ҳар як забоншинос онҳоро мувофиқи тасаввуроти назариявии худ ба гурӯҳҳо ҷудо 

намуда, баҳогузорӣ мекунанд. Тадқиқотҳои ҷудогонаро вобаста ба гурӯҳҳои 

сохтории ВФ бештар дар асару мақолаҳои забоншиносони рус, хусусан, 

Виноградов В. В.[10], Кунин А.В.[33], Шанский Н.М. [115], Рубинчик Ю. А. [73] 

дидан мумкин аст. Дар хусуси таснифоти сохтории ВФ забоншинос Шанский Н.М. 

чунин ақида дорад: «Дар байни воҳидҳои тайёри забон ВФ-ро низ вохӯрдан 

мумкин аст. Онҳо бо хусусиятҳои сохториву морфологӣ ва ҷузъҳои таркибиашон, 

ки ба тавассути воситаҳои гуногуни синтаксисӣ алоқаманданд, аз ҳам фарқ 

мекунанд. Аз рӯйи сохт онҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: 1) фразеологизмҳое, ки 

аз рӯйи сохт ба ҷумлаҳо монанданд ва 2) ибораҳои фразеологӣ» [115, 71-72].  

Дар забоншиносии тоҷик доир ба таснифоти гурӯҳҳои сохтории ВФ фикру 

назарияҳои мухталиф ҷой доранд. Таснифоти нисбатан мукаммалтари гурӯҳҳои 

сохтории ВФ-ро дар асари пурарзиши профессор Ҳ. Маҷидов – «Системаи 

фразеологии забони адабии муосири тоҷик» пайдо намудан мумкин аст. Вай дар ин 

асар ВФ-ро вобаста ба қонуниятҳои сохтории дар забон ҷойдошта ба гурӯҳҳои 

таркибҳои фразеологӣ, ибораҳои фразеологӣ ва ҷумлаҳои фразеологӣ тасниф 

намуда, мавқеи онҳоро миёни воҳидҳои дигари забон дар асоси далелҳои муътамад 

асоснок намудааст [40, 158-352]. 

Ибораҳои фразеологӣ нисбат ба гурӯҳҳои дигари сохторӣ қисмати аз ҳама 

бузурги захираи ВФ-и забонамонро ташкил медиҳанд. Шояд бо ҳамин сабаб 

бошад, ки баъзан дар байни муҳаққиқон ВФ бо истилоҳи ибораҳои фразеологӣ ҳам 
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ном бурда шудаанд. Онҳо дар нутқи соҳибони забон шаклҳои гуногуни 

грамматикиро қабул намуда, дараҷаи фаъоли истеъмолиро соҳиб мешаванд. 

Ибораҳои фразеологӣ дар асоси қолабҳои ибораҳои синтаксисӣ сохта шуда, рехта 

ва хеле устувор гардидаанд.  

ВФ-и дар қолабҳои шахшудамонда таркиб, ибора ва ҷумлаҳои маъмулиро ба 

хотир меоварад, ки ҳар яке аз онҳо бо рангорангӣ ва сохтори гуногунашон 

мавридҳои истифодаи муайян доранд. Онҳо бо ҳама гуна сохторҳои худ ба маънои 

устувор далолат мекунанд.  

Таркиб, ибора ва ҷумлаҳои фразеологиро аз лиҳози сохтори овозӣ дар сурате 

дуруст муайян кардан мумкин аст, ки ҷиҳатҳои сохторӣ, грамматикӣ ва 

хусусиятҳои хоси онҳо васеътар омӯхта шаванд. Аз ин рӯ, мо зарур донистем, ки 

ВФ-ро аз ҷиҳати сохтори грамматикиашон дар алоҳидагӣ дида бароем. 

І.2.2. Таркибҳои фразеологӣ ва махсусиятҳои сохториву грамматикии 

онҳо 

Таркибҳои фразеологӣ мисли навъҳои дигари ВФ аз ду ва зиёда унсурҳои 

лексикӣ ташкил ёфта, сохти рехтаву устувор доранд ва маънои яклухтро ифода 

мекунанд. Онҳо дар заминаи қолабҳои гуногуни таркибҳои синтаксисӣ ба вуҷуд 

омада бошанд ҳам, бо рехтагиву устуворӣ ва дар шакли тайёр истифода 

шуданашон аз дигар воҳидҳои синтаксисӣ ба куллӣ фарқ мекунанд. Чунончи,  

ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ дар асоси қолабҳои гуногуни ҳамин гуна воҳидҳои 

синтаксисӣ ба миён омадаанд, пас таркибҳои фразеологӣ ҳам дар асоси қолабҳои 

гуногуни синтаксисӣ созмон ёфтаанд.  

Таркибҳои фразеологӣ чунин таркибҳои шахшуда ва ба ҳукми ифодаҳои 

рехтаву устувори забон табдилёфта мебошанд, ки ба мисли гурӯҳҳои дигари ВФ 

маънои яклухту бутунро ифода мекунанд. Дар таркибҳои фразеологӣ калимаи 

асосии тобеъкунанда ба мушоҳида намерасад. Ин навъи фразеологизмҳо аз 

пайвасти ду калимаи мустақилмаъно, ё ки пайвасти калимаҳои ёридиҳандаву 

мустақил ба вуҷуд омадаанд [47, 37-38].  

Дигар хусусияти фарқкунандаи таркибҳо, масалан, таркибҳои ҷуфти 

фразеологӣ аз он иборат аст, ки онҳо аз ду калимаи мустақилмаъно иборат буда, бо 
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пайвандаки пайвасткунандаи -у (ю) бо ҳам алоқаманд мешаванд. Донишманди 

боистеъдоди тоҷик – Н. Маъсумӣ маҳз ҳамин ҷиҳати таркибҳои ҷуфти 

фразеологиро ба назар гирифта, навишта буд: «Хусусияти характерноки онҳо маҳз 

дар ҳамин аст, ки онҳо таркибан бо «у» пайваст мешаванд. Ҳамин ки ба ҷои «у» 

пайвандаки «ва» оварда шуд, онҳо характери фразеологӣ ва хусусияти як андоза 

устувории худро гум карда, ба ҳиссаҳои чидаи муқаррарӣ мубаддал мешаванд. Аз 

ин ҷиҳат онҳоро «таркибҳои ҷуфти чида» номидан мувофиқтар аст» [55, 199]. 

 Агар боиси ҳамнишинӣ ва ташаккулёбии воҳидҳои ҷуфтистеъмоли мазкур 

меъёри асосӣ ҳамшаклӣ ва ҳамоҳангии овозҳои оғозӣ бошад, дар ҳамнишинии як 

қатор воҳидҳои ҷуфтистеъмоли дигар, илова бар нақши пайвандаки – у, ки дар 

боло зикр кардем, боз миқдори ҳиҷоҳо меъёр шуда метавонад. Дар ин қабил 

воҳидҳои ҷуфтистеъмол ҳатман калимоте аввал ҷойгузин мешавад, ки миқдори 

ҳиҷоҳояш камтар бошад, зеро ин шакли ҳамнишинӣ боиси равонӣ ва суҳулияти 

талаффуз мегардад [26, 152]. 

      Ба ҳамин монанд масъалаи дигаре, ки бисёр нигаронкунанда мебошад, ин 

фарқияти байни калимаҳои мураккаб аз таркибҳои ҷуфт мебошад. Дар забони 

адабии тоҷикӣ калимаҳои мараккаби пайвасте мавҷуданд, ки ба таркибҳои ҷуфт 

монандии бисёре доранд. Ба мисли калимаҳои додугирифт, омадурафт, шинухез, 

гирдудор, додуситад ва ғайра. Бештари ҳолатҳо дар забони матбуот ва асарҳои 

бадеӣ фарқ нагузоштани ин воҳидҳои забонӣ ба мушоҳида мерасад. Чунин 

омезишёбиҳоро нафақат дар байни калимаҳои мураккаб ва таркибҳои мазкур, 

инчунин дар таркибҳои ҷуфти фразеологӣ ва ибораҳои фразеологӣ ҳам метавон 

мушоҳида намуд. Гуфтан мумкин аст, ки аз риоя накардани қоидаҳои одии 

грамматикӣ дар ВФ, бо вуҷуди ифодаҳои рехтаву устувор будан, ба бемантиқӣ ва 

костагии матн оварда мерасонад. Оид ба омезишёбии ин воҳидҳои забон, 

профессор Ҳ. Маҷидов чунин қайд намудааст: «Яке аз хелҳои ниҳоят маъмули 

чунин ғалатҳои грамматикӣ бо иваз кардани бандаки изофӣ -и ва пайвандаки 

пайвасткунандаи -у (ю) дар ибораҳои фразеологии изофӣ ва таркибҳои ҷуфти 

фразеологӣ тавлид меёбад. Бисёр вақт дар байни ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ ба 

ҷойи бандаки изофӣ пайвандакӣ -у(-ю) мегузоранд, ки дар натиҷа ифодаҳои ғалат 
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ба вуҷуд меоянд. Масалан, рангу рӯ ба ҷойи шакли дурусти он ранги рӯ, балою 

бадтар ба ҷойи балои бадтар, рӯю хотир ба ҷойи рӯйи хотир, заҳру марг ба ҷойи 

заҳри марг, сару калобаи худро гум кардан дар ивази сари калобаи худро гум 

кардан ва монанди инҳо» [53, 301].  

 Таркибҳои фразеологӣ ҳам ба мисли ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ бо 

навъҳои таркибҳои ҷуфт, такрорҷузъ, пешояндиву такрор, пешояндиву ҷуфт, 

пешояндиву изофӣ, пешояндиву ҳамроҳӣ ҷудо карда шудаанд. Аз таснифоти 

зикргардида чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки дар шаклгирии ин гурӯҳҳои 

ВФ нақши унсур ва ҷузъҳои дар қолабҳои махсус тарҳрезигардида хеле калон 

мебошад. Аммо, дар баробари ин, метавон фарқиятҳои куллиро дар байни ин 

гурӯҳҳои таркибҳои фразеологӣ мушоҳида намуд. Таркибҳои фразеологиро ба 

таври зайл дар алоҳидагӣ мавриди таҳлил қарор медиҳем:  

   А) Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ:  

Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ аз навъҳои серистеъмолтарини таркибҳои 

фразеологии забонамон маҳсуб меёбанд. Онҳо на фақат аз ҷиҳати семантика ва 

этимологияи ҷузъҳояшон, балки робитаҳои маъноии синонимию антонимӣ ва 

ҳамвазнию ҳамоҳангии ҷузъҳо низ аз ҳам фарқ карда, гурӯҳҳои гуногунрангро 

ташкил медиҳанд, инчунин бо ифодаи маънои яклухту обурангҳои мухталифи 

ҳиссию экспрессивӣ ҳам таркибҳои ҷуфти фразеологӣ якхела нестанд. Дар байни 

онҳо гурӯҳҳои мухталифи услубиро мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, 

ифодаҳои радду бадал «гуфтугузори зидди якдигар, мубоҳиса, мунозира», расму 

русум «оин, урфу одат, таомул», хуфту хез «хобидан, зиндагӣ кардан», дину 

диёнат «ақида, азм, эътиқод» ва бисёр дигарҳо, ки аз ҷиҳати маъно 

ҷудонопазиранд, ҳамчун воҳидҳои устувори забон доираи васеи истеъмолӣ доранд: 

 Ҳар рӯз ҳангоми хӯрокхӯрӣ ҳамин гапҳо радду бадал мешаванд, лекин на ба 

дили Раҳимбек мезанаду на ба дили ошпаззан [А. Самадов, Паррончакҳо, 91]. Ба 

мардуми деҳа хабар дода, ба ҳама расму русумаш мегӯронед, – гуфт Усмон Азиз, 

ба ҷасади Ҷамол як назар давонда [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 41]. Чанд вақт дар 

хонаи ҳамсояҳо хуфту хез кард ва кӯдакашро ниҳоят пазмон шуд [Сорбон, 
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Ҳикояҳо, 51]. Баъди сукут ӯ, аз афти кор, дину диёнати Восеъро санҷиданӣ шуда, 

ба ногоҳ аз ӯ пурсид [С. Улуғзода, Восеъ, 68].  

Гарчанде якҷошаклгирӣ аз хусусиятҳои муҳимми таркибҳои ҷуфти 

фразеологӣ ба ҳисоб равад ҳам, аз ҷиҳати сохтори морфологӣ онҳо ба баъзе 

тағйиротҳои назаррас соҳиб мешаванд. Муҳаққиқи системаи фразеологии забони 

тоҷикӣ, профессор Ҳ. Маҷидов якҷошаклгирии морфологии таркибҳои ҷуфти 

фразеологиро ба назар гирифта таъкид кардааст: «Таркибҳои фразеологӣ 

аломатҳои гуногуни грамматикӣ: аффиксҳо, бандакҳо, пешояндҳо, пасояндҳо ва 

монанди инҳоро дар мавқеи аввал ва ё охири худ қабул карда якҷо шакл мегиранд. 

Дар натиҷа шаклҳои гуногуни морфологии онҳо ба вуҷуд меоянд. Чунончи, 

таркиби банду баст дар матн дар шаклҳои банду басте, банду басташ, банду 

бастҳо, банду бастро ва монанди инҳо истеъмол шуда метавонанд» [47, 40].  

Акамулло ӯро мехонд, банду баст мекард, вале бефоида…[Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои 

бадмур, 339]. Воқеа ва ҳодисаҳои рӯи замин аҷоиб банду бастҳое доранд [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 325].  

 Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ (ТҶФ) як навъи серистеъмоли таркибҳои 

фразеологиро ташкил медиҳанд. Вобаста ба мансубияти ҳиссаинутқӣ онҳоро ба 

исмӣ, сифатӣ, феълӣ ва зарфӣ метавон тасниф намуд. «Аз нуқтаи назари 

муносибати фразеограмматикӣ таркибҳои ҷуфти фразеологӣ гуногун мешаванд. 

Дар баробари таркибҳои фразеологии ҷуфти исмӣ (субстантивӣ) боз ТФҶ-и сифатӣ 

(адъективӣ) ва зарфӣ (адвербиалӣ)-ро низ фарқ намудан мумкин аст. Аз ин байн 

таркибҳои ҷуфти фразеологии исмӣ (субстантивӣ) серистеъмолтаранд [40, 292].  

Исм: таърифу тавсиф «васф кардан, ситоиш кардан», афту андом «чеҳра», 

дилу дида «бо ният ва назари нек»:  

Агар тарафи дигар, ӯ дар ташвиш буд, ки Диловар мабодо ба таърифу тавсиф 

ва ширингапиҳои Нусратхӯҷаву Ӯруновҳо фирефта шуда, ба доми онҳо афтад!.. 

[Ю. Акобиров, Замини падарон, 58]. Умархон афту андоми ӯро тамошо карда 

хандид [Ю. Акобиров, Замини падарон,151]. Тақрибан чор - панҷ қадам онсӯтар, 

дар атрофи ин бинои чорқабатаи деворҳояш аз тахтабетон баҳори тозарӯ дилу 

дидаро ба зиндагӣ гармтар мекунад [Ҷ. Акобиров, Хирмани ситора, 43].  
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Таркибҳои ҷуфти фразеологии мансуб ба сифат ва феълро аз ҷиҳати сохтор ба 

гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

а) ТҶФ бо сифатҳои сода: хушку холӣ «бемазмун, бемаънӣ, беҳуда, беасос», 

тезу тунд «бо касе бо хашм рафтор кардан», гарму нарм «форам, дилкаш»: 

Ин хел гапҳо, ба назари вай, гапҳои даҳонзада шуда ва хушку холӣ 

менамуданд [Ю. Акобиров, Замини падарон, 67]. Баҳсу мунозираи раиси 

комиҷроия ва котиби райком хеле тезу тунд буд, бинобар ин, Ӯрунов ба Дониёров 

ситеза карда, имрӯз на ин, ки ба колхоз, балки ба идораи худ ҳам набаромад [Ю. 

Акобиров, Замини падарон, 85]. Ду сол пеш, як бегоҳи гарму нармаки фасли 

тобистон аз дунё гузашт, кампир [Ҷ. Акобиров, Хирмани ситора,117].  

     б) ТҶФ бо сифатҳои сохта: бимноку тарсовар, бемаънию нодаркор: 

       Як ҳолати фавқулода дар чашмонаш маъво мекард, ки бимноку тарсовару 

тоқатфарсо буд, дар дили кӯдакон тарс мерехт [С. Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб,117]. 

Чиҳо менависам. Бемаъниву нодаркор, кайҳо бояд нуқта мемондам, вале 

наметавонам [С. Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб, 282].  

в) ТҶФ бо сифатҳои мураккаб: сарсону саргардон «овора», сахтгиру 

серталаб «он ки бо қатъият ва диққат корбарӣ мекунад», пойлучу сарлуч 

«побараҳна, нодор, бечора»: 

Ё худ ин ҳама ранҷу азоб, сарсонию саргардонӣ ва нокомиҳоро тақдираш, 

агар худи вай бошад, аз рӯзи азал дар варақаи пешонии ман навиштааст? 

[Акобиров Ҷ., Хирмани ситора, 82]. Лекин бо вуҷуди ин, ҳамчун котиби Комитети 

Марказӣ нисбат ба котиби райком сахтгиру серталаб буд [Акобиров Ю., Замини 

падарон, 297]. Адолат, пойлучу сарлуч давида омада, ба гардани шавҳараш овезон 

шуд [Акобиров Ю., Замини падарон, 317].  

 а) ТҶФ бо феълҳои сода: бофтану тофтан, мону гир «кордорӣ, ҳаракат, 

рафтор», буду шуд «ҳама чиз, дороӣ»:  

    Агар ӯ қудрате дорад, ба онҳо дар гум шудани ин гуна чигилҳо, ки дар 

муносибатҳои ҷавонон ҳангоми бофтану тофтани корҳои созмонӣ ба вуҷуд 

меоянд, кӯмак бикунанд… [С. Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб, 248]. Профессор баъди 

шунидани ҳасрати ҷавон ана дар сари ҳамин андешаҳо мону гир мекард [Акобиров 
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Ҷ., Хирмани ситора,182]. Буду шуди дармонатро ҷамъ кун [Акобиров Ҷ., Хирмани 

ситора, 81].  

б) ТҶФ бо феълҳои сохта: бубинаду бигӯяд, мераванду меоянд, буду нобуд: 

 Вале одамон парво надоранд, мераванду меоянд [С. Р. Афардӣ, Доғҳои 

офтоб, 240]. Ҳай-ҳая! Наход ақли вай нагирад, ки буду нобуд ва давлату дороии 

ман онҳоянд [С. Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб,143].  

в) ТҶФ бо сифати феълӣ: гаштаю баргашта «такроран», нарезондаву 

начаконда «муфассал нақл кардан», кашидаву кушода «сахт задан»: 

Ин андешаҳо гаштаю баргашта дили пурдарди Диловарро сахт мефушурданд 

ва ӯ барои ором кардани худ чорае наёфт [Акобиров Ю., Замини падарон,73]. Онҳо 

ҳангоми дарсу суҳбат гӯшашонро сих карда меистанд ва ҳамин ки дар бораи асар 

ва шахсияти ягон муаллими шиносу ҳаммаҳаллашон аз касе эроде шунаванд, 

дарҳол онро нарезондаю начаконда ба вай мерасонанд [А.Самадов, Паррончакҳо, 

87]. Барно- тайёр ба ҳуҷум тайёр шуд: ӯ дасти росташро тамом ёзонда ва пас бурда 

кашидаву кушода ба гӯшхонаи махдум як торсакӣ зад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 343].  

Аз таснифоти мухтасари таркибҳои ҷуфти фразеологии зикргардида маълум 

мегардад, ки бештари ҷузъҳои алоҳидаи ин гуна таркибҳо аз ҷиҳати лексикӣ бо 

ҳамдигар муносибатҳои гуногуни синонимӣ доранд: «Воҳидҳои фразеологии 

синонимӣ аз рӯйи сохт бояд ба ҳам мутобиқат кунанд. Ба ибораи дигар, таркиб бо 

таркиб, ибора бо ибора ва ҷумлаҳо бо ҳамин гуна ҷумлаҳои дигари устувор 

синоним мешаванд. Синонимҳои фразеологӣ аз ҷиҳати таркиби лексикии худ низ 

бо ҳам мутобиқат мекунанд. Ба ин сабаб аст, ки дар таркиби ВФ-и ба ҳам синоним, 

одатан чунин калимаҳое дохил мешаванд, ки ба як категорияи лексикӣ медароянд. 

Калимаҳои фразеологизмҳои синонимиро ташкилдиҳанда бештар аз ҷузъҳои 

синонимӣ ва ё аз ҷиҳати мазмун ва ҳам наздик иборатанд» [47, 53].  

 Яке аз хосиятҳои ниҳоят муҳимми ТҶФ дар устувории хоси сохтори онҳо 

зоҳир мешавад. Устувории мустаҳками калимаҳои дохилӣ, аз ҳам ҷудонопазирии 

онҳо, ба ҳиссаҳои муайяни нутқ мансуб будани тамоми таркиб ва хосияти якҷо 

шаклгирии онҳо аз ҷумлаи хусусиятҳои муҳимми ин навъи ВФ-и забони тоҷикӣ 

ҳисоб меёбанд, ки намунаи ҳар кадоми онҳоро дар боло зикр намудем. 
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 Ҳамин тариқ, аз шарҳу маънидоди ТҶФ ва баъзе хусусиятҳои лексикӣ-

морфологии онҳо маълум гардид, ки (истеъмоли ин гурӯҳи таркибҳо вобаста ба 

мансубияти ҳиссаинутқӣ дар алоқамандӣ бо хусусиятҳои морфологӣ дида 

баромада шуд) ин гурӯҳи воҳидҳои ҷуфти забонӣ дар баробари ба ин ё он ҳиссаи 

нутқ тааллуқ доштанашон, инчунин аз калимаҳое ташкил ёфтаанд, ки аз ҷиҳати 

сохт қисман сода ва сохта мебошанд.  

Б) Пешояндиву такрор: ваҷаб ба ваҷаб, дам ба дам «ҳар лаҳза», паҳлу ба 

паҳлу «баробар», сар то сар «ҳамаҷониба»: 

Агар вай ташнаи дидори дӯстон намешуд, пиёда гашта хоки ватанро ваҷаб ба 

ваҷаб дида, тамошо карда рафтанро авлотар медонист [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 

105]. Назир ҳам дам ба дам нимхез шуда, гӯши росташро ба тарафи мулло карда 

(зеро гӯши чапи ӯ андак вазнин буд), кӯшиш менамуд, ки ягон калимаи ӯро 

нашунида монад [С. Улуғзода, Восеъ, 146]. Аммо ба ҳар ҳол (аҷоибаш дар ҳамин), 

паҳлу ба паҳлу роҳ гашта, аз байни марғзор гузашта рафтани онҳоро ки ба ёд 

овард, дили вай фишурда мешавад, дасту пояш ба дард медарояд [Ҷ. Икромӣ, Ман 

гунаҳгорам, 50]. Дуруст фикр карда бинед – гапҳои котиб сар то сар ҳаққанд [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 23].  
     «Ҳар кадом ҷузъҳои такрор бо пешояндҳои аслӣ муносибати устувор дорад. 

Чунин таркибҳо дар натиҷаи қонуни фразеология шудани ибораҳои озоди 

синтаксисӣ ба вуҷуд меоянд. Фактҳои забонӣ нишон медиҳанд, ки чи қадаре ки 

калимаҳои таркиби ибораҳои озоди синтаксисӣ дар забон маънои маҷозӣ гиранд, 

ҳамон қадар ба майдони ВФ наздик шуда, дар натиҷа маъноҳои мушаххаси ҳар 

кадом калимаҳои таркиби ибораи озод тобиши абстрактӣ мегирад» [79, 27]. 

В) Пешояндиву ҷуфт: бо факту далел «бо далел гап задан», бо одаму олам 

«ба олам, ҳаёти воқеӣ», бо сидқу сафо «бо хушҳолӣ ва самимият», бе ному нишон 

«бедарак»: 

Вай ба минбар баромада, бо факту далелҳои раднашаванда сабабҳои 

бемуваффақиятии колохозро кушода дод [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 277]. Дар ин 

муддат қаду баст, тарҳи рӯ ва ҳамчунин шиносоии Хусрав ба одаму олам дигар 

шудааст [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 19]. Онҳо худашонро аз шумо беҳтар ва 
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болотар намегузоранд, ба эҳтироматон бо эҳтиром, ба самимияти шумо бо сидқу 

сафо ҷавоб мегардонанд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 229]. …Баъд вай дигар бе 

ному нишон шуд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 110].  

Г) Пешояндиву изофӣ: бо ҳавои бинӣ «назарбаланд, ҳавобаланд шудан», 

мисли мурғи посӯхта «беқарор, ноҳинҷор», бо димоғи сӯхта «хафа, ғамгин 

гардидан», дар қаъри дил «таги дил, ботин»: 

Медонам, хабар гирифта буданд, – бо ҳавои бинӣ гуфт Ориф [Ҷ. Акобиров, 

Хирмани ситора, 15]. Вай ба таври талвоса афтода, мисли мурғи посӯхта ба чор 

тараф медавиду намедонист, ки сарашро ба кадом девор занад, додашро ба кӣ арз 

кунад [А. Самадов, Паррончакҳо, 129]. Вай борашро ба димоғи сӯхта ба миёнаҷои 

оташ монда, қомати кӯтоҳашро рост кард; қаторвазнаҳои сари китфу камарашро ба 

тартиб овард [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 19]. …бештарин кори шабонаам он ҷо 

гузашта, заминаш аз хамиру қиёми равған якмол шудааст, шуста ва ба даҳонам 

«кулӯх молида» худам ба кӯча мебаромадам ва ин сирри аҳмақонаам дар қаъри 

дилам гӯр шуда, аз ҳама пинҳон мемонд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 450].  

Ѓ) Пешояндиву ҳамроҳӣ: бо сад хаёл «фикр кардан, парешонҳол будан», дар 

як чашм задан «дар як лаҳза», бо як олам муҳаббат «бо самимияти том»:  

Сайёд шабро дар меҳмонхонаи район бо сад хаёл рӯз кард [А. Самадов, 

Ҳикояҳо, 99]. Асо ҳам дар ду хез худро ба назди дарвоза расонида, дар як чашм 

задан ба даруни роҳрави торик даромад [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 198]. 

Нависанда чи дар зиндагӣ ва чи дар асарҳояш дар бораи диёри худ, дар хусуси 

мардуми сарбаланди он бо як олам муҳаббат сухан мегӯяд [С. Турсун, Санг дар 

бағал ба тӯфон, 11].  

      Ҳаминро бояд қайд намуд, ки агар мо чи аз ҷиҳати савтӣ, лексикӣ ва ё 

морфологӣ ба таҳлили таркибҳои фразеологӣ машғул шавем, дар забон маводи 

фаровонеро пайдо намудан мумкин аст. Таркибҳои фразеологӣ дар системаи ВФ-и 

забонамон баъд аз ибораҳои фразеологӣ доираи васеи истеъмолиро соҳиб 

мебошанд. Махсусан, дар байни таркибҳои фразеологӣ, аз рӯйи мавқеъ ва дараҷаи 

истеъмолӣ, таркибҳои ҷуфти фразеологӣ нақши бештаре доранд.    
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         І.2.3. Ибораҳои фразеологӣ ва нишонаҳои сохториву грамматикии онҳо 

Қисмати аз ҳама бузурги захираи ВФ-и забонамонро ибораҳои фразеологӣ 

ташкил медиҳанд. Ибораҳои фразеологӣ аз ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно 

ташкил ёфтаанд, алоқаи байни ин калимаҳо низ зоҳиран тобеъ аст, чун дар 

ибораҳои озод дар ин гуна ибораҳои устувор низ яке аз ҷузъҳои таркибӣ калимаҳои 

дигареро ба худ тобеъ кардааст. Аммо ҳамаи ин аломатҳо ҷиҳати зоҳирии ибораи 

фразеологиро ташкил медиҳанд. Дар асл бошад, муносибати тобеи байни ҷузъҳо, 

мавҷудияти воситаҳои грамматикии ташкилдиҳандаи ин муносибат барои ибораи 

фразеологӣ аксар вақт ягон нақше намебозанд. Чунончи, гапи пасту баланд задан 

«гапи бемаънӣ, беҳуда, дурушт, зишт задан», аз ду чашма обнӯш шудан «якбора 

аз ду ҷо фоида дидан», мурч хӯрдан «фиреб хӯрдан», по ба лаби гӯр расидан 

«пир шудан, солхӯрда»:  

Дониста бошед, ки агар кадоми шумо ҳаракати беҷо кунед ва ё гапи пасту 

баланд занед, бе пурсиш ба куштан меравед [М.Ф.,Фарҳанги ибораҳои рехта, 194]. 

Магар намебинӣ, бо вуҷуди ин ки ба ин тараф қадам ниҳодани аскарони русро 

ҳанӯз се сол пур нашудааст, бойҳои шофиркомии шумоён дар Қазолӣ ва Оқмасҷид 

барин марказҳои нави савдо ҷойгир шуда, дар он ҷо аз тотор, қазоқ зан гирифта, 

ҳавлӣ сохта, соҳиби ду ватан, поддании (табааи) ду подшоҳ ва аз ду чашма обнӯш 

шуда буд [М.Ф., Фарҳанги ибораҳои рехта, 424]. Ман мурч нахарида «мурч хӯрда 

будам», ҳатто ба қиёси «мурчхӯрии» ман дурӯғ каллапушхарии ман ба пеши ӯ 

собит шуда буд (М.Ф., Фарҳанги ибораҳои рехта, 660). Акнун ки поям ба лаби гур 

расидааст, мехохам дарди диламро ба шумо, ҷавонони қобил, кушоям... [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 344].  

Ҷиҳати муҳимми ибораҳои фразеологӣ чун ҳамаи хелҳои ВФ дар устувории 

таркиби лексикӣ ва ифодаи маънои яклухти онҳо зоҳир мешавад. Ибораҳои 

фразеологӣ ҳам аз рӯйи ҷузъи истинодашон метавонанд ба ин ё он ҳиссаи нутқ 

мансуб бошанд. 

Ибораҳои фразеологӣ ба системаи муайяни шаклҳои морфологӣ соҳиб 

мешаванд. Онҳо чун тамоми навъҳои ибораҳои синтаксисӣ ҷудо шакл мегиранд. 

Ҳар яке аз гурӯҳҳои ибораҳои фразеологӣ аз ҷиҳати сохтор ба навъҳо ҷудо 
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мешаванд ва ҳар кадоме аз онҳо аз рӯйи шаклгирии грамматикӣ ба ҳам монанд 

набуда, тафовутҳои куллие дар онҳо ба назар марасад.  

Қисмати асосии ибораҳои фразеологӣ дорои системаи муайяни шаклҳои 

грамматикӣ мебошанд, ки ҳангоми истеъмол дар яке аз шаклҳои грамматикии худ 

зоҳир мешаванд. Чунончи, дар ВФ-и садқаи сар, садқи саратон, садқа саратон 

шавам! воситаҳои грамматикии шаклсозро мушоҳида намудан мумкин аст: 

– Чӣ мекардем? Як дона тир ҳам садқаи сари ин, «хас каму ҷаҳон пок», – 

гуфта яке аз яроқдорон милтиқи худро рост кард [С. Айнӣ, Дохунда, 154]. – 

Садқаи саратон, додар, ҳар чи гӯед, мешавад [К. Мирзоев, Марги бегуноҳ, 301]. 

Ибораҳои фразеологиро ба мисли ҷумлаҳои фразеологӣ аз рӯйи сохтор ба 

гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст. Онҳо аз рӯйи ҷузъи асосиашон ба исмӣ, сифатӣ, 

феълӣ ва зарфӣ ҷудо мешаванд: 

1) Ибораҳои фразеологии исмӣ аз рӯйи сохтор ба се навъ ҷудо мешаванд: 

А) Ибораҳои изофӣ: муддаои табъ «мувофиқи хоҳиши дил», қобили қабул 

«маъқул, писандида шудан», дарди сар «ташвиш, саргардонӣ»:  

Таънаю сарзанишҳои тоқатфарсои хуҷаини заводро дар ҳаққи ҳаммиллатонаш 

аввало муддаои табъи худаш мешунавид ва сонӣ ба онҳо тарҷума мекард 

[Р.Ҷалил, Одамони ҷовид, 652]. Қозикалон аз муфтиён аз рӯйи шариат қобили 

қабул будан ё набудани он гувоҳиҳоро мепурсид [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 572]. Дарди 

сари ман мувофиқи худам аст [С. Айнӣ, Дохунда, 232]. 

Б) Ибораҳои пешояндӣ: аз кунда параха «аз одами зихна чизе рӯёнидан», аз 

гов ғадуд «аз ҳиссаи калон андаке», гӯш ба қимор «ба шунидани хабаре бисёр 

толиб будан», доғ дар дил «аз мусибате дилсӯхта ва андуҳгин будан»:  

Аммо амакатон, баъди рафтани онҳо, гуфтанд, ки «Чӣ мегӯӣ, зан, ки бахти мо 

лаб зада, аз кунда параха парида истодаасту домулло боғи дар лаби сой 

будагиашонро ба мо инъом карданд» [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, 141]. Агар 

толеашон тозаду усто шуда бароянд, миёнашонро бандонда тавонанд ва дар 

устохонаи ман як-ду сол ба ним музд кор кунанд, дар ҳамин сурат аз гов гадуд 

барин сиёҳ нимаи пуле, ки ман дар усто шудани онҳо харҷ кардаам, мебарояд [С. 

Айнй, Ёддоштҳо, 385]. Аз тирезаи кушода садои гуфтугӯи онҳо возеҳ ба гӯш 
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мерасид, бинобар он, беморон лаҳзае хомӯш гашта, гӯш ба қимор шуданд [Ф, 

Баҳром, Тору пуд, 50]. Доғи ин бача ҳамеша дар дили ман мемонад [С. Айнӣ, 

Одина, 89]. 

В) Ибораҳои ҳамроҳӣ: як дунё «хеле, бисёр», як нафас, он дунё «охират», як 

бало «як хел, як навъ»: 

Аз сурудҳои ӯ як дунё лаззат мегирифт [ФМ, Фарҳанги ибораҳои рехта, 479]. 

Николаев… як нафас ба фикру хаёл рафт [С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо, 78]. Ин 

мардаки кинҷирии кӯтоҳришро бо як мушт ба он дунё фиристодан мехостам 

[Сорбон, Куллиёт, 22]. Набошад, ҳамааш як бало гӯй [ФМ, Фарҳанги ибораҳои 

рехта, 468]. 

Дар шаклгирии ибораҳои фразеологии исмии қолаби ҳамроҳӣ нақши шумора 

ва ҷонишинҳо хеле калон мебошад. Ин ҳиссаҳои мустақил ҳамчун ҷузъи ҳамешагӣ 

дар созмони қолаби мазкур сермаҳсул дониста шудаанд. Доир ба ибораҳои 

фразеологии исмӣ, сифатӣ ва феълӣ ва воситаҳои алоқаи онҳо тадқиқоти аз ҳама 

мукаммалтар дар забоншиносии тоҷик аз ҷониби профессор Ҳ. Маҷидов анҷом 

дода шудааст [40].  

 Ибораҳои исмӣ, ки бештар сохтори изофиро доранд, гоҳо шаклҳои ҷамъи 

худро дошта метавонанд: арақи ҷабин – арақҳои ҷабин; дарди сар – дардҳои сар; 

гули сари сабад – гулҳои сари сабад; роҳи оҳан– роҳҳои оҳан. 

      2) Ибораҳои фразеологии сифатӣ низ ба монанди ибораҳои исмӣ ба се навъи 

алоқа ҷудо мешаванд:  

      А) Ибораҳои изофӣ: хапаки мавизкӯбак «хомӯшона, пинҳонӣ 

корбудкунанда», нонхӯри ҷомадаррон, бепули бадҳаво «нодори ботакаббур»: 

 Гӯши ин хаппаки мавизкӯбакро буридан лозим! [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 

134]. … боз ту ба сари мо як нонхӯри ҷомадарронро биёрӣ, магар хуб мешавад [С. 

Улуғзода, Восеъ, 38]. Сарманшаи он ҳамон ғуломони беобу замин, ҳамон ғуломони 

бепули бадҳаво буданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 204].  

 Б) Ибораҳои қолаби пешоянд+ исм+сифат: ба дил наздик «дӯст, ҳамроз 

будан», аз муҳаббат саршор «пурмеҳр, меҳрубон», бо оҳанги сард «дурушт, 

дағал»:  
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Вай аз баъзе одамони ба дил наздикаш мепурсид…[С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 118]. 

Рост аст, ки агарчанде Ҳасан Эргаш як вақтҳо дили аз муҳаббат саршори ӯро зери 

по карда буд, Фотима ҳоло ҳам вайро дӯст медошт [С. Айнӣ, Ғуломон, 598]. Ана, аз 

они ҳамсояҳо-дия, гуфт бой бо оҳанги сард [С. Айнӣ, Ғуломон, 492]. 

       В) Ибораҳои ҳамроҳӣ: ҷо-ҷо сафед, як дараҷа, бисёр озода, лиқ пур: 

 Ин қаландар дар тан жандаи нав дошта, қариб панҷоҳсола менамуд ва дар ришаш 

торҳои ҷо-ҷо сафед пайдо шуда буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 217]. Ӯ як одами 

пешонакушода, хушзабон, хушмуомила ва як дараҷа ҳам буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

61]. Ӯ либосҳои на қиматбаҳо ва лекин бисёр озода мепӯшид [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

321]. Атрофи Каъба ҳамчунон одам лиқ пур буд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои 

мунтахаб, 94]. 

Г) Ибораҳои пасояндӣ: ҷаннат барин обод «ниҳоят зебо, дилкаш», ғунчаи 

нимшукуфта барин «нимкушо», танӯр барин тафсон «гарм», чӯҷаи парӣ барин 

«зебо»:  

Дар тарҳрезӣ шудани ин навъи ибораҳо нақши пасояндҳо хеле калон 

мебошанд. Аз ҷумла, пасоянди монандӣ дар ибораҳои фразеологии сифатӣ бештар 

дар истеъмол мебошанд. Аз ин рӯ, чунин ибораҳоро ибораҳои фразеологии 

сифатии ташбеҳӣ низ гуфтан мумкин аст.  

Чунончи: Туркия ва Эрон баъд аз ҳуррият ҷаннат барин обод шудаанд [С. 

Айнӣ, Ғуломон, 238]. Ӯ лаби худро ғунчаи нимшукуфта барин нимкушо карда 

механдид [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 325]. Дар гӯшаи ин ҷо як чуқурии чоҳмонанде 

канда, ӯро бо сӯхтани ҳезуми саксавул танӯр барин тафсонда буданд [С. Айнӣ, 

Ғуломон, 109]. Чӯҷаи парӣ барин духтарро бо ду дасти адаб бароварда додам [Ҷ. 

Акобиров, Пазмонӣ, 258].  

         3) Ибораҳои фразеологии феълӣ дар ду қолаб вуҷуд доранд:  

       А) Ҳиссаи номӣ+ феъл: дил додан «ошиқ, мафтуни касе гаштан», ақл 

рабудан «мафтун кардан, девона кардан», чашм дӯхтан «нигоҳ кардан», гап 

хӯрондан «сухани худро гузаронидан»: 

 Вагарна ман на аз ваъдаам гаштаам ва на ба касе дил додаам ва на ба касе дил 

хоҳам дод! – гуфт ӯ, – дар дунё ман ду дилдор дорам, яке аз онҳо Ватани 
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сотсиалистӣ, ки дар айни замон дилдори ту ҳам мебошад, дигараш худи ту! [С. 

Айнӣ, Куллиёт, 234]. Аммо доғи фарзанд тоқати ӯро шикаста ва ақлашро ҳам 

рабудааст [С.Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо, 156]. Бой бошад, аз они худист, ба чор 

ман ғаллаи ту чашм дӯхта намондааст [С. Айнӣ, Дохунда, 134]. Ҳасанбой боз 

омин карда истода, дар байни дуоҳояш ҳамин гапҳои рӯпуши хостгориро хӯронда 

гузашт [Р.Ҷалил, Шӯроб, 69]. 

Б) Пешоянд+ ҳиссаи номӣ+ феъл: ба дил гирифтан «озурда шудан, ранҷнин», 

аз сар гузаронидан «шоҳид будани касе ба воқеае», аз хаёл гузаронидан «дар 

бораи чизе фикр кардан»:  

 Дина ман гапи шуморо дуруст гӯш накардам, ба дилатон нагиред 

[С.Улуғзода, Навобод, 245]. Сахтиҳое, ки мо дар ин ҷо бе шумо кашидем, ба 

машаққатҳои шумоён дар ҷанг аз сар гузаронидагӣ нӯги остин намешавад, – гуфт 

Ҳалима… [Р.Ҷалил, Ҳикояҳо, 189]. Ман бо ҳеҷ кас нагаштаам ва ин аз хаёлам ҳам 

нагузаштааст! [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 147].  

Ибораҳои феълӣ на фақат аз рӯйи шахсу шумора, замон, сиға, тарз ва намуд 

тағйир меёбанд, балки ҷузъҳои дигари онҳо низ аломатҳои гуногуни грамматикиро 

қабул карда ин ё он шакли грамматикиро ба вуҷуд оварда метавонанд. Масалан, 

ибораи ба дили касе задан- ро гирем. Ин ибора дар матн дар шаклҳои зиёде ба кор 

бурда мешавад. Масалан, намунаи чанде аз онҳоро метавон ишора нумуд: ба дилат 

задам «аз чизе, касе дилгир гардидан», ба дилҳом (ҳоям) задӣ, ба дилакам зад, ба 

дилаш зада буд, ба диламон мезанад…  

Ман насиҳати Мавлавиро гӯш накарда ба саҳро омадам, саҳро ба дилам зад 

[С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 123].  

4) Ибораҳои фразеологиии зарфӣ дар нисбати ибораҳои дигари фразеологӣ 

хеле камистеъмол мебошанд. Аз мисолҳои ҷамъоварда маълум гардид, ки дар 

дилхоҳ асари бадеӣ ин гурӯҳи ибораҳои фразеологӣ аҳён-аҳён ба чашм мерасанд. 

Ин навъи ибораҳои фразеологӣ танҳо аз рӯйи маъно зарф мебошанд. Маънои 

умумии чунин ибораҳои фразеологӣ ба калимаҳое ифода мешаванд, ки ба зарфҳо 

тааллуқ доранд. Онҳо дар қолаби муайян тарҳрезӣ шуда, ифодагари зарфи тарзи 

амал ва миқдору дараҷа мебошанд. Агар ба ҷиҳати сохти ибораҳои фразеологии 
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зарфӣ диққат дода шавад, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ таркиб ёфтаанд. Масалан, дар 

ибораи як даҳан гап, ки дар қолаби ибораи ҳамроҳӣ сохта гардидааст, ҳар як ҷузъи 

он аз рӯйи мансубияти ҳиссаинутқӣ гуногун мебошанд. Ибораҳои мазкур ҳам дар 

қолаби изофӣ, пешояндӣ, ҳамроҳӣ ва пасояндӣ сохта шудаанд: 

А) Ибораҳои изофӣ: ҳоли ҳозир «ҳамин лаҳза»:   

Худи рӯйхатпулӣ бошад, ҳоли ҳозир мононда шудааст, пароканда шавед, 

пароканда шавед, хона ба хона равед [Р. Ҷалил, Ҳикояҳо, 169].  

Б) Ибораҳои пешояндӣ: хона ба сар «овора, саргардон», чун мӯйи оташдида 

«ҷонкоҳона, имдодталабона»: 

Ин чӣ рӯз, ки дасти инҳо як сағираи бегуноҳ дарбадару хона ба сар шавад [Ҷ. 

Икромӣ, Духтари оташ, 196]. Сухан кӯтоҳ, Бибиоиша то як ҳафта бе он ки овозе 

баланд кунад, чун мӯйи оташдида ба худ мепечид, аз ғайри он ки шуълаи 

равшание барорад, чун тӯдаи коҳи ба зераш ахгар гузошташуда, дарун- дарун 

месӯхт [С. Айнӣ, Одина, 203].  

В) Ибораҳои ҳамроҳӣ: ду-се даҳан гап «андаке», чашм пӯшида кушодан 

«тез, як лаҳза», як қадар «каме, адаке»: 

Ӯ ба рӯи суффа меомад, аммо ба меҳмонхона надаромад ва аз дари рӯи хона 

сарашро дарун карда, дар он ҷо будагонро аз назар мегузаронид ва ба ҳар 

кадомашон ду-се даҳан гап паронда, аз ҳавлӣ баромада мерафт [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 274]. Роҳ ва муъҷизаеро орзу мекард, ки онҳоро дар фурсати як чашм 

пӯшида кушодан ислоҳ кунад [А. Шукӯҳӣ, Парии ҷазира, 111]. Фотима гуфтугӯи 

нохуши дар байни худашу Ҳасан Эргаш ба вуқуъ омадаро як қадар фаромӯш кард 

[С. Айнӣ, Ғуломон, 579]. Соатҳо ба замин чашм дӯхта, хомӯш менишаст ва як 

даҳан гап намезад [С. Улуғзода, Восеъ, 350]. 

Г) Ибораҳои пасояндӣ: аз осмон фаромада омадагӣ барин «ногаҳон, 

фавран», сӯзан халидагӣ барин «ҷонкоҳона»:  

– Худо медонад, аз осмон фаромада омадагӣ барин [Р. Ҷалил, Одамони 

ҷовид, 42]. Ҳангоми роҳ гаштан ҷойи захми он сӯзан халидагӣ барин дардаш зиёд 

мешуд [А. Баҳорӣ, Тиру камон, 234].  
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Хусусиятҳои ба худ хоси ибораҳои фразеологиро ба назар гирифта, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки бештари онҳо бо қолабҳои тарҳрезишудаашон аз калимаҳои 

сода ва сохта таркиб ёфтаанд. Бо ҳамин рангорангияшон нисбат ба ВФ-и дигар 

серистеъмол буда, мақоми махсусро дар забон касб намуданд. Дар байни навъҳои 

ибораҳои фразеологӣ вобаста ба қолабҳои тарҳрезишуда гурӯҳи аз ҳама каммаҳсул 

ба ибораҳои фразеологии зарфӣ тааллуқ доранд. 

      І.2.4. Ҷумлаҳои фразеологӣ ва нишонаҳои сохториву грамматикии онҳо  

Ҷумлаҳои фразеологӣ аз ҷиҳати сохтор ба ҷумлаҳои муқаррарии мустаъмал 

монандӣ доранд. Хусусиятҳои фарқкунандаю муҳимми ин навъи фразеологизмҳо, 

ки бо ин хусусиятҳо аз ҷумлаҳои одии синтаксисӣ фарқ карда меистанд– ифодаи 

маънои яклухти ба ҳиссаҳо ҷудонашавада, таркиби доимиву устувор ва обуранги 

ба худ хоси онҳо мебошанд. Баробари ин, ҷумлаҳои фразеологӣ бо оҳангу 

тобишҳои мухталифи модалӣ ва хосиятҳои махсуси грамматикиашон низ фарқ 

карда меистанд. «Ҷумлаҳои фразеологӣ бо вуҷуди он ки аз рӯйи шакли зоҳирии 

худ аз ҷумлаҳои одии синтаксисӣ тафовути кам доранд ва дар асоси қолабҳои 

гуногуни онҳо ба вуҷуд омадаанд, бо сохт ва семантикаи яклухти худ аз онҳо ба 

куллӣ фарқ мекунад» [47, 43]. Гарчанде онҳо дар заминаи қолабҳои ҷумлаҳои 

гуногуни синтаксисӣ ба вуҷуд омада бошанд ҳам, бо сохти устувор ва семантикаи 

яклухти худ дар байни онҳо тафовутҳои зиёдеро метавон мушоҳида намуд. 

Аксарияти ҷумлаҳои фразеологӣ аз ду ҷузъи асосӣ: мубтадо ва хабар ташкил 

меёбанд. Дар баробари ин, ҷумлаҳои фразеологии дигаре ҳам дар забонамон ба 

назар мерасанд, ки нисбатан мураккабтар буда, аз ду ва ё зиёда ҷузъҳо ташкил 

ёфтаанд. Дар ин гурӯҳи ҷумлаҳо саҳми хабар бештар мебошад. «Ҷумлаҳои 

фразеологӣ ба монанди ҷумлаҳои одии наҳвӣ фикри тамомшударо не, балки як 

мафҳуми мураккабро ифода мекунанд. Дар ҳақиқат, аз нигоҳи шакл дар онҳо ҳамаи 

аъзоҳои ҷумларо мебинем, вале онҳоро ифодагари маънои ба итмомрасида ҳисоб 

кардан ба ҳақиқат рост намеояд, ҳарчанд, ки интонатсияи ягона доранд» [11, 84]. 

Ҷумлаҳои фразеологӣ низ аз ҷиҳати сохтор ба мисли ҷумлаҳои синтаксисӣ ба 

навъҳои ҷумлаҳои дутаркиба, яктаркиба ва мураккаб: мураккаби пайваст ва тобеъ 

ҷудо мешаванд: 
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А) Ҷумлаи фразеологии дутаркибаро аз рӯйи таркиби грамматикии 

аъзоҳояшон ба ду гурӯҳи калон ҷудо намудан ба мақсад мувофиқ аст: 

а) Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи номӣ 

Хабари ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи номӣ бо ҳиссаҳои номии нутқ 

ифода мегарданд: ёдатон ба хайр «ба некӣ ёд кардан», қисса кӯтоҳ «хулосаи гaп», 

ҷони касе дар азоб «гирифтори азобу машаққат»: 

Ёдатон ба хайр гуфт – Ҳайдарқул [Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 

165]. Қисса кӯтоҳ, ба ман омади кор шуд [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 177]. Вай 

ҷонаш дар азоб аст, ки умре бо ин мардум маъракашарик аст, нону намаки халқро 

хӯрд ва худаш аз рӯи таомул як бор ба онҳо нону намак надиҳад… [Ӯ. Кӯҳзод, 

Писанддара, 92]. 

б) Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълӣ  

Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълӣ бо хабарҳои феълӣ шакл мегиранд. 

Ин гурӯҳ низ дорои хусусиятҳои сохторию грамматикии хос буда, бештар ҷузъи 

феълии онҳо бо маънои маҷозӣ меояд, ки дар шаклгирии образнокии ҷумлаҳо 

нақши муҳим мебозанд. Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълиро ба сеҷузъа ва 

дуҷузъа тақсим намудан мумкин аст [58, 158]. Вобаста ба иштироки ҷузъҳо лозим 

донистем, ки ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ дар алоҳидагӣ гурӯҳбандӣ карда 

шаванд:  

1) Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълии дуҷузъа: 

 Масъала пухт «ба як фикр омадан», дили касе сӯхт «ба касе, чизе тараҳҳум, 

дилсӯзӣ кардан», тоби касе гурехт «касал, нотоб шудан»:  

Ба фикри ман – гуфт Камолиддин Маҳмуд – масъала пухт [Ҷ. Икромӣ, 

Духтари оташ, 447]. Агар дилат ба писарат намесӯхта бошад, фиристон [С. Айнӣ, 

Куллиёт, 113]. … андак тобам гурехт, таб баровардам [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 

563].  

2) Ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълии сеҷузъа: 
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Тири касе ба санг бархӯрд «ба мақсад нарасидан», пеши поятон мурам 

«зориву тавалло кардан», саводи касе пухта шуд «босавод шудан», дили касе тоб 

хӯрд «аз дидан ё шунидани ҳодисае ба изтироб афтидан»: 

Шокир, ки дар мунозираи ҷадиду қадими бо Қулмурод кардааш, тираш ба 

санг бархӯрда, суханаш бурида шуда буд, ба Қулмурод нигоҳ кард [С. Айнӣ, 

Ғуломон, 221]. «Пеши поятон мурам, садқаатон шавам, барои чӣ, ман чӣ гуноҳ 

дорам?» – гуфта ҳам наметавонад [К. Мирзоев, Марги бегуноҳ, 410]. – Хайр, ҳамин 

китоби дар дасташ будагиро тамом кунад, саводаш пухта мешудааст [Ҷ. Икромӣ, 

Духтари оташ, 223]. …кабудии таги чашмони ӯро дида, дилаш як тоб хӯрд [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 299].  

 Таркиби лексикӣ- грамматикии ҷумлаҳои фразеологӣ аксаран аз ду ҷузъи 

асосӣ – мубтадо ва хабар ташкил меёбад. Албатта, ҷумлаҳои фразеологие, ки 

нисбатан мураккабтар буда, аз ду зиёд ҷузъҳо доранд, ё ин ки фақат аз як ҷузъи 

асосӣ – хабар таркиб ёфтаанд, низ мавҷуданд, вале ҷумлаҳои фразеологии дуҷузъа 

дар забони тоҷикӣ аз гурӯҳҳои нисбатан серистеъмол мебошанд [47, 45]. Ба ҳамин 

тарз, ҷумлаҳои фразеологии дутаркибаи феълиро дар шакли дуҷузъа ва сеҷузъа 

мушоҳида кардан мумкин аст.  

Б) Ҷумлаи фразеологии яктаркиба  

Як гурӯҳи ҷумлаҳои фразеологӣ дар шаклҳои гуногуни ҷумлаҳои содаи 

яктаркиба шах шуда мондаанд. Ин гуна фразеологизмҳоро бо сабаби он ки 

мубтадои грамматикӣ надоранд, бо ибораҳои фразеологӣ омехта кардан мумкин 

аст, аммо ҷузъи феълии онҳо фақат ба сиға ва шахсу шумораи муайян далолат 

мекунад, ки аз он ҷумла буданашон равшан шуда меистад. Маҳз ба ҳамин ҷиҳат, 

онҳо фақат дар шакли тасрифӣ омада, дар матн вазифаи ҷумлаҳои мустақилро адо 

карда метавонанд [44, 16]. Чунончи, дар ҷумлаҳои аз сарат монад «насиб 

накунад», мондан гиред «бовар кунед, асло напурсед», аз забонат (аш) гардам 

«мавриди хабари хуш гуфта мешавад» ин хусусиятҳо равшан аён мегардад: 

Илоҳӣ говат аз сарат монад, медодӣ чӣ мешуд [С. Улуғзода, Восеъ, 34]. 

Чунон дилам сӯхт, ки бародар, ман ба шумо гӯям, мондан гиред [П.Толис, 

Ҳикояҳо, 121]. Ҷонам садқа шавад… аз забонат гардам! [Ҷ. Икромӣ, Шодӣ, 228]. 
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 Дар дохили ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба навъҳои яктаркибаи кушода ва 

баста, номӣ ва феълӣ, шахсӣ ва ғайришахсиро фарқ мекунанд. Ҳарчанд аз таҳлили 

дақиқи маводи забонӣ маълум гардид, ки ин зергурӯҳҳо якхела нестанд ва на ҳама 

вақт ифодаи мушаххаси худро доранд, чунонки инро дар ҷумлаҳои дутаркиба 

мушоҳида кардан мумкин аст [40, 188].  

1) Ҷумлаҳои фразеологии яктаркибаи кушода: 

Ҷумлаҳои яктаркибаи фразеологии кушода аз ҷиҳати лексикию сохторӣ худ 

муҳаррик ва анҷомёфта мебошанд. Онҳо ҳам бо хабарҳои номӣ ва ҳам бо хабарҳои 

феълӣ ба назар мерасанд, ҳам метавонанд дуҷузъа ва бисёрҷузъа, шахсӣ ва 

ғайришахсӣ бошанд [40, 189]. 

 Ба ин метавон чунин фразеологизмҳоро мисол овард: аҷаб нест, ки… 

«эҳтимол», калтаю кӯтоҳи гап, ки… «хулоса», агар Худо муносиб донад «Худо 

хоҳад, дар насиб кашида бошад», аз ин ҷост, ки: 

 Аҷаб нест, ки гурехта рафта худро бемор сохта бошад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

275]. Калтаю кӯтоҳи гап, ки ман туя келин намекунам, мурам ҳам, бачам ба ман 

азиз аст, якта аст [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 295]. … Пайваста дили ӯро 

бардошта, модарвор мегуфт, ки худашро азоб надиҳад, ҳоло ҷавон аст, агар Худо 

муносиб донад, қатор-қатор духтару писар мебинад [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 

77]. Аз ин ҷост, ки Камолиддин Биноӣ ин гуна одамонро сахт сарзаниш мекунад 

[Ф.М., Фарҳанги ибораҳои рехта, 496].  

2) Ҷумлаҳои фразеологии яктаркибаи баста:  

Ҷумлаҳои яктаркибаи фразеологии баста нисбат ба навъи кушода бештар 

маъмуланд. Онҳо инчунин ба зергурӯҳҳои дуҷузъа ва бисёрҷузъа, номӣ ва феълӣ, 

шахсӣ ва ғайришахсӣ ҷудо мешаванд. Танҳо фарқ дар он аст, ки аз намудҳои 

сохторӣ-семантикии қаблӣ, дар онҳо ҷумлаҳои фразеологӣ бо ҷузъи хабари номии 

бешахс буда метавонанд [40, 192]. 

Зинда бод «ба таври ҳамеша», нест бод «аз байн рафтан», ҳалолаш бод «насиб 

кунад», сад каси доноро ба лаби дарё ташна бурда, ташна меоварад «ҳушёр, 

зирак, фиребгар будан»:  
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Зинда бод озодӣ! … Нест бод амир ва амирӣ [С. Айнӣ, Куллиёт, 264]. Касе дар 

майдон мардӣ нишон додааст, ҳалолаш бод [Ф.М., Фарҳанги ибораҳои рехта, 573]. 

… бо вуҷуди бесаводӣ сад каси доноро ба лаби дарё ташна бурда, ташна 

мебиёрад [С. Айнӣ, Куллиёт, 251]. 

В) Ҷумлаи мураккаби фразеологӣ 

Ин гурӯҳи ҷумлаҳои фразеологӣ дар шакли ҷумлаҳои мураккаб шах шуда, дар 

қолаби муайяни ҷумлаҳои мураккаби синтаксисӣ, ки ду ва ё зиёда ҷумлаҳои содаро 

дарбар мегаранд, ба вуҷуд омадаанд. Мураккабии ин навъи ҷумлаҳо фақат аз 

ҷиҳати сохт мебошад, на маъно. Чунончи, дар мисолҳои зайл чунин хусусиятҳоро 

метавон мушоҳида намуд: ба сари касе пой мондану ба пойи касе сар «пастзану 

хушомадгӯй»; даҳонат гарм шавад, ба халосгар зор мешавем «сергап»; на 

хурдро хурд медонад, на калонро - калон «худписанд будан»; сӯзан партоед, 

рост меистад «ниҳоят зиёд будани одамон»: 

 Ба сари тобеонаш пой мемонаду ба пои сардораш – сар [Ф. Муҳаммадиев, 

Ҳикояҳо, 71]. – Бас кун, бо кӯдаки худат ҳам манша мекунӣ ту, даҳонат гарм 

шавад, ба халосгар зор мешавем [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 11]. На хурдро 

хурд медонад, на калонро – калон. Аҷаб махлуқе! [С. Турсун, Санг дар бағал ба 

тӯфон, 34]. Аз бисёрии одамоне, ки ба пешвоз баромада буданд, агар сӯзан 

партоед, рост меистод [ФМ, Фарҳанги ибораҳои рехта 130].  

       Дар байни ҷумлаҳои фразеологӣ ҷумлаҳои дутаркибаи фразеологӣ яке аз 

навъҳои сермаҳсул ба ҳисоб мераванд. Ин навъи ҷумлаҳоро дар нутқи хаттӣ ва ҳам 

шифоҳӣ зиёд дучор шудан мумкин аст. Аз ҷиҳати дараҷаи истеъмол ҷумлаҳои 

фразеологӣ дар нисбати таркиб ва ибораҳои фразеологӣ каммаҳсул мебошанд.    
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І.3. Хусусиятҳои овозии сохтори воҳидҳои фразеологӣ 

Забони тоҷикӣ бо баъзе хусусиятҳои худ ба мисли забонҳои дигар ҳадду ҳудуд 

ва қоидаву имкониятҳои ҳамнишинии овозиро соҳиб мебошад. Дар муташаккилии 

ҳама воҳидҳои забон нақши унсурҳои овозӣ басо калон аст: «Нутқи мо аз ҷараёни 

муттасили овозҳо иборат буда, танҳо дар натиҷаи таҳлили лингвистӣ ба воҳидҳои 

хурдтарини забон– фонемаҳо ҷудо мешаванд. Фонема воситаи фарқкунандаи 

маъно буда, ҳамчун воҳиди хурдтарину тақсимнашавандаи забони овозӣ барои 

шинохтану фарқ кардани қишри овозии воҳидҳои маънодори забон – морфема, 

калима ва шаклҳои он хизмат мекунад» [8, 11]. Қиёфаи овозии калимаҳо низ дар 

ташаккули сохтори овозии ВФ ниҳоят муҳим аст. Ба таври дигар, бунёди зоҳирии 

воҳидҳои забон, аз ҷумла, ВФ-и онро унсурҳои савтӣ ба вуҷуд меоваранд. Яке аз 

махсусиятҳои ба назар намоёни ВФ-и забони адабии тоҷикӣ ифоданокӣ ё 

экспрессияи баланди онҳо маҳсуб меёбад, ки он дар сохтори овозиашон таҷассуми 

худро ёфтааст. ВФ-и забон, одатан, чунин порчаи овозии рехташудае мебошад, ки 

дар тӯли истифодаи садсолаҳо ба шакли ниҳоят шинами овозии худ омада 

расидааст. Дар он на ҳама гуна овозҳо, балки овозҳои мунтахаб, бо ҳам мувофиқ ва 

ҳамоҳангу ҳамнаво истифода шудаанд. Дар сохтори овозии ВФ танҳо мувофиқати 

миқдори калимаҳо – ҷузъҳо асосӣ набуда, балки низому тартиби муайяни овозҳои 

алоҳида ва ё мувофиқати овозии таркиби онҳо низ шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад. 

Овоз ҳамеша хусусияти такроршавӣ дорад ва дар сохтмони калимаҳо ҷилоҳои 

гуногуни услубӣ ва тобишҳои маъноиро ба вуҷуд меорад. Аз ин маълум мешавад, 

ки овозҳои нутқ ба ҳолати равонии шахс бетаъсир намемонанд: «Нақши асосиро 

дар сохтори фонетикии калимаҳо ҳамсадоҳо иҷро намоянд ҳам, садонокҳо дар 

забон нисбат ба ҳамсадоҳо дорои вазифаи бештаре мебошанд. Аз ҷумла 

мавҷудияти миқдори ҳиҷоҳои калима, зада, оҳанг ва монанди инҳо ба мавҷудият ва 

мавқеи садонокҳо сахт марбут аст» [81, 50].  

     Маҳз ҳамин алоқамандии таркиби овозҳои ҳамшаклу наздикталаффуз ва 

такрорёбанда ба шинамию хушоҳангии онҳо оварда мерасонад. Муҳаққиқи рус –

Голуб И.Б миқдори муайяни овозҳоро дар нутқ шарти зарурӣ дониста, чунин 

менигорад: «Барои арзёбии басомади ин ё он овоз дар нутқ воқеият ва дақиқӣ зарур 
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аст. Шарти асосии таҳлилу таҷзияи аниқи фонетикии асари бадеӣ ин муайян 

кардани таносуби овози интихобшуда нисбат ба миқдори умумии садоноку 

ҳамсадоҳои дар матни муайян истифодашуда бо фоиз ва ҳисоби математикӣ 

мебошад» [14,155]. Пас, калимаро дар дохили ВФ на як чизи хушку холӣ, балки 

воҳиди аз ҳама муҳимтарин шуморидан мумкин аст. Калима дар таркиби ВФ на 

танҳо мустақилияти лексикиву грамматикии худро аз даст медиҳад, инчунин дар 

мустақилияти овозии худ ба тағйиротҳо дучор шуданаш мумкин аст. Бо тарҳи 

овозии калимаҳои дигари ВФ омезиш меёбад. Дар ВФ талаффузи калимаи алоҳида 

бо калимҳои дигар омезиш ёфта, талаффузи хоси ВФ ба вуҷуд меоварад. Ҳамин 

хусусияти ҳамнишинии овозҳо дар таркиби ВФ ба рехтагиву устувории онҳо сабаб 

гардида, хусусияти хушовозии онҳоро равшантар намоён мегардонад. Масалан, дар 

фразеологизмҳои сараро аз сақат ҷудо кардан «ҳақро аз ботил, покро аз нопок 

ҷудо кардан», замину замон «тамоми олам, ҳама ҷаҳон», хандаи осмонкаф 

«хандаи ниҳоят баланд», фотиҳаи сафед «дуои нек», банди дил «вуҷуд, бо тамоми 

ҳастӣ», сояи сарсон барин «маҳв, нест шудан» чунин хусусиятҳои овозӣ ба хубӣ 

эҳсос мегардад:  

      Душвор аст, додарам, сараро аз сақат ҷудо кардан [С. Турсун, Санг дар бағал 

ба тӯфон, 124]. Ҳоло рӯйи моҳи мунирро карда гирифта, замину замон тираранг 

гашта, ваҳм ба дил меангезад [Сорбон, Ҳикояҳо, 368]. – Хандаи осмонкафе ба 

амал омад ва аз байни ин садоҳои мубҳам овози ларзони Бобозода аранге ба гӯш 

расид [А. Самадов, Паррончакҳо, 75]. ... агар ин шартро қабул накунӣ, ту пули 

маро нақд кун, ман ба ту як фотиҳаи сафед медиҳам [С. Айнӣ, Дохунда, 97]. – Ё 

тани парвардигор! Овози Раҳим аз банди дилаш баромад [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи 

сафед, 98]. ... Ва ин умеди ман сояи сарсон барин дар торикӣ маҳв мешавад [С. Р. 

Афардӣ, Доғҳои офтоб, 214].  

Асоси ВФ-ро воситаҳои муассири муайяни забон ташкил намуда, барои 

ифодаи онҳо воситаҳои гуногуни фонетикӣ, хусусан, оҳанг саҳми бештаре дорад. 

Яке аз хусусиятҳои барҷастаи оҳанг, ки ВФ-ро аз калимаҳои дигари дар ҷумла буда 

ҷудо менамояд, мелодика (ё мавзуният)-и оҳанг мебошад, ки дар қолабҳои 

мухталифи сохтории ВФ ин унсури асосӣ мавзуният ва фосилаҳои байни ҷузъҳоро 
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таъмин менамояд. Мафҳуми мелодикаро забоншиноси рус Жеребило Т.В дар 

«Луғати истилоҳоти забоншиносӣ» чунин шарҳ додааст: «Мелодикаи нутқ, яке аз 

унсурҳои оҳанг аст. Ҳаракати овоз аз рӯйи оҳанги баланд. Мелодикаи ҳиҷо ва вожа 

оҳанги миёнпардаи задаро тавлид мекунад. Мелодикаи ҷумла ҷиҳати 

интонатсионии онро зоҳир месозад» [22, 190].  

Доир ба ин масъала савтшиноси тоҷик – Хаскашев Т.Н. чунин қайд намудааст: 

«Оҳанг ё интонатсия гуфта – мелодикаи нутқ, хелҳои зада  ва фосиларо (пауза) 

мегӯянд, ки дар нутқ истифода бурда мешавад. Тақсими синтагматикии нутқ 

бевосита ба амал намеояд. Дар тақсими ҷумла ба синтагмаҳо мелодика, ки яке аз 

компонентҳои асосии оҳанг мебошад, роли ниҳоят калон мебозад. Ҳаракати лаҳни 

асосии овоз (паст ва баланшавӣ) дар синтагмаҳо танҳо барои тақсими нутқ хизмат 

намекунад. Вай дар муттаҳид намудани синтагмаҳо дар ҷумла низ воситаи асосӣ 

аст» [97, 26]. 

Масалан, ифодаҳои рехтаи ба дили касе алов рехтан «бетоқат шудан», рӯ ба 

раҳми Худо мондан «дар ҳайрат мондан, зору ҳайрон мондан», аз сидқи дил «бо 

шавқу завқ, бо рӯҳияи болида», дар қабзаи андеша мондан «дар ҳайрат мондан» 

ва монанди инҳо бо ҷиҳати талаффузии хосашон тобишҳои гуногуни маъноиро 

соҳиб гардидаанд:  

Гап байни худамон монад, мабодо касе ягон сухани нештардор бигӯяд, дарҳол 

ба дилам алов мерезад ва ба худ сад саволи «Чаро? Барои чӣ?» медиҳам [А. 

Самадов, Паррончакҳо, 86]. Оилаашро дар чунин вазъият қариб бесаробон, ба 

қавле, рӯ ба раҳми Худо монда, Усмон Азиз ба ин сафари хунин баромад [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 158]. – О вай ягон маротиба аз сидқи дил номи 

Назокатро ба забон намегирад – ку [А. Самадов, Паррончакҳо, 84]. Ва дили бе ин 

ҳам пуризтиробаш бештар дар қабзаи андешаҳо монда, Таманно ҳатто тасаввур 

карда наметавонист, ки пагоҳ айнан дар ҳамин соат, соате ки қурси лоларанги 

офтоб аз машриқ боз теғ мекашад ва чи ҳолате ба сари ӯ меомада бошад [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 46].  
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Ин хусусиятҳоро дар системаи овозии ҳар як забони миллӣ вобаста ба 

ташаккул ва инкишофи соҳибони он – ҳамон халқияту миллат мушоҳида кардан 

мумкин аст.  

 Бахше, ки дар хусуси ҷиҳатҳои услубии овозҳои нутқ маълумот медиҳад, 

фоника номида мешавад. Ин бахши услубиёт ташкили овозии нутқ ва мақоми 

эстетикии онро меомӯзад. Дар услубшиносии муосир таҳти ин мафҳум 

муташаккилии овозии нутқ низ фаҳмида мешавад: «Фоника хусусиятҳои сохтори 

овозии забонро таҳлилу таҷзия намуда, шароити хушовозии хоси онро дар нутқ 

муайян мекунад, инчунин, барои тақвияти ифодаи фонетикии нутқ усулҳои 

услубиро коркард мекунад. Он ифодаи овозии комил аз лиҳози бадеӣ дуруст ва 

услубан мақсадноки фикрро таъмин менамояд. Яке аз бахшҳои асосии фоникаи 

забон қисмати хушоҳангии тарҳи овозии нутқ ё ки эвфония (юн. eu «хуб», phone 

«овоз»)-и он мебошад. Хушовозии нутқ интихоби мақсадноки овозҳоро дар ин ё он  

матн таъмин намуда, ҳамоҳангии онҳоро бо мундариҷаи эҳсосотии матн мувофиқ 

мегардонад. Одатан,  хушовозии нутқро ба тавассути овоз ва ё таркибҳои овозии ба 

ҳам монанд ва гуворо, ки талаффузашон ба осонӣ даст медиҳанд, ба вуҷуд овардан 

мумкин аст» [14, 152-155]. 

       Ҷиҳатҳои овозии нутқи дар боло зикргардидаро дар ҳама гурӯҳҳои сохтории 

ВФ мушоҳида намудан мумкин аст. Маълум аст, ки ВФ-и забонамон аз чунин 

калимаҳое таркиб ёфтаанд, ки хеле шинам ва гӯшнавоз буда, садсолаҳо боз барои 

соҳибони он дар истифода қарор доранд. Хусусияти чунин ифодаҳои рехтаву 

устувори забонро муҳаққиқи соҳаи фразеология, профессор Ҳ. Маҷидов ба тариқи 

зайл муқаррар намудааст: «Ҳар як таркиб, ибора ё ҷумлаи рехта дар шакли ниҳоят 

мухтасар на танҳо унсурҳои тафаккур ва шуури инсонро, балки таҷрибаи 

бисёрсолаи зиндагӣ, рӯҳияи миллӣ, урфу одат, мизоҷ ва ҷанбаҳои дигари фарҳанги 

мардумиро низ маҳфуз медорад. Бесабаб ҳам нест, ки офарандагони каломи бадеъ 

– шоирону нависандагони хушсалиқа дар тасвири образҳои бадеӣ, лавҳаҳои 

мухталифи ҳаётӣ, ҳодисаҳои воқеӣ аз ин захираи нодири забон бо тариқи васеъ 

истифода мебаранд» [54, 53].  
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Ҳар яке аз навъҳои сохтории ВФ-и забони тоҷикӣ бо қиёфаи овозӣ, задаҳои 

мустақили ҷузъҳояшон ва истҳои байни онҳо аз ҳам ба куллӣ фарқ намуда, 

ифодаҳои талаффузиву интонатсионии хоси худро ба вуҷуд меоранд. Дар сохтори 

овозии навъҳои мухталифи ВФ ифоданокии хос, хушоҳангию гӯшнавози овозҳо ва 

интонатсияҳои нотакрори шахшудамондаро мушоҳида кардан мумкин аст: 

1) Мафҳуми ифоданокии (= экспрессияи) ВФ воситаҳои зиёди забонӣ дорад, 

ки ба ин ҷумла воситаҳои лексикӣ, грамматикӣ ва савтии забонамон дохил шуда 

метавонанд. Ба ҷумлаи воситаҳои савтии он ҳамқофиягиву ҳамвазнии ҷузъҳо, аз 

рӯйи вазну оҳанг бо ҳам мувофиқ будани онҳо шомил ҳастанд, ки навъҳои зиёд 

доранд. Чунончи, дар мисолҳои зайл: дар таги гап мондан «дар зери танқид, 

сарзаниш, мондан», аз нӯги хамир – фатир «намуна аз бисёр, андаке аз чизе», 

патоники аз кӯсики пила баромадагӣ барин «бемадор, нотавон»:  

        Худи Мушарраф ҳам дар таги гап мемонад [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 

33]. – «Коратон бисёр зарур бошад ҳам, як дам аз вай даст кашида «аз нӯги хамир 

фатир» гӯён ба ҳар дуи мо ду ангуштарин диҳад» [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 158]. Э 

мардак, чӣ дар фикрӣ, патоники аз кусики пила мебаромадагӣ барин худро аз 

фикрҳо раҳонида наметавонӣ, чӣ ғам дорӣ? [С. Р. Афардӣ, Доғҳои офтоб, 6]. 

        2) Хушовозии ҷузъҳои таркибӣ низ дар ташаккули сохтори овозии ВФ зиёд 

мушоҳида мешавад. Хушовозии ҷузъҳои таркибӣ бештар дар сурати ҳамвазнӣ, 

ҳамқофиягӣ ва аллитератсия ва навъҳои ассонанс, консонанси он зоҳир мешавад. 

Масалан: хок лесида хоб кардан «ба андак чиз қаноат кардан», сӯрохии сӯзан 

барин «ниҳоят борик», чашми касе мош барин кушода шудан «аз ғафлат бедор 

шудан, ҳушёр шудан», пурсу пос «аҳволпурсӣ», дасту пойи касе аз замину осмон 

канда шуд «ноумед шуд»: 

Шогирдпешагон ва ясавулоне ҳастанд, ки як моҳ боз ягон хизмат нагирифта, 

хок лесида хоб кардаанд... [С. Айнӣ, Дохунда, 29]. Дилаш сӯрохии сӯзан барин 

танг шуда буд [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 344]. Лекин ман ҳоло чунон кунам, ки 

чашмаш мош барин кушода шуда монад, бо оташинӣ таҳдид мекард тағо [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 254]. Бо ҳамдигар салому аллейк ва пурсу пос карданд [Ҷ. 
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Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 62]. Ва ҳоло он ки онҳо чизе надоранд ва дасту поҳошон 

аз замину осмон канда шудагӣ аст. 

3) Дар як идда ВФ-и забонамон интонатсияҳои мухталифи ибтидоияшон шах 

шуда мондаанд ва онҳоро доимо маҳз бо ҳамин интонатсия бояд талаффуз намуд. 

Масалан, бо интонатсияи хоси нидоӣ, модалӣ, амрӣ, зориву тавалло, муроҷиат, 

тарсу ҳарос, афсус, ҳайрон мондан ва боз бисёр дигарҳо. Барои мисол дар 

ифодаҳои пушти даст газидан «пушаймон шудан», ранг аз рӯи касе гурехт 

«тарсид, бехуд шуд», монанди оҳу рамида «тарсидан»:  

 Модом ки дар тӯли зиндагиаш ақаллан як бор ба қафо, ба корҳои кардааш 

назар наандохту ба қошуқи банавбат будани зиндагӣ бовар кардан нахост, имрӯз ба 

ғайр аз пушти даст газидан, дигар илоҷе надорад [С.Турсун, Аз субҳ то шом, 105]. 

Ориф аз афташ овози акаи Афзалро шунид, ки ҳадаҳа рӯ гардонда, моро дид. Диду 

карахт шуд, ранг аз рӯяш гурехт [Ҷ. Акобиров, Хирмани ситораҳо, 15]. 

Намедонам, аз ноз бошад ё аз шарм, монанди оҳуи рамида рафтори худро 

чобуктар гардонид [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 337].  

4) Дар ташкили ба мақсад мувофиқи таркиби лексикиву грамматикикии ВФ 

мақоми интихоби ҷузъҳо ва унсурҳои ҳамоҳанг хеле муҳим аст. Яъне, дар таркиби 

ВФ на ҳама гуна калима, балки калимаҳои бо ҳам ҳамвазн, ҳамқофия, ҳамоҳанг бо 

ҳам мувофиқ омада, ҷойгир мешаванд. Ба ин нисбат, дар мавридҳои зиёд ҷузъҳои 

таркибии ВФ-ро бо калимаҳои дигар иваз кардан мумкин нест. Масалан, 

фразеологизмҳои ба зориву тавалло даромадан «хоҳиш, илтимос кардан», шаъну 

шараф «обурӯ», нигоҳи гарм «нигоҳи самимона», бо дили пур «бо боварӣ, 

боэътимод», сирри дил «сухани махфӣ» аз чунин ҷузъҳое шакл гирифтаанд, ки ба 

ҳамвазнию ҳамқофиягӣ ва ҳамоҳангӣ боис гардида, дар онҳо мутаносибии олии 

овозӣ равшантар намудор гардидааст:  

Охир ба зориву тавалло даромада буд, ки дасташро кушода, сар додем [Ф. 

Муҳаммадиев, Раиси нав]. Шаъну шараф ба Ватани кабирамон – Иттифоқи 

Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ! (русӣ). Ура. [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 

105]. Ва, зоҳиран, нигоҳи гарм, пурсупоси самимонаи ӯ ҷавонро мутаассир намуд, 
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ки вай муддате лаб зери дандон гирифта, ба сукут рафт [Ҷ. Акобиров, Хирмани 

ситора, 177]. Ана ҳамин тавр мо Вахшсторойро бо дили пур сар кардем… [Ю. 

Акобиров, Замини падарон, 288]. Ҳамин хел, як умр лабони ӯ баста буд; садо 

баланд намекард, сухани сахт надошт, роз ифшо намекард; ҳатто сирри дил ба 

модар нагуфт [Сорбон, Ҳикояҳо, 369].  

Муайян намудани ин ҳама қонуниятҳои мавҷудият ва амалкарди савтиёти 

воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ на фақат аҳаммияти назариявӣ, ҳамчунин 

қимати махсуси амалӣ низ дорад.   

   І.3.1. Ифодаи ҳамвазнии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ 

      Ҳамвазнию ҳамоҳангӣ яке аз ҳодисаҳои махсуси фонетикии забон маҳсуб 

меёбад. Доираи истеъмолии калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳангро аз махсусиятҳои 

муҳимми фонетикӣ ҳисобидан лозим аст, ки дар натиҷа ба ҳамнишинии овозҳои 

кӯтоҳу дароз ва ё ҷузъҳои алоҳидаи онҳо оварда мерасонад. «Назм ва таносуби 

хосе, ки баъд аз ба ҳиҷоҳои кӯтоҳу дароз ва аркон ҷудо кардани шеър ба вуҷуд 

меояд, вазн номида мешавад» [57, 10]. 

Истифодаи калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг ба хушоҳанг ва гӯшнавоз 

баромадани нутқ хизмат мекунанд. Ин гуна калимаҳо дар заминаи омилҳои 

гуногуни фонетикӣ ба вуҷуд меоянд. Нақши асосиро дар чунин калимаҳо қолабҳои 

овозии онҳо ташкил медиҳанд, чунки дар доираи ин ё он қолаб калимаҳои зиёдеро 

метавон ҷой намуд, ки дар онҳо ҳамшафатии зиёди овозиро мушоҳида кардан 

мумкин аст. Монандии овозиро вобаста ба қолабҳои тарҳрезишудаи калимаҳо дар 

мавқеъҳои мухталиф дучор гардидан мумкин аст. Маҳз ба ҳамдигар аз бобати 

талаффуз наздикшавии ин гурӯҳи калимаҳо дар забон ба ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва ё 

ҳамқофиягии онҳо оварда мерасонад. «Аксар заминаи асосии ҳамоҳангии 

калимаҳоро ҳамвазнии онҳо ташкил медиҳад. Масалан, инро дар калимаҳои 

ҳамвазни гузаргоҳ– назаргоҳ, анҷуманафрӯз– анҷуманпайванд ва ба ин монанд 

мушоҳида кардан мумкин аст. Калимаҳои ҳамвазн бештар дар байни калимаҳои 

иқтибосии арабӣ ба назар мерасанд. Чунончи, бар вазни фоъили арабӣ дар 

забонамон калимаҳои қодир, нозим, молик, содир, розиқ, қосим, ҳозиқ ва даҳҳо 
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дигар дар истеъмоланд. Бо вазни мафъули арабӣ низ ба забонамон монанди масъуд, 

маҳкум, масрур, мақтул, манзум калимаҳои зиёде ворид шуданд» [52, 77]. 

 Дар нутқ истеъмоли ин гурӯҳи калимаҳо барои гӯшнавоз ва хушоҳанг 

гардонидани каломи манзум ё мансур мақоми бениҳоят муҳим дорад. Махсусан, 

дар ВФ корбурди ин навъи вожаҳо як ҳодисаи маъмул дониста мешавад. 

ВФ аз ҷиҳати ҳамвазнию ҳамоҳангӣ дар байни воҳидҳои дигари забон ҷойгоҳи 

махсусро соҳиб мебошанд. Дар миёни ҳар як гурӯҳҳои сохторӣ ва маъноии ВФ 

вобаста ба иштироки ҷузъҳояшон ҳамнишинии баланди овозиро ба хубӣ метавон 

дарк намуд, ки ин ба ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳои онҳо боис мегардад. 

Ҳамвазнию ҳамқофиягии ВФ қонуниятҳои хосро доро мебошанд. Дар бунёди онҳо 

воҳидҳои гуногуни фонетикӣ: овозҳои садоноку ҳамсадо, ҳиҷо ва навъҳои он, зада 

ва оҳанг нақши бештаре доранд: «Тарҳи умуми вазн ба ин маънист, ки дар таркиби 

қолаб ва тарҳи вазни маълум гуё боз «халаъ»-и зиёде мавҷуд мебошад ва ҳар 

шоире ба мизони тавони ҳунари худ ин халаъро пур мекунад» [74, 66].  

Яке аз масъалаҳои муҳимми ба ин мавзуъ алоқаманд, муайян намудани 

мутаносибии овозии ҷузъҳои таркибии ВФ-и забони тоҷикӣ мебошад. Зери 

мафҳуми мутаносибии овозии ҷузъҳои таркиби ВФ ҳаминро бояд фаҳмид, ки 

калимаҳои дохили ВФ бояд аз лиҳози ҳиҷо, вазн ва қофия бо ҳам баробар бошанд. 

Хусусиятҳои овозии ВФ-ро дар мутаносибии ҷузъҳои таркиби онҳо, ки ба 

ҳамвазну ҳамоҳангии ҷузъҳои дохили онҳо боис мегардад, берун аз матн ҳам 

мушоҳида кардан мумкин аст.  

       Доир ба ҳамвазнию ҳамоҳангии калимаҳо тадқиқотҳои ҷудогонае аз тарафи 

муҳаққиқон анҷом дода шудааст. Махсусан, дар тадқиқотҳои донишмандон: Т. 

Зеҳнӣ «Санъати сухан» [23], С. Давронов «Сохти шеъри тоҷикӣ» [18], Р. 

Мусулмониён «Назарияи адабиёт» [59], У. Тоиров «Каломи манзум» [87] ва 

монанди инҳо паҳлуҳои мухталифи вазни форсӣ – тоҷикӣ мавриди тадқиқ ва 

баррасӣ қарор гирифтааст. Дар илми адабиётшиносӣ дар зери мафҳуми вазн 

баробар омадани ҳиҷоҳо ва овозҳоро дар ҳар як сатр ё байт аз шартҳои зарурӣ 

ҳисобидаанд. Илми арӯз асосан ду навъи вазнро дар шеър ҷудо намудааст: вазни 

ҳиҷоӣ ва вазни арӯзӣ.  
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Вобаста ба ин масъала профессор У. Тоиров чунин ибрози ақида намудааст: 

«Вазни ҳиҷоӣ навъи вазнест, ки дар он баробар омадани миқдори (шумора)-и 

ҳиҷоҳои байти шеър шарти асосианд. Азбаски воҳиди асосии шеъри форсӣ– тоҷикӣ 

аз ибтидо байт аст, воҳиди вазни хиҷоӣ ҳиҷо мебошад. Агар ба вазни ҳиҷо фақат 

баробар омадани миқдори ҳиҷоҳо кифоя бошад, дар вазни арӯз ҳам баробар 

омадани миқдори ҳиҷоҳо ва ҳам баробар омадани миқдори ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳи 

мисраъҳо шарт аст» [87, 16]. Пас, калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг аз маҷмуи овозҳои 

ба ҳам муташаккил сохта шуда, ҳолати заданокӣ, безадагии худро дар ҷараёни нутқ 

таъмин менамоянд. Қайд кардан бамаврид аст, ки баробар омадани миқдори 

ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ дар забони назму наср ба ҳамнишинии баланди овозҳо 

оварда мерасонад. Калимаҳои ҳамвазн дар созмони ВФ нақши бештаре доранд. 

Онҳо аз чунин калимаҳои ҳамқолаби дар забон мавҷудбуда, ҳамчун ҷузъи ВФ дар 

шакли тайёр ба кор бурда мешаванд. «Бояд гуфт, ки вазн яке аз муҳимтарин 

хусусиятҳои шеър буда, онро аз наср ё сухани муқаррарӣ фарқ мекунанд. Бо як 

тартибу низоми муайян, паси ҳамдигар такрор шуда омадани порчаҳои тараннумӣ 

– рукнҳо, бо тартиби муайян омадани ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ ва зада дар калимаҳо 

вазн номида мешавад» [18, 9]. 

       Ҳамин тариқ, забон аз воҳидҳои мухталиф иборат буда, дар байни онҳо калима 

ҳамчун воҳиди меҳварӣ баромад мекунад. Мо тасмим гирифтем, ки калимаро чун 

ҷузъи мустақил дар яке аз бахшҳои забоншиносии тоҷик – фразеологияи он аз 

ҷиҳати ҳамвазнию ҳамоҳангӣ дида бароем. Дар ҳамвазнию ҳамоҳангии ВФ нақши 

ҷузъҳои дохилии онҳо хеле калон мебошад. Масалан, дар ифодаҳои қазову қадар 

«тақдир», ҷони гап «асос, моҳият», нӯши ҷон «насиб кунад» чашм канда 

натавонистан «нигоҳи бардавом», сари дили касе пур шуд «аламнок» дар дил 

шод гаштан «хурсандии аз ҳад зиёд» ин хусусиятҳои ҳамвазнии ҷузъҳо равшан 

таҷассуми худро ёфтааст: 

 Ин фарзанди беозору ноболиғи рустойи худшон ин шом ба мазҳари 

ваҳмангези қазову қадари илоҳӣ табдил шуда буд ва онҳоро бим медод [С.Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 165]. – Ҷони гап дар ин ҷост, ки як қиморбоз якрӯза музди 

меҳнаташро, ки як танга ё ду танга аст, бой медиҳад, аммо ҳаққи ҳарифашро инкор 
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намекунад ва «бӯ» намегӯяд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 524]. – Ман дандон надорам,– 

гуфт Усто амак,– худатон нӯши ҷон кунед, ош шавад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо,119]. 

Ноилоҷ боз китобро кушодаму дигар аз он чашм канда натавонистам [П. Толис, 

Ҳикояҳо ва повестҳо,72]. – Афсӯс, ки рафиқ комиссари баталёнӣ, – гуфт Сафоев 

сари дилаш пур шуда, – аз он рота ҳам ҳозир танҳо ном мондаасту бас [Ф. Ниёзӣ, 

Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 263]. Ман дар дил шод гаштам, ки тирам ба 

нишон расид, дами Насим ба дарун зад [А. Самадов, Паррончакҳо, 84].  

Доир ба ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳои ВФ ҳаминро махсус қайд намудан 

лозим аст, ки дар байни гурӯҳҳои сохтории ВФ аз ҳама бештар ҳамвазнию 

ҳамқофиягӣ дар таркибҳои фразеологӣ зиёд ба назар мерасад, чунки нақши 

асосиро дар бунёди онҳо унсурҳои дохилӣ ташкил менамоянд. Профессор Ҳ. 

Маҷидов ташаккули ВФ-ро аксаран бо калимаҳои ҳамвазн, ҳамқофия ва ҳамоҳанг 

мансуб дониста, мавқеи чунин калимаҳоро дар дохили ВФ ба ин тариқ шарҳ 

додааст: «Банду басти фразеологизмҳо аксар аз калимаҳои ҳамоҳанг, ҳамқофия ва 

ҳамвазн ташаккул ёфтааст. Ҷузъҳои қисми калони ВФ-и забонамон тараннуми 

мисраъҳои шеърро ба хотир меоваранд: ҳозиру нозир, ҷӯшу хурӯш, нарезондаву 

начаконда, сарсону саргардон, нури дидаю тоҷи сар, гаштаю баргашта, як 

тану як ҷон, таги коса нимкоса. Калимаҳои дохили ибораҳои рехта аксар 

ҳамқофияанд: гӯшу ҳуш додан, ба амонат хиёнат, дами беғам, аз қаъри чоҳ бар 

авҷи моҳ, ба гап лабмонию ба сухан ҷомапӯшонӣ, теша ба паҳлуи андеша 

задан, обу тоб ёфтан ва монандӣ инҳо» [49, 28]. 

Хулоса, ҳамвазнию ҳамоҳангӣ дар ҷузъҳои ВФ, таркибҳои овозӣ, мувофиқати 

овозҳои монандро гӯянд, ки ҳангоми талаффуз ба гӯши шунаванда хеле муассир 

садо дода, боиси шинамию равонии онҳо дар нутқ мегарданд. Ҳамвазнию 

ҳамоҳангӣ дар ҷузъҳои дохилии ВФ аз нишонҳои муҳимтарини онҳо маҳсуб 

дониста мешаванд. Калимаҳое, ки ҷузъи ВФ-ро ташкил медиҳанд, аз ҷиҳати 

мутаносибии овозӣ бо қолабҳои пешакӣ маълуми худ аз калимаҳои маъмули дар 

забон буда фарқ мекунанд.  
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І.3.2. Ҳамқофиягии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ 

       Қофия калимаи арабист, маънои луғавиаш «пушти сар, охири ҳар чиз, аз пай 

раванда» аст. Ба маънои истилоҳӣ калимаҳои ҳамшакл ё ҳамоҳангеро меноманд, ки 

дар бештари маврид дар охири шеър омада, вазн ва оҳангнокии шеърро муайян 

месозад [87, 291].  

       Доир ба илми қофия аз тарафи адабиётшиносони форсу тоҷик – Шамси Қайси 

Розӣ [113], Насируддини Тусӣ [63], Атоҳуллоҳи Ҳусейнӣ [2], Муҳаммад Ғиёсиддин 

[61], Баҳроми Сирус [82], Худоӣ Шарифов [117], Урватулло Тоиров [87] асару 

мақолаҳои алоҳида таълиф гардида, онро ба қонуну қоидаи шеъри тоҷикӣ мутобиқ 

гардониданд.  

Қофия аз нигоҳи муҳаққиқон яке аз ҷузъҳои шеър буда, аз ҳарфҳои ба якдигар 

монанди калимаҳои охири байтро гӯянд. Қофияро яке аз рукнҳои асосии каломи 

мавзун мансуб медонанд. Донишманд ва адабиётшиноси тоҷик – Х. Шарифов 

қофияро ба таври зайл таъриф намудааст: «Қофия ё пасованд калимаҳои охири 

мисраъҳои шеърро мегӯянд, ки ҳарфи охири решаи калима ва қисми дигар 

ҳамоҳанг шуда бошад» [117,13].  

 Дар ВФ мушоҳида намудани калимаҳои ҳамвазну ҳамқофия аз падидаҳои нав 

мансуб наёфта, балки равандест, ки баробари ташаккул ёфтани ин бахши 

забоншиносӣ ҳамчун ҷузъҳои дохилии он, аз ҷиҳати сохтор рехтаву устувор 

гардида, бо ҳамин қолабҳои шаклгирифтаи худ дар истеъмол мебошанд. Яке аз 

хусусиятҳои хеле барҷаста ВФ-и забонамон дар он аст, ки ба ҳайси ҷузъҳои 

таркибии онҳо дар аксари ҳолатҳо вожаҳои хушоҳангу ҳамнаво ба кор бурда 

мешаванд. Ин гурӯҳи ифодаҳо ба воситаи ҳамқофия шудани овозҳои ҷудогона ва ё 

ҷӯршавии овозҳои ҷузъҳои алоҳида ба вуҷуд меоянд.  

Доир ба хусусиятҳои овозӣ, яъне ҳамвазнию ҳамқофиягии калимаҳо дар 

забони назму наср ақидаҳои гуногун ҷой доранд. Вобаста ба ин масъала 

дастовардҳои ҷудогонаро, пеш аз ҳама, дар асарҳои муҳаққиқон: Б.Сирус [82], 

И.Р.Галперин [12], И.Б.Голуб [14], Ҳ. Маҷидов [40], Р.Саидов [79; 80], М.Саломов 

[81] ва дигарон пайдо намудан мумкин аст, ки дар хусуси ҳамвазнӣ ва ё 
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мутаносибии овозии ВФ ва ба вуҷуд омадани ифодаҳои шинаму хушоҳанг ибрози 

ақида намудаанд. Аз ҷумла, профессор Ҳ. Маҷидов ҷудошавии ВФ-ро дар матн аз 

калимаҳои ҳамвазну ҳамқофияи дар қолабҳои пешакӣ рехтаву устуворгардида 

дониста, чунин қайд намудааст: «Ба ҳайси ҷузъҳои таркибии ибораҳои фразеологӣ 

дар аксари ҳолатҳо вожаҳои хушоҳангу гӯшнавоз ба кор бурда мешаванд. Ин, 

асосан, ба воситаи ҳамқофия шудани овозҳои ҷудогона ва ё бо ҳам ҷӯршавии 

таркиби овозии ҷузъҳои ВФ ба даст меояд. Овозҳои охири ҷузъҳо бо ҳам ҳамқофия 

мешаванд»: қути лоямут, фикри бикр, қобили қабул» [40, 249].  

Масъалаи қофия ва ё ҳамқофияшавии калимаҳо дар забон яке аз масъалаҳои 

баҳсталаб ба шумор меравад. То ба имрӯз баҳсҳо дар атрофи ҳамқофияшавии 

калимаҳо дар забони назму наср идома доранд. Бештари муҳаққиқон бар он 

ақидаанд, ки қофия шудани калимаҳо хоси забони назм буда, хушоҳанг 

баромадани мисраъҳои шеъриро дар забон ба вуҷуд меоранд. Доир ба ин масъала 

забоншиноси рус – Галперин И.Р. чунин қайд намудааст: «Такрори гуногуншакли 

овозҳоро дар калимаҳо қофия меноманд. Аслан, вожаҳо дар ҳиҷои охир ҳамқофия 

мешаванд. Қофия дар таъмини оҳангнокии овозии забон нақши муҳим дорад. Дар 

назм қофия вазифаи ифодаи маъноро низ дорад, он муносибати бадеии калимаҳоро 

ба низом медарорад. Баръакс, дар нутқ тасодуфан ҳамқофия шудани овозҳо 

норасоии ҷиддии услубии таносуби овозии онро ба миён меоварад, зеро ин ҳодиса 

диққати хонандаро аз мазмуни матн берун намуда, гоҳо, ҳатто, боиси истеҳзо 

мешавад» [12,124]. Ҳамқофияшавии калимаҳоро на фақт дар забони назм, инчунин 

дар забони наср ҳам дучор омадан мумкин аст, ки намунаи беҳтари онҳоро дар 

ҷузъҳои ВФ-и забонамон вохӯрдан мумкин аст. Ҷузъҳои ҳамқофияро дар ҳама 

гурӯҳҳои сохтории ВФ мушоҳида намудан мумкин аст. Бояд зикр намуд, ки 

рехтаву устувор гардидани ҷузъҳои ҳамвазну ҳамқофия ба хушоҳангиии онҳо боис 

мегардад. Ҳамқофияшавии калимаҳоро дар ҳиҷоҳои гуногуни ҷузъҳои ВФ дучор 

омадан мумкин аст. Лекин аз ҳама зиёдтар ҷузъҳои ВФ дар ҳиҷоҳои охир ҳамқофия 

мешаванд. «Қофия айнан ва ё тахминан аксаран дар охирҳои мисраъ ва ё байт ва 

баъзан дар миёна ва аввалҳои такрор шудани калима ва ё як қисми овозҳои он аст. 

Калимаҳои қофияшуда ба хубӣ аз дигар калимаҳои шеър ҷудо шуда, барҷастатар 
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намоён мешаванд. Қофия исти (паузаи) охирини ҳар як мисраъ, байт ва ё банди 

шеърро нағз намоён карда, ба ин восита ба мафҳуми тамомии мисраъ, байт ва ё 

банди шеър ёрӣ мерасонад» [82, 75]. Чунончи, дар фразеологизмҳои зайли боғу 

роғ, ба дидагони касе ашк давидан «гиря намудан», дар айшу нӯш «фароғат, 

маишат», сармову гармо «ҳама вақт», абрешим барин мулоим «форам» ин 

хусусиятҳои қофия барҷастатар намоён гардидаанд: 

Хайр, соҳибони ин боғу роға ба таҳдашт кӯчонданд, ба ту чӣ расид [А. 

Самадов, Баъд аз сари падар, 21]. «Оё зинда бошанд?» – ба дидагонаш ашк 

давида, аз дил гузаронид ӯ [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 36]. Кишвараш обод, 

раияташ дар фароғат, хазинааш беҳисоб ва худаш ҳам тамоми умр дар айшу нӯш 

будааст [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 31]. Хуни ҷавонӣ, ки сармову гармо барояш 

як [А. Самадов, Паррончакҳо, 98]. Акаи Эдик калимаи «суд»-ро шунида, абрешим 

барин мулоим шуда монд [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 355].  

 Ҳамқофияшавии калимаҳо на танҳо хоси забони назм буда, балки дар забони 

наср ҳам доираи васеи истеъмолӣ доранд: «Ислоҳ намудани матни мансур, ки дар 

онҳо қофияи тасодуфӣ ба назар мерасад, мушкили ҷиддӣ нест. Одатан, яке аз 

калимаҳои ҳамқофияро бо муродифи он иваз мекунанд, аммо дигар намудани 

шакли грамматикии калима матнро на ҳамеша аз қофияи нолозим халос мекунад» 

[12,123]. 

Дар ҳама гурӯҳҳои сохторию маъноии ВФ ҳамқофияшавии овозҳоро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Маълум аст, ки ҳамқофиягии ҷузъҳо дар 

фразеологизмҳо аз калимаҳои ҳамқофия сарчашма гирифта, бо такрори овозҳои 

якхелаи ҳиҷоҳои охири онҳо ба анҷом мерасад. Ҳамқофияшавии калимаҳоро дар 

ВФ ба мисли забони назм дар мавқеъҳои аввал, байн ва охири ҷузъҳо мушоҳида 

кардан мумкин аст.  

Хулоса, дар ҳамқофияшавии сохтори овозии ВФ мувофиқати миқдори ҷузъҳо 

нақши асосӣ надошта, балки низоми тартиби муайяни овозҳои мутаносиб ва ё 

ҳамшаклро низ омили бавуҷудоии чунин ифодаҳои хушоҳанг метавон мансуб 

донист.  
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І.3.3. Ифодаи аллитератсия дар ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ 

Хидмати шакли овозии калима – ҷузъҳо низ дар ташаккули сохтори овозии ВФ 

ниҳоят муҳим аст. Дар ВФ талаффузи калимаи алоҳида аз бисёр ҷиҳат бо калимҳои 

дигар омезиш ёфта, талаффузи хоси ВФ-ро ба вуҷуд меоварад. Талаффузи махсуси 

таркибҳои овозӣ ва пастию баландии онҳо дар калимаҳо мавзуи баҳси савтиёт 

мебошад.  

       Дар забоншиносии тоҷик ба масъалаи баррасии паҳлуҳои гуногуни илми 

савтиёт, пеш аз ҳама, профессор Т. Хаскашев бевосита машғул гардида, дар асару 

мақолаҳои худ ҷанбаҳои гуногун ва хусусиятҳои асосии савтии забони тоҷикиро 

мавриди тадқиқ ва баррасӣ қарор додааст [98]. Бо вуҷуди он дар савтиёти 

забонамон мавзуъҳое мавҷуданд, ки то ҳол умуман, тадқиқ нашудаанд. Масалан, 

ҷанбаҳои овозии системаи забони тоҷикӣ на танҳо дар назм қимати хос доранд, 

ҳамчунин дар забони наср, хусусан, дар сохтори ВФ-и забони тоҷикӣ мақоми 

муҳим дошта, такроршавии садоноку ҳамсадоҳо ҳамвазнию ҳамоҳангии ҷузъҳои 

онҳоро ба вуҷуд меовард. Чунин махсусиятҳои овозӣ дар забон бисёр вақт ба 

ҳодисаи аллитератсия оварда мерасонад. Аллитератсия ҳамин гуна яке аз 

ҳодисаҳои дигари савтӣ буда, дар доираи овозҳои садоноку ҳамсадоҳои таркиби 

калимаву ибораҳо ва матнҳои аз ин ҳам бузургтар сурат мегирад.  

Доир ба ҳодисаи аллитератсия асару мақолаҳо аз ҷониби забоншиносони 

ватанию хориҷӣ анҷом дода шудааст, ки дар онҳо оид ба ин ҳодисаи савтӣ 

маълумот пайдо намудан мумкин аст. Махсусан, дар тадқиқотҳои банҷомрасидаи 

муҳаққиқон: О. В.Фомушкина [95], Е. Ю. Пятакова [70], И.И. Гузова [15], Ҳ. 

Маҷидов [40], Н.Ҷӯраев [20], М. Саломов [81], Ҳ. Дӯстов [21] ва дигарон дар 

хусуси ин падидаи овозӣ сухан меравад.  

 «Аллитератсия яке аз роҳҳои ташаккули овозии нутқ аст ва ба такрори 

муназзами овозҳо дар мавридҳои муайяни пай дар пай далолат мекунад. 

Калимаҳое, ки мавриди чунин ҳодиса қарор гирифтаанд, дар раванди нутқ дорои 

маъно ва ифоданокии махсус мегарданд. Аллитератсия ҳамчун вижагии услубии 

сухан аз даврони пешин дар нутқи шифоҳии шоирона ва осори бадеӣ маъмулу 

мустаъмал буда, дар сухани манзум ва осори мавзун мақоми махсус дорад. Намуди 
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одии аллитератсия ҳамоно такрори тақлидкоронаи овозҳо дар таркиби калима ва ё 

раванди нутқ аст, ки аз нигоҳи муайян ин тарзи аллитератсия заминаи намудҳои 

дигари нисбатан мураккаб гардидааст» [34, 27]. 

Намунаҳои маъмултарини онҳоро дар дохили ВФ ба хубӣ мушоҳида кардан 

мумкин аст. Маълум аст, ки овозҳо хусусияти такроршавӣ дошта, дар сохтани 

калимаҳои гуногун вобаста ба ҷиҳатҳои фардиашон падидаҳои савтии забони 

тоҷикиро ба вуҷуд меоранд. Такроршавии ҳамсадоҳои якхела дар ВФ бисёр вақт 

боиси хушоҳангӣ гардида, муассиру ҷаззобияти савтии онҳоро шунаванда хуб дарк 

менамояд. 

Ҳодисаи аллитератсия дар ҳама гурӯҳҳои ВФ ба мушоҳида мерасад, ки ин ҳам 

бошад, ба тағйироти овозии дар забон буда сабаб мегардад: «Забони тоҷикӣ бо 

сохтори фонетикию фонологии худ аз ҷумлаи он гуна забонҳоест, ки қоидаи 

ҳамнишинии овозҳо дар он бо миқдору ҳаҷми онҳо муайян карда мешавад» [5, 7].  

Доир ба ҳодисаи аллитератсия дар ВФ тадқиқоти аз ҳама мукаммалтар ба 

қалами профессор Ҳ. Маҷидов тааллуқ дорад. Вай дар асари худ бо унвони 

«Системаи фразеологии забони адабии муосири тоҷик» вобаста ба муташаккилии 

овозии ҷузъҳои ВФ ҳодисаи аллитератсияро ба тамоми ҷузъиёташ дар асоси 

мисолҳои муътамад мавриди таҳлил қарор додааст. Аллитератсияро аз рӯйи 

такрори садонокҳо ба гурӯҳи ассонанс ва такрори ҳамсадоҳо ба консонанс, 

иштирок доштани садоноку ҳамсадоҳои якхела дар ҷузъҳои алоҳидаи ВФ 

аллитератсияи омехта ва ё аз рӯйи иштироки ҳамсадо ва садонокҳои гуногун бо 

истилоҳи ноқис номгузорӣ намудааст. Гуфтан лозим аст, ки ҳодисаи аллитератсияи 

ВФ низ яке масъалаҳои муҳимми савтиёти забон маҳсуб меёбад. Гуногунрангию 

муассирии ВФ ба тағйирёбиҳои системаи овозии забонамон вобастагии бештаре 

дорад. Тавре ки забоншинос Ш. Бобомуродов қайд менамояд: «Қонуниятҳо ва 

тағйироти овозӣ (фонетикӣ) дар забон бесабаб ба вуҷуд намеоянд. Тағйиротҳои 

овозӣ, ки сифатию миқдорӣ мешаванд, аз як тараф, натиҷаи инкишофи тӯлонии 

системаи фонетикӣ бошад, аз тарафи дигар, ба равандҳои зиндаи сохти овозии 

забон марбутанд» [7, 53].  
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Ба ин тариқ, аллитератсия яке аз ҳодисаҳои махсуси овозӣ буда, дар доираи 

фонемаҳо, яъне садоноку ҳамсадоҳои таркиби калимаву ибораҳо ва матнҳои аз ин 

ҳам бузургтар сурат мегирад. Намунаҳои маъмултарини онҳоро дар дохили ВФ ба 

хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Маълум аст, ки овозҳо хусусияти такроршавӣ 

дошта, дар сохтани калимаҳои гуногун вобаста ба ҷиҳатҳои фардиашон падидаҳои 

савтии забони тоҷикиро ба вуҷуд меоранд. Такроршавии ҳамсадоҳои якхела дар 

ВФ бисёр вақт боиси хушоҳангӣ гардида, муассиру ҷаззобияти савтии онҳоро 

шунаванда хуб дарк менамояд. Чунончи, дар мисолҳои фитнаю фасод «иғвогарӣ, 

бадахлоқӣ», титу тарит «парешон», хушку холӣ бемазмун, бемаънӣ; беҳуда, 

беасос», қилу қол «баҳсу мунозира», ду даҳан гап «якчанд сухан» ҳамин гуна 

такрорёбии ҳамсадоҳои ф, т ва х, қ-ро дар мавқеи аввали ҷузъҳои онҳо метавон 

мушоҳида намуд: 

Баъзе ҷангҷӯйҳо иғво кунанд ҳам, мардумони олам бояд пеши фитнаю 

фасодро гиранд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 305]. Чанголи аҷал майнаи ӯро титу 

тарит карда, ҷонашро меҷӯст, аммо наёфт [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 310]. 

Ташвиқоту тарғиботи мо то як дараҷа суст хушку холӣ, диққатҷалбкунанда не [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 318]. – Кори мо дар атрофи обшипит, дар атрофи ресторан 

ва ошхонаҳо бемалол бе ҳеҷ қилу қол мегузарад [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 318]. 

Мухтор ба вай ду даҳан гапи нағз гӯяд, ҳамаи амалҳои гузаштаро фаромӯш 

мекунад боз ҷӯрагӣ сар мешавад [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 60]. 

        Тавре ки забоншиноси рус – Голуб И.Б., қайд менамояд: «Аллитератсия – худ 

паҳншавии гурӯҳи овозҳои такрорро меноманд. Ин боиси ҳукмфармо гардидани 

ҷои ҳамсадоҳо дар системаи овозии забон мебошад. Дар ҳақиқат, ҳар як овоз ба 

иҷрои маълумоти муайян боис мегардад. Набояд фикр кард, ки истифодаи овозҳои 

такрори гуногуншакл на ҳамеша нишонаи услуби баланди шоистаи асар аст. 

Сӯйистифода (истифодаи аз меъёр зиёд)-и аллитератсияҳо, ассонансҳо ба сарбории 

барзиёди зӯракӣ, ҳатто баъзан ба таҳкими ғайритабии ҷиҳати фонетикии нутқ 

оварда мерасонад» [14, 169-171].  
Дар бунёди ВФ ба ҷуз калима, таркиб ва ибораҳо, воситаҳои мухталифи дигар 

ҳам иштирок карда метавонанд, ки ҳар яке аз онҳо бо рангорангии худ дар байни 
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гурӯҳҳои сохторӣ ва маъноии фразеологизмҳо ҷойгоҳи махсусро соҳибанд. 

Табиист, ки калимаҳо дар забон бо якдигар доираи васеи ҳамнишинӣ доранд, вале 

дар сурати ҷузъи ВФ шуданашон мавқеи корбурдашон маҳдуд мегардад. Роҷеъ ба 

ин масъала профессор Ҳ. Маҷидов чунин қайд менамояд: «...маҳдуд гаштани 

доираи ҳамнишинии калима, тағйири маънои луғавии он боиси пайдоиши дараҷаи 

аввали воҳиди фразеологӣ мегардад. Дар ин сатҳ ҳанӯз маънои устуворшудаи 

калимаро ҷудо кардан мумкин аст» [52, 181]. Дар ин раванд нақши санъатҳои 

бадеӣ дар созмонёбии ВФ калон аст. Аксари санъатҳои бадеие, ки дар ВФ тарҳрезӣ 

шудаанд, бо усули маҷоз сурат гирифтаанд. Бо истифода аз чунин ВФ, метавон 

гӯшнавоз ва мутантан садо додани матнро ба осонӣ дарк намуд. Маҳз истифодаи 

воситаҳои гуногуни овозӣ, лексикӣ, грамматикӣ дар либоси санъатҳои бадеии 

мухталиф дар ВФ на фақат муассирии маъно, ҳамчунин гӯшнавозии талаффузи 

онҳоро ба вуҷуд овардааст. Дар сурати ба шакли аллитератсия тарҳрезӣ шудани 

чунин воситаҳои забонӣ муассирии ВФ боз ҳам афзунтар мегардад. Масалан, дар 

ВФ-и аз бинӣ боло гап задан ба маънои «дағалӣ кардан», такрорёбии овозҳои б, а; 

ба гардан гирифтан овозҳои г, а ба маънои «ба уҳда гирифтани касе ё чизе»; 

пӯстинро чаппа пӯшидан овозҳои п, ӯ ва а ба маънои «дар ғазаб шудан» мақому 

ҷойгоҳи ҳар яке аз ин воситаҳоро барҷаста намоён мегардад: 

Ману Ҳайдарҷон, ки аз айёми бачагӣ то он рӯзҳо ба якдигар аз бинӣ боло гап 

назада будем, рӯзи тӯю сури шумо қариб даст ба гиребон шудем [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 238]. Сайёра дақиқае фикр карда, аҳд намуд, ки кори 

накардаашро ба гардан бигирад ва ба Мурод бигӯяд, ки «Оре арӯсатро ман аз роҳ 

баровардам, ба ӯ гуфтам, ки Мурод туро муносиб нест» [Ф. Муҳаммадиев, 

Ҳикояҳо, 264]. Агар мабодо бигӯяд, ки «Не бемор вақти чақ-чақу мусоҳиба 

гузаштааст, ба палата рафта, ором бихобед..»–пӯстинро чаппа мепӯшад [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 283]. 

 Яке аз навъҳои аллитератсия, ки дар гӯшнавоз ва хушоҳанг баромадани ВФ 

нақш дорад, истифодаи овозҳои якхелаи садоноку ҳамсадоҳои ҷузъҳои дохили 

онҳо мебошад. Навъҳои аллитератсия дар ҳама гурӯҳҳои сохтории ВФ-и забони 

тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд, ки дар онҳо ҷиҳати хушоҳангии ҷузъҳоро эҳсос 
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намудан мумкин аст. «Вазифаи аввалини аллитератсия ин таъмин намудани 

муассирӣ ва фасоҳат дар баён мебошад. Яъне, аллитератсия дар ҳамаи ҳолатҳо 

ҳамчун унсури ба низомдароварандаи калом муассирӣ ва бадеиятро дар якҷоягӣ бо 

шаклҳои грамматикӣ тақвият медиҳад» таъкид намудааст, забоншиноси рус 

Фомушкина О. В. [95, 5]. 

       Аз мисолҳои таҳлилнамудаамон маълум мегардад, ки ВФ-и дар шакли 

аллитератсия тарҳрезишуда маъноҳои гуногунро ба худ гирифтаанд. Пас, зарурат 

пеш меояд, ки дар ҳар яке аз гурӯҳҳои сохтории ВФ вобаста ба ҷиҳати маъно 

такрорёбии бештари овозҳои ҳамсадову садонокҳо, ки ба ҳодисаи аллитератсия 

сабаб мегардад, муайян карда шаванд. Пайдарҳам такрорёбии як овоз дар дохили 

як ҷузъ ва ё ҷузъҳои алоҳидаи ВФ боиси гӯшнавозӣ гардида, оҳангнокии онҳоро 

дар нутқ дучанд мегардонад. Дар хусуси такроршавии овозҳо, ки ба ҳодисаи 

аллитератсия оварда мерасонад, забоншинос М.Саломов чунин қайд намудааст: 

«...такроршавии фонемаҳо танҳо дар ҳолате ҳодисаи аллитератсияро ба вуҷуд 

оварда метавонад, ки агар дар як мисраъ зиёда аз се маротиба як ҳамсадо такрор 

шуда бошад. Ҳамчунин бояд таъкид кард, ки дар аллитератсия такрори як ҳамсадо 

муҳим ба шумор рафта, ба таври такрор омадани як калима чандон муҳим 

ҳисобида намешавад»[81, 63].  

 Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи аллитератсия ва қофияи ВФ ба гурӯҳҳои 

сохторӣ вобаста будани онҳо мебошад. Аллитератсияи фразеологӣ ин такрори 

овозҳои якхелаи садоноку ҳамсадо дар дохили ҷузъҳои воҳидҳои онҳо мебошад. 

Чунончи, ВФ-и ҳавои даҳон «воҳима», аз косаи заҳри зиндагӣ чашидан 

«сахтиҳои зиндагиро дидан», ақли касе надавидан «дар коре сарфаҳм нарафтан», 

рӯйи касе гарм «бо ифтихор, бо сарбаландӣ», таку дав «ташвиши зиёд», нӯши 

ҷон «насиб кунад», кашфу каромот «кушодан ё донистани асрори ғайб» ва 

ғайраҳо ба ин мисол шуда метавонанд: 

Ба ман ҳавои даҳон накарда гап занед! – гуфт Додоҷон [Ҷ. Икромӣ, Ман 

гунаҳгорам,102]. Мо дидем, аз косаи заҳри зиндагӣ бисёр чашидем [С. Турсун, 

Санг дар бағал ба тӯфон, 195]. Ақлаш надавид ба ин, чӣ маънӣ дорад, надонист 

[Сорбон, Ҳикояҳо, 226]. Рафта хизмат кунем, рӯямон гарм мешавад [А. Баҳорӣ, 
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Тирукамон, 216]. Сайёра вазифаи худро, ки ба таку даву ташвиши зиёдаш ӯро ба 

гирдоби ҳаёти колхоз кашида буд, дӯст медошт ва аз он ки ин вазифа дили ӯро бо 

як завқи ифтихоромез пур мекард, хушбахту масрур буд [Ф. Муҳаммадиев, 

Ҳикояҳо, 251]. – Ман дандон надорам, – гуфт Усто амак, – худатон нӯши ҷон 

кунед, ош шавад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 119]. Муридро аз расидан ба Худо ва аз 

соҳиб шудан ба кашфу каромот васвасаи шайтонӣ бозмедорад [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 590].  

      Гуфтан лозим аст, ки ҳодисаи аллитратсияро дар ҳама навъи ВФ дучор омадан 

мумкин аст. Дар байни гурӯҳҳои сохтории фразеологизмҳо ибораҳои фразеологӣ 

мавқеи махсус доранд. Онҳо қисми бузурги захираи фразеологизмҳои забони 

тоҷикиро ташкил дода, бо хусусиятҳои худ аз дигар гурӯҳҳои сохторӣ – таркибу 

ҷумлаҳои фразеологӣ фарқ мекунанд. Дар ин гурӯҳи фразеологизмҳо таносуби 

ҷузъҳо ва такрорёбии овозҳо дар мавқеъҳои гуногун дучор гардида, он ба 

хушоҳангии пурраи фразеологӣ ва ҳодисаи аллитератсия бурда мерасонад. 

Масалан, такрори ҳамсадоҳои с,т дар ибораҳои фразеологии даст шустан «аз касе, 

чизе рӯ тофтан», х дар сухани талх «сухани нешдори ногувор», м дар амри муҳол 

«номумкин, имконнопазир», овозҳои м, р ва х дар ибораи аз наъли хари мурда 

мехро гирифтан «одами хеле хасис», к, а дар кори касеро тамом кардан «касеро 

куштан, нест кардан» аз ҳамин қабиланд: 

Баргҳои сабзи най мисли суханҳои марди ланг ӯро зиндагӣ илқо мекарданд, 

вале ӯ аз зӯру тавонаш даст шуста, ба марг тан дода буд [Сорбон, Ҳикояҳо, 83]. 

Аммо ӯ дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрхандае кард ва харашро савор 

шуда, ба сарсаригардиаш баромада рафт [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 28]. ... Бале, вай 

Анвар, медонад – ба ин чизҳо дами тиру туфангро гирифтан осон не, ҳатто амри 

муҳол [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 49]. Ба Худо, ки аз наъли хари мурда мехро 

кашида мегирад [А. Самад, Паррончакҳо, 27]. Ӯ дар навбати аввал фурсат ёфта, 

сари Хидир – ҳиндуро бо санг кӯфта, кори ӯро тамом кард ва баъд аз он тамоман 

аз мардум рӯй пинҳон карда, дар пайи амлокдор афтод [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 311].  

Ба монанди ибораҳои фразеологӣ навъҳои аллитератсияро дар қисматҳои 

гуногуни ҷумлаҳои фразеологӣ дучор омадан мумкин аст. Ҳодисаи аллитератсия 
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дар ҷумлаҳои фразеологӣ нисбат ба ибора ва таркибҳои фразеологӣ хеле кам ба 

назар мерасад. Ҷумлаҳои фразеологӣ аз ҷиҳати ифодаи маъно, сохтор, оҳанги 

гуфтор ва дараҷаи истеъмол аз дигар гурӯҳҳои сохтории ВФ фарқ мекунанд. Дар 

шаклгирии ҷумлаҳои фразеологӣ такрорёбии овозҳои садоноку ҳамсадоҳо вобаста 

ба навъи ҷумла гуногун мебошанд. Масалан, дар ҷумлаҳои фразеологӣ такрорёбии 

овозҳои м, ш, у дар ман гуфтаму шумо шунидед «фикр, гумон, эхтимоли ман ин 

аст», г дар гапи касе гурехт «нохушӣ, норизогӣ руй додан», г, ш, у дар аз сад 

гули касе як гулаш нашукуфтааст... «хеле ҷавон», с, а, о дар аз осмон санг 

борад ҳам «дар кадом вазъият будан» ва монанди инҳоро дучор омадан мумкин 

аст: 

Ҳоло барфу борон намешавад! – гуфт мӯйсафеди аввала. – Ман гуфтаму 

шумо шунидед [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 122]. Модар гӯё бо ӯ гапаш гурехта 

бошад, ба пеш нигоҳ карда хомӯш менишаст [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 355]. 

Ҳалокати йигитҳои нозанин, ки аз сад гулашон ҳанӯз яктоаш нашукуфтааст... 

[Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 276]. Аз осмон санг борад ҳам, ба ҷаноза метозад [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 219]. 

Гурӯҳи дигари ВФ-ро таркибҳои фразеологӣ ташкил медиҳанд, ки ҳодисаи 

аллитератсия дар онҳо хеле назаррас мебошад. Ин ҳодиса бештар дар яке аз 

навъҳои таркибҳои фразеологӣ зиёд ба назар мерасад. Махсусан, дар таркибҳои 

ҷуфти фразеологӣ ин падидаи фонетикиро метавон ба осонӣ муайян намуд. 

Масалан, такрорёбии овозҳои д, р дар таркибҳои ҷуфти фразеологии дуру дароз 

«бардавом», қ, о дар қошу қавоқ «қавоқ андохтан», ш, а дар шаҳду шакар «асал, 

ангубин, ширинӣ», а дар андӯҳу алам «ғамгин шудан» ва монанди инҳо аз 

такрорёбии садоноку ҳамсадоҳо дар онҳо дарак медиҳад: 

Ҳар замон аз дар берун омада, дар сари кӯча истода, нӯла мекашид, ба осмон 

нигоҳ карда дуру дароз навҳа мекард [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 361]. Аминҷоне, 

ки дирӯзакак ӯро дар мошини худ савор карда, шӯхиҳо ва аскиягӯиҳо карда гашта, 

имрӯз қошу қавоқи худро боло намебардошт... [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 189]. 

Марҳамат! Гумон кардед, ки хирманкӯби шаҳду шакар дорад [Сорбон, Ҳикояҳо, 

241]. Тасаллиёбии ман то вақте давом намуд, ки рафиқонамро хоб рабуд ва баъд аз 
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он танҳоии худро ва, хусусан, ҷудоии падару модарро, ки ягона ғамхору меҳрубони 

ман буданд, ҳис кардам ва дигарбора лашкари андуҳу алам ба ман ҳуҷум оварда, 

тамоман хавосамро фаро гирифт [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 116]. 

      Аллитератсия ин такрори овозҳои гуногун дар дохили ВФ ба ҳисоб рафта, ба 

хушоҳангии ҷузъҳои онҳо боис мегардад, ки намунаи онҳо таркибҳои ҷуфти 

фразеологӣ мебошанд: «Меъёри асосии ташаккулёбии воҳидҳои ҷуфтистеъмол 

(таркибҳои ҷуфт– Ҳ. М.) шабоҳат ва ҳамоҳангӣ (аллитератсия) буда, онҳо як ё 

дуҳиҷоӣ мебошанд. Дар ин қабил воҳидҳои ҷуфтистеъмол ҳатман калимоте аввал 

ҷойгузин мешавад, ки миқдори ҳиҷоҳояш камтар бошад, зеро ин шакли 

ҳамнишинӣ боиси равонӣ ва суҳулияти талаффуз мегардад» [26,152].  

 Такроршавии овозҳои садоноку ҳамсадоҳои якхела дар мавқеъҳои гуногуни 

таркибҳои фразеологӣ ҳамқофиягии ҷузъҳои онҳоро муайян намуда, ҳодисаи 

аллитератсияро ба вуҷуд меорад, ки онҳоро метавон ба таври зайл гурӯҳбандӣ 

намуд: 

а) Такрори як овоз: муроду мақсад «орзу», нозу нуз «ба инҷиқии касе розӣ 

шудан», монанди мӯру малах «хеле зиёд будан», зоғу заған «лошахӯр», таънаю 

туҳмат «маломат, сарзаниш»:  

Зудтар биё хонадор шаву маро ба муроду мақсад расон [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои 

бадмур, 261]. Дар як маҳаллаи шаҳр усто набошад, фарз кардем, бошаду пӯлабой- 

шӯлабой гуфта, нозу нузро аз ҳад гузаронад, тозон ба маҳалли дигар меравед ва 

устои дигарро меоред [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 221]. Онҳо ба монанди мӯру 

малах ҳисоб надоштанд; ба мисли гург бераҳму чун зоғу заған носерам буданд [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 54]. Ҳоло ҳар касе ки ҳавсала кунад, ба вай ноҳақ 

таънаю туҳмат зада метавонанд [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 263]. 

б) Такрори ду овоз: рангу раҳмон «касеро дидан нахостан», оҳу воҳ «нола 

кардан», ҷавру ҷафо «ситам», фачу лач «ҳарза, бемаънӣ»:  

Аз рангу раҳмони ин хел писари раис безор ман [А. Самад, Паррончакҳо, 15]. 

Тани лоғарашро дар офтобаки баҳорон тоб дода, оҳу воҳ мекунад [С. Турсун, Се 

рӯзи як баҳор, 36]. Шумоҳо дар ин ҷо аз дасти Ӯрмон- Полвон, Ҳаит амин, Бозор 

амин ва дигарҳо чӣ қадар, ки ҷавру ҷафо кашида бошед, ман дар он ҷо аз дасти 
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Сафар амин, Қузӣ амин, Ҷалолиддин оқсақол ва дигарҳо аз ин камтар ҷаву ҷафо 

накашидаам [С. Айнӣ, Ғуломон, 219]. Додоҷон, ки дар иштиёқи рафтан буд, гапро 

ин қадар кашол кардани Шерхонро маъқул надонист, вале ҳайрон монд, ки Тӯхта-

ака босаброна ва мамнунона бо суханони фачу лачи ӯ гӯш дода меистад [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 56]. 

в) Такрори се овоз. ҳавову ҳавас «орзу кардан», сарсону саргардон «овора 

будан», афту дарафт «гирудор, занозанӣ», харҷу марҷ «бетартибӣ, 

бесарусомонӣ»: 

Баъд мебинӣ, ки дар дили шогирдони нодон ва сустхонамон ҳавову ҳаваси 

олимшавӣ ҳам пайдо шудааст [А. Самад, Паррончакҳо, 15]. Ин чӣ гап, ҳар шаб то 

хуфтан ман сарсону саргардон, ту гуруснаю ташна ва овораи маҷлису машваратҳо 

ҳастӣ [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 251]. Забонашонро нигоҳ доранд ва ба ин восита 

дар байни дигар халқҳои олам халқ бошанд, миллат бошанд, дар давоми асрҳо 

шояд садҳо маротиба бо душманони ҷонашон афту дарафт карданд [С. Турсун, Се 

рӯзи як баҳор, 54]. Аз уҳданабароии ҳокимони нодон осудагии мардум барбод 

рафтааст, деҳқон имконияти кишт кардан надошт, ҷангу харҷу марҷи иҷтимоӣ ин 

фалокатро ба сари мардум расонид [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 201]. 

Дар бештари калимаҳои таркиби луғавии забонамон ҳодисаи аллитератсияро 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки ин ба ҳамрангии муайяни савтии овозҳо ва дар 

заминаи қолабҳои муайян тавлид гардидани онҳо вобаста мебошад, зеро 

«...тавлиди калимаҳои мухталиф дар заминаи ин ё он қолаби муайян боиси 

пайдоиши калимаҳои наздиковозу ҳамоҳанг, калимаҳои ҳамқофияву ҳамвазни 

мухталиф шуда метавонанд» [52, 74].   

Аллитератсияи ВФ ба навъҳои ассонанс ва консонанс, аллитератсияи омехта 

ва ноқис ҷудо мешавад: 

Ассонанс, яъне монандии калимаҳо аз рӯйи овозҳои садонок дар таркиби 

ҷузъҳои ВФ мебошад. Ҳамон як садонок дар мавқеъҳои гуногуни ҷузъҳои алоҳида 

такрор меёбад. Ҳамоҳангии калимаҳо аз рӯйи овозҳои садонок дар таркиби 

ҷузъҳои ВФ аз ҳодисаҳои маъмулист. Як садонок метавонад дар мавқеъҳои 

гуногуни ҷузъҳои алоҳидаи ВФ такрор ёбад. Вобаста ба такрори садонокҳо дар 
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ҷузъҳои дохили ВФ аз ҷиҳати сохтор ассонансшавии онҳо бояд муайян карда 

шавад, то ки дар кадом овозҳои садонок бештар ба назар расидани ин ҳодиса 

муқаррар гардад.  

Аз рӯйи мушоҳидаҳои мо, ин ҳодисаи савтӣ бештар бо садонокҳои о, а, ва у 

дучор меояд. Чунончи, бо таънаву маломат «сарзаниш, фишор», нархи сабзиву 

пиёзро напурсидан «аз ҳодиса ё воқеа воқиф набудан», линги касе аз осмон 

овардан «касеро ҷазо додан», кана барин часпидан «хостагорона, тамаъкорона», 

гул-гул шукуфтан «бисёр хурсанд шудан», офтоби сари девор «пири фартут»:  

Хаёлаш, ки аз байни риштаҳои обӣ чеҳраи ба мисли гули нор зебои Таманно 

як намоён гардида, ба вай бо таънаву маломат нигарист [С. Турсун, Се рӯзи як 

баҳор, 85]. Ва Анвар нархи сабзиву пиёзро напурсида, ба сари он бача метохт; 

адаби ӯро дода, тавба мекунонд, ки дигар ба Таманно кордор намешавад [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 92]. Онҳо ту ва ту барин содаҳоро аз роҳ зада, ба додару 

бародаркушӣ хезонда, баъд рӯзаш меояд, ки лингатонро аз осмон меоранд [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 128]. Аз афташ, милтиқро ҳам баргардондан намехоҳад; 

кана барин часпидааст ба он [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 214]. Зайнаб аз 

хурсанди гул-гул шукуфт [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорм, 46]. Ҳа, мо офтоби сари 

девор, ғанимат! – гуфта хандида монд мӯйсафед [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 254]. 

       Баръакси ассонанс навъи дигари аллитератсия консонанс, яъне ҳамовозӣ ва ё 

такрори ҳамсадоҳо дар мавқеъҳои гуногуни ВФ дида мешавад.  

        Консонанс – монандии овозҳои ҳамсадо дар таркиби ҷузъҳои ВФ аз 

хусусиятҳои муҳимми онҳо ба шумор меравад. Ҳамсадоҳои гуногун метавонанд 

дар калимаҳои ҷудогонаи он такрор шаванд. Масалан, такрори ҳамсадои с дар 

воҳиди фразеологии бе ресмон бастан «ба коре вобаста намудан», ҳамсадои р дар 

ифодаи рехтаи аз наъли хари мурда мехро кашида гирифтан «одами мумсик 

будан», овози г дар воҳиди фразеологии гурги гушна барин, овозҳои т, р дар 

тутивор такрор кардан, х дар хаёли хом «беасос, ҳавоӣ, ношуданӣ», д дар ду 

даст дар бинӣ «дасти холӣ» ва монанди инҳо ба хушоҳангии фразеологизмҳо 

оварда расонидаанд: 
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       Ту агар худписади беандеша набошӣ, ҷӯраатро, ки туро гуфта омадааст, бе 

ресмон баста, худ ба тӯйхурӣ меравӣ?! [Ф. Муҳаммадиев, Фаттоҳ ва Музаффар, 

26]. Ба Худо, ки аз наъли хари мурда мехро кашида мегирад [А.Самад, 

Паррончакҳо, 27]. Душмани ҳамаи он куффор, ки ба даст туфангу шамшер, гурги 

гушна барин нохост ҳамла оварда, сарзамини мусулмонободи моро олуда карданд 

[С. Турсун. Се рӯзи як баҳор, 27]. Бинобар ин, тавсияҳо вазифаи ман дар он вақтҳо 

тутивор дарс такрор кардан буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 144]. Баъд аз он ба ҳайати 

сафорати амир Русияро дида омада, хостааст, ки дари хонаи амирро ҳам ба тартиб 

андозад. Албатта, ин хаёли хом буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 493]. Мо аз тарафи 

хоҷагии оби райони Панҷакент ба ёрӣ омадаем, илтимос, ки ду даст дар бинӣ 

нашинем [Сорбон, Ҳикояҳо, 196]. 

Баръакси ассонансу консонанс навъи дигари аллитератсияро омехта 

меноманд, ки ин аз такрор омадани садоноку ҳамсадоҳои якхела дар мавқеъҳои 

гуногуни ВФ дарак медиҳад. 

        Професср Ҳ. Маҷидов ҳамовозии ҷузъҳои асосии таркиби фразеологиро бо 

ҷузъи дуюми он бо иштироки садоноку ҳамсадоҳо аллитератсияи омехта 

номидааст [40, 250]. Дар бисёр ВФ-и тоҷикӣ якҷоя такрор шудани садоноку 

ҳамсадоҳо мушоҳида мешавад, ки дар натиҷа ҳамҳоҳангии ҷузъҳо ба вуҷуд меояд. 

Аз чунин такрори якҷояии садоноку ҳамсадоҳо дар мавқеъҳои гуногун метавон 

аллитератсияи омехтаро муайян намуд. Дар ин ҳолат овозҳои аввал ё охири як ҷузъ 

ба овози мобайнии ҷузъи дигар ҳамқофия мешаванд. Масалан, такрори овози ш дар 

ҷузъҳои таркиби гӯшаи чашм «кунҷ ё қирраи чашм», овозҳои  с, а дар таркиби 

рехтаи салмаи сақат «бори зиёд, сарборӣ шудан»,  овозҳои р, а ва о, ҳ дар 

таркибҳои фразеологии рангу раҳмон «вазъият, ҳолат», оҳу воҳ  аз ҳамин 

ҷумлаанд: 

Бо гӯшаи чашм ба модарам назари илтиҷоомез партофтам [А. Самад, 

Паррончакҳо, 41]. Аробакаш дидааст, ки бо ин «тунди халахӯр»-ҳои якраҳа баҳсу 

ҷавоб карда нишастан бефоида аст, барои ин «салмаҳои сақат»- ро зудтар ба 

манзил расонда аз дасташон раҳоӣ ёфтан ночор ба роҳ даромада, аспашро чолокона 

рондааст [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 449].   
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Навъи охири аллитератсия аллитератсияи ноқис мебошад, ки дар он такрор 

омадани садонокҳои гуногун ва ҳамсадоҳои якхеларо дар мавқеъҳои мухталифи 

ҷузъҳои ВФ дидан мумкин аст: китф дарҳам кашидан «ба ҳайрат ва тааҷҷуб 

омадан», таънаю туҳмат «бадгӯӣ, мазаммат», хушии хотир «хотирҷамъӣ», хаёли 

хом «фикри беасос, орзуи ношуданӣ»:   

 Зардодхон аз ин луқма лаҳзае саромема шуда монд, сонӣ ба тааҷҷуб китф 

барҳам кашида гуфт: – ҳукми боэътимод фазилат аст [Ф. Муҳаммадиев, Палатаи 

кунҷакӣ, 44]. Ҳоло ҳар касе, ки ҳавсала кунад, ба вай ноҳақ таънаю туҳмат зада 

метавонад… [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 263]. Дар вақтҳое, ки ман дар омӯхтани 

илми нуҷум машғулӣ мекардам ва дар ин роҳ ташвиш ва азобу машаққати аз ҳад 

зиёд мекашидам, дар дили худ аҳд карда будам, ки «агар ман ин илмро ба даст 

дарорам, ҳар касе, ки ба пеши ман барои омӯхтани ин фан ояд маҷҷонан (ройгон) 

ва ба хушии хотир хоҳам ёд дод»  [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 545]. Хаёлоти ширин худ 

ба худ пайдо мегардад, аммо ҷавон онро аз хотири худ ронданӣ мешуд ва ба дилаш 

мегуфт: «Вай куҷою мани бева куҷо!... хаёли хом!» [С. Улуғзода, Навобод, 13]. 

Тавре ки аз мисолҳои овардашуда бармеояд, ҳодисаи аллитератсия дар сурати 

қонунияти такроршавии ин ё он садонок (ассонанс) ва ҳамсадоҳои якхела 

(консонанс) ва ё омехтаи ассонансу консонанс дар таркиби ВФ хеле зиёд ба назар 

мерасанд. Аз мисолҳои ҷамъоварда маълум гардид, ки бештари овозҳои садоноку 

ҳамсадоҳои забонамон дар шаклгирии ин падидаи овозӣ, яъне аллитератсия хеле 

зиёд истифода гардида, танҳо овозҳои е, ж, й, ъ ва ю дар бавуҷудории навъҳои 

гуногуни ин ҳодисаи савтӣ ба мушоҳида намерасанд. Ин ҳам бошад, аз 

ҳамқофиягиву ҳамоҳангии ҷузъҳо вобастагии бештаре дорад. Ҳодисаи мазкур ба 

хушоҳангу хушнаво баромадани таркиби овозии ВФ сабаб мегардад.  
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БОБИ ІІ. 

ИФОДАИ УНСУРҲОИ ХУШОВОЗӢ ДАР ГУРӮҲҲОИ СОХТОРИИ ВОҲИДҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 

ІІ.1. Дараҷаи ифодашавии хосиятҳои талаффузӣ дар гурӯҳҳои 

сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ  

Дар системаи забони тоҷикӣ низоми савтии он нақши муҳим мебозад. Заминаи 

бавуҷудоии воҳидҳои асосии забон аз унсурҳои савтӣ сарчашма мегирад. Илми 

савтиёт, пеш аз ҳама, дар бораи муайян намудани меъёрҳо ва низому тартиби 

воҳидҳои он – фонема, овоз, садоноку ҳамсадоҳо, ҳиҷо, зада бо тамоми 

хусусиятҳояшон маълумот медиҳад. Ин воҳидҳои савтӣ дар сохтмони воҳидҳои 

дигари забон ҳамчун замина хизмат мекунанд. Фонетика ҷиҳати овозии нутқро 

меомӯзад. Нутқ хоси инсон аст ва илми фонетика ба омӯзиши тадқиқи он машғул 

мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки нутқи мо аз маҷмуи овозҳои ба ҳам алоқаманд 

иборат буда, дар натиҷаи ҳамнишинии онҳо як воҳиди бутун – калима ба вуҷуд 

меояд. Ҳар як калима аз миқдори муайяни овозҳо – фонемаҳо иборат мебошад. Дар 

сурати иваз кардани фонемаи калимаҳо ба фонемаи дигар калимаҳои дигари аз 

ҷиҳати шаклу маъно гуногун ба вуҷуд меояд: «… калима аз назари фонетика 

маҷмуи фонемаҳои ба ҳам алоқаманд мебошад. Фонема воситаи фарқкунандаи 

маъно буда, ҳамчун воҳиди хурдтарину тақсимнашавандаи забони овозӣ барои 

шинохтану фарқ кардани қишри овозии воҳидҳои маънодори забон – морфема, 

калима ва шаклҳои он хизмат мекунад. Фонема бар хилофи овоз мафҳуми соф 

лингвистист ва дар асоси ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои моддии овозҳои нутқ 

(тавлидию шунавоӣ) ва функсияи онҳо муайян карда мешавад» [8, 11]. 

Тавре ки ишора намудем, овозҳои садоноку ҳамсадо чун масолеҳи нахустин дар 

сохтмон бо ҳам васл гашта,  ҳиҷо, морфема, калима, таркиб, ибора ва ҷумларо дар 

забон ба вуҷуд меоранд. Ҳар яке аз ин воҳидҳои мазкур дар қисматҳои гуногуни 

забоншиносӣ мавриди омӯзиш ва тадқиқ қарор гирифтааст.  

Мо дар ин қисмат танҳо дар хусуси гурӯҳҳои сохтории ВФ ва хосиятҳои 

фонатсионии (талаффузӣ) онҳо маълумот медиҳем. Фонатсия яке аз истилоҳоти 

фонетика буда, доир ба овоз, тавлиди овоз ва кори якҷояи дастгоҳи нутқ дар 
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тавлиди овозҳои гуногун маълумот медиҳад. Дар луғатҳои истилоҳоти 

забоншиносӣ ва тадқиқотҳои бевосита ба фонетика бахшидашуда дар хусуси 

фонатсия ва аҳаммияти он дар забоншиносӣ маълумот дода шудааст [3], [4], [22], 

[31]. Махсусан, забошиноси рус – Ахманова О.С. мафҳуми фонатсияро чунин шарҳ 

додааст: «Фонатсия (тавлиди овоз) мебошад. 1. Кори якҷояи хамаи дастгоҳи нутқ, 

ки дар ташаккули овоз иштирок мекунанд. 2. (Гап задан). Ташаккули ҷараёни нутқ, 

ташаккули нутқи солим (фарогидандаи дарки нутқи шунавоӣ, ки на танҳо аз 

ҷониби шунаванда, балки аз тарафи гӯянда низ ба даст меояд, назорати шунавоӣ 

барои ӯ нақши бозгаштро низ иҷро мекунад» [3, 493].  

Аз рӯйи сохт ВФ-ро ба ибора, таркиб ва ҷумлаҳои фразеологӣ тасниф 

менамоянд. Дар ҳар яке аз ин гурӯҳҳо хосиятҳои фонетикии онҳо бараъло 

мушоҳида мешавад. Хусусиятҳои фонатсионии (талаффузӣ) ВФ вобаста ба 

тағйирёбии овозии ҷузъҳои дохили онҳо мутобиқат намуда, ҳамнишинӣ, монандӣ 

ва ё баъзе хусусиятҳои дигари савтии овозиро ба вуҷуд меоранд. Масалан, дар 

таркиби фразеологии хавфу хатар «ба ташвиш афтодан, безобита шудан», 

монанди муши дар чанголи гурба афтода «тарсону ларзон будан», қилро аз 

хамир ҷудо кардан «ҳаққу ноҳақро муайян кардан» ҳамин хусусиятҳои савтӣ ба 

мушоҳида мерасад. Дар таркиби фразеологии хавфу хатар ҷузъи якум як садонок 

ва ҷузъи дуюм бошад аз ду садонок иборат мебошад. Ҳангоми талаффузи калимаи 

хавф садоноки  а на ба тарафи ҳарфи в, балки ба ҳарфи х кашиданок талаффуз 

мешавад. Садонокҳои калимаи хатар бошад, яке ба х дигаре ба р наздикӣ пайдо 

менамояд. Инчунин дар калимаи хавф пайиҳам омадани ҳамсадоҳои лабу 

дандонии в ва ф ба талаффуз мушкилӣ меорад. Аз рӯйи тарзи тавлид бошад, 

овозҳои в ва ф -ро ба гурӯҳи ҳамсадоҳои роғ ҷудо мекунанд. Чунончи: 

Ӯ кайҳо боз ният дошт, ки оҳиста як бегоҳӣ ғайб зада, сиҳату саломат ба он сӯи 

дарёи Панҷ гузараду аз хавфу хатар эмин бошад [Ю. Акобиров, Замини падарон, 

328]. 

Роҷеъ ба мавқеи талаффузи ҳамсадоҳои в ва ф профессор Т. Хаскашев 

менависад: «Ин ҳамсадоҳо дар натиҷаи ба ҳамдигар наздик шудани узвҳои овозсоз 

ва дар дами ҷараёни ҳаво падид омадани рахна (роғии) ҳавобаро сохта мешаванд. 



70 

 

 

 

Ҷараёни ҳавои аз шуш бароянда ба деворҳои ин рахна молиш хӯрда, аз даҳон 

хориҷ мешавад ва ба ин восита шавшуви барои ҳамсадоҳои роғ хос ҳосил 

мегардад» [98, 79]. Ба ҳамин монанд дар фразеологизмҳои қилро аз хамир ҷудо 

кардан, монанди муши дар чанголи гурба афтода шабоҳат ва ё наздиковозии 

овозҳои сонории л ва р ба мушоҳида мерасад. Ин гурӯҳи ҳамсадоҳо, ки шавшув ба 

онҳо хос нест, онҳоро баъзан бешавшув (лаҳнӣ ё сонорӣ) ном мебаранд. Агар 

ҳангоми овозсозӣ садопардаҳо таранг шуда, лапишҳои муназзаму мураттаби 

даврагиро ба вуҷуд оранд, лаҳн ҳосил мешавад. Чунончи, инро дар ВФ-и қилро аз 

хамир ҷудо кардани мисоли зайл мушоҳида мекунем:  

Эҳтимол қилро аз хамир ҷудо кунаду паҳлавонро аз он курраи оташ пас 

гардонад [Ҷ. Акобиров, Пазмонӣ, 37].  

Аз ин мисолҳои таҳлилшуда хулоса кардан мумкин аст, ки тамоми 

хусусиятҳои савтиро дар ҷузъҳои ВФ-и забонамон дучор омадан мумкин аст. Дар 

ин мисолҳо дар баробари хусусиятҳои савтӣ, инчунин ҷиҳатҳои хушовозӣ барҷаста 

намудор гардидаанд.  
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ІІ. 2. Таркибҳои фразеологӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо  

Таркибҳои фразеологӣ аз рӯйи доираи истеъмолиашон дар забонамон баъд аз 

ибораҳои фразеологӣ қарор доранд. Дар ташкили қиёфаи хушовозии (эвфонӣ) онҳо 

нақши асосиро овозҳо ва ё таркибҳои овозии ҷузъҳои онҳо мебозанд. Ҳатто як овоз 

метавонад шакл ва ё маънои калимаро дигаргун кунад, ё хушоҳангии онро ба вуҷуд 

орад, ё тамоман аз байн барад. Аз ин бармеояд, ки доираи ҳамнишинии овозҳои 

дохили калимаҳо дар сатҳи гуногун омада метавонад. «Ҳамнишинии овозҳои 

ҷудогона, муташаккилии овозии порчаҳои тараннумӣ ва задаи васлгар дар 

калимаҳои овозии тоҷикӣ анвои мухталифи онҳоро ба вуҷуд меоварад, ки аз рӯйи 

сохтори худ ҳар яке аз дигаре ба куллӣ фарқ мекунад» [52, 22].  

       Яке аз махсусиятҳои ҷузъҳои дохили таркибҳои фразеологӣ дар баробарии 

овозҳои дохили онҳо мебошад. Дар бештари онҳо баробар омадани овозҳои 

садоноку ҳамсадоҳо ва ё таркибҳои овозӣ ба назар мерасад. Чунончи, дар таркиби 

фразеологии ҳавову ҳавас «орзу» баробарии овозҳои садоноку ҳамсадоҳои дохили 

ҷузъҳо дида нашавад ҳам, таркибҳои пурраи овозиро дидан мумкин аст. Дар ҳар ду 

ҷузъ омадани таркиби овозии ҳав муҳити махсуси овозиро ба вуҷуд овардааст, ки 

хеле хотирмон аст:  

Баъд мебинӣ, ки дар дили шогирдҳои нодон ва сустхонамон ҳавову ҳаваси 

олимшавӣ ҳам пайдо шудааст [А. Самадов, Паррончакҳо, 15]. 

 Ё дар ифодаи аз кору кирдор «кору рафтор» такрорёбии овозҳои к, о, р ба 

назар мерасад. Аз чунин такроршавии овозҳои ҳамгун ҳодисаи аллитератсия ба 

вуҷуд меояд, ки дар натиҷа ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳо аён мегардад. Ҷузъи 

якуми таркиби фразеологӣ кор метавонад ба ҳиҷои якум кир ва дуюм дор ҷузъи 

дуюм ҳамқофия шаванд. Байни ҷузъи якуми таркиб кор ва ҳиҷои якуми ҷузъи 

дуюм кир қофияи ноқис ва ҳиҷои дуюм дор қофияи пурра дида мешавад. Дар 

таркиби мазкур таркибҳои овозии ко ва ки ба гурӯҳи аллитератсияи ноқис мансуб 

мебошанд:  

То ҷое ки Мушкин истода буд, расид, вале онро надида, сари теппача нишаст 

ва пушаймон аз кору кирдор сар бар сари зону ниҳод, ки ба ғанав рафта бошад 

[Сорбон, Ҳикояҳо, 335]. 
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        ІІ.3. Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

     Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ аз дигар навъҳои сохтории ВФ аз ҷиҳати ифодаи 

обуранги бадеӣ ва хушоҳангии талаффузии худ фарқ карда, ба хосиятҳои муайяни 

савтӣ соҳиб мебошанд. Ин аст, ки таҷассуми равшани хушоҳангӣ дар ин навъи ВФ 

ба маънои маҷозии ҷузъҳои дохилии онҳо алоқамандӣ дорад: «Як нуқтаи бисёр 

муҳимми ифодаҳои маҷозӣ ҳамин аст, ки чӣ андоза аломати монандӣ равшантар 

зоҳир гардад, ифодаи маҷозӣ ҳам ҳусну зебоӣ ва таровати бадеии худро ҳамон 

қадар хубтар нигоҳ медорад, алоқаи маъноии ҷузъҳои ифода низ равшантар ҳис 

карда мешавад» [108, 67].  

Маълум мегардад, ки хосияти хушовозии таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар 

ҳамқофиягии ҷузъҳои аввал ва охири онҳо таҷассум ёфтааст. Чунин хушоҳангу 

шинам гаштани талаффузи онҳоро калимаҳои ҳамвазну ҳамқофияи таркибашон ба 

вуҷуд меоваранд. Хушовозӣ дар ҳама навъҳои сохтории ВФ мушоҳида шавад ҳам, 

вале доираи истеъмоли онҳо дар таркибҳои ҷуфти фразеологӣ зиёд ба назар 

мерасад.  

      Ба ин нисбат таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар миёни дигар навъҳои ифодаҳои 

рехтаи забонамон аз лиҳози хушовозӣ ва мутантании ҷузъҳои дохилашон ҷойгоҳи 

махсусро соҳибанд. Хушовозии ҷузъҳои таркибии онҳо бештар дар сурати 

ҳамвазнӣ, ҳамқофиягӣ ва аллитератсия ба вуҷуд омада, ба навъҳои ассонанс ва 

консонанс ҷудо мешаванд. Вобаста ба иштироки садоноку ҳамсадоҳо таркибҳои 

ҷуфти фразеологӣ дар қолабҳои гуногун рехтаву устувор гардида, ҷиҳатҳои 

хушовозии худро нигоҳ доштаанд. 

       ІІ.3.1. Аллитератсия дар таркибҳои ҷуфти фразеологӣ 

     Аллитератсия чун ҳодисаи савтӣ миёни таркибҳои фразеологӣ аз ҳама зиёдтар 

дар таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дида мешавад. Дар дилхоҳ таркибҳои ҷуфт ягон 

навъи аллитератсияро вохӯрдан мумкин аст. Таркибҳои ҷуфти фразеологиро бе 

чунин ҳодисаи савтӣ наметавон тасаввур намуд. Иштирок доштани овозҳои ҳамгун 

ва ё таркибҳои овозӣ дар чунин фразеологизмҳо боиси ҷалб гардидани диққати 

шунаванда мешавад.  
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      Яке аз махсусиятҳои хоси талаффузии таркибҳои ҷуфти фразеологӣ 

ҳамнишинии пайдарҳами фонемаҳои ҷузъҳои онҳо мебошад. Маҳз ҳамин 

мутаносибии овозӣ ба тартибу низоми калимаҳои дохили таркибҳои фразеологӣ 

сахт алоқаманд мебошанд. Чунин ҳамнишинии пурраи ҷузъҳо ба шинамию 

равонии ВФ дар нутқ боис мешаванд. Ҳатто ба чунин тарз ҳамнишин гаштани 

фразеологизмҳо ба наздикӣ ва ё монандии овозҳо бетаъсир намемонад. Инро дар 

таркиби ҷуфти тарсу ларз «хавф, бим» метавон мушоҳида намуд. Ин ҷо 

монандшавии овозҳои охири ҷузъҳо с ва з ба хубӣ зоҳир мегардад, чунки ҳар дуи 

ин овозҳо ба ҷумлаи ҳамсадоҳои забонӣ, хусусан, ба ҳамсадоҳои пешизабонӣ 

мутааллиқ мебошанд. Овози з дар системаи ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ ба гурӯҳи 

ҷарангдор ва с бошад, ба гурӯҳи беҷаранг мансуб аст. Инҳоро дар системаи овозии 

забони тоҷикӣ ҳамсадоҳои ҷуфт ном мебаранд:  

    Ҳарифи мағлуби дар тарсу ларз афтода ҳам қарор мекард, ки вай ба умеди 

гирифтани мукофоти миршаб ба ин кор ҷасорат кардааст [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

312]. 

     Маҷмуи таркибҳои ҷуфти фразеологии забони адабии тоҷик ҳама навъҳои 

аллитератсияро фаро гирифтаанд:  

      а) Ассонанс. Садоноки а: Бисёр вақт садоноки ҳамгуни ҷузъи аввал дар ҷузъи 

дуюм ду бор такрор мешавад, ки ҷузъи якум сабук ва дуюмин бо тамдиди махсус 

талаффуз мешавад ва дар натиҷа таъкиди маъноро дучанд мегардонад: рашку 

ҳасад «ба касе ҳасад бурдан», андӯҳу алам «ғам, ранҷ», тану бадан «ҷисм»:  

     Ман ин дафъа аз шикоят ва ғайбати муллоён нисбат ба ӯ ва дониши ӯ бӯи рашку 

ҳасад ҳис мекардам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 175]. Тасаллиёбии ман то вақте давом 

намуд, ки рафиқонамро хоб рабуд ва баъд аз он танҳоии худро ва хусусан ҷудоии 

падару модарро, ки ягона ғамхори меҳрубони ман буданд, ҳис кардам ва дигарбора 

лашкари андӯҳу алам ба ман ҳуҷум оварда, тамоман ҳавосамро фаро гирифт [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 116]. Аллом-махдум тахминан бистсола буда, қомати борики 

баланд, тану бадани қоқи сиёҳи бегӯшт ва рӯи сиёҳчаи борики дароз дошт [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 332].  
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      Садоноки у: сӯхтаю пухта «ғаму дард кашидан», пӯсту устухон «хароб», 

умеду орзу «чашмдошт, омол»:  

      Духтарат худашро ба ягон бало гирифтор кунад, як умр сӯхтаю пухта мегардӣ 

[А. Самадов, Баъд аз сари падар, 98]. – Ӯ сиёҳ, хароб – пӯсту устухон, лекин 

бақувват, бо кор кардан нашавад, доим хандад; даҳони калонашро мӯйлаби ғуллию 

парешон пинҳону нимпӯш кунад [Сорбон, Ҳикояҳо, 196]. Умеду орзуҳои ширини 

ҳардуро якбора тира гардонид [Ю. Акобиров, Норак, 298]. 

      Садоноки о: орзуву омол, обу адо «азоб кашидан, азияту озор дидан», пайдову 

ҳувайдо «намоён шудан», доруву даво «ба дарде даво бахшидан»:  

      Бачаҳо паи ҳам хеста аз орзуву омоли худ ҳарф заданд [А. Самадов, Баъд аз 

сари падар, 90]. Обшавии гӯшти баданаш низ баъди афтидани фарзанди 

нахустинаш оғоз ёфт. Дигар рӯи беҳбудиро надид- обу адо шуд [Ӯ. Кӯҳзод, 

Писанддара, 116]. Дудаш фар гирифта ва гоҳе ҳам аз назар нопадид мешавад ва 

гоҳе пайдову ҳувайдо аз мағзи дуд… [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 118]. Модарам 

бе ҳеҷ дуои баду дурушт пешонаамро дору мемолиду мебаст, доруву даво мекард, 

хеле муаддабона бо якдигар бархурд доштем [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 156]. 

     б) Консонанс. Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ миёни гурӯҳҳои дигари таркибҳои 

фразеологӣ чи аз лиҳози доираи истеъмол ва чи аз лиҳози хусусиятҳои овозӣ дар 

сатҳи аввал қарор доранд. Аз мисолҳои ҷамъоварда маълум гардид, ки дар 

таркибҳои ҷуфти фразеологӣ бештар овозҳои ҳамсадо иштирок доранд: 

      Ҳамсадои б: бемислу бемонанд «ба худ монанд надоштан», баҳудаю беҳуда 

«бемавқеъ», бадаъмолию бадбахтӣ «бадамал», бештару беҳтар «афзалтар»:  

      Вале ин борон дигар буд ногаҳонӣ, бемислу бемонанд ва беохир [С.Р. Афардӣ, 

Дурӯғи сафед, 91]. Тавба, чаро ин хел мегӯянд, барои чӣ баҳудаю беҳуда касро аз 

роҳ медоранд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 4]. Агар ба кулфати ҳамсоя хурсанд бошанд, ин 

нишони бадаъмолию бадбахтии онон аст [Б. Фирӯз, Тору пуд, 64]. Ва ҳар бори аз 

нав чашм кушодан ӯ бештару беҳтар бино мешавад [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои 

мунтахаб, 175].  

      Ҳамсадои в: овозаву дарвоза «хабари ба ҳама ҷо парокандашуда», саволу 

ҷавоб «мубоҳиса», қавлу ваъда «аҳд, паймон»:  
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      Наход?– фикр мекард ӯ, – наход, ки баъди ҳамин қадар овозаву дарвоза 

Норакро насозанд [Ю. Акобиров, Норак, 22]. Агар сухане гӯянд ё саволеву ҷавобе 

ба миён ояд ҳам, ҳар яке ба хотир гуфтугӯи ботини худ баста буд [Б. Фирӯз, тору 

пуд, 144]. Ба маълумоти ту арз кунам, мулло дар вақти содир шудани ин амр ман 

шахсан дар қалъа ба ҳузури ҷаноби мир ҳозир будам, худи ман гувоҳам, ки мир 

қавлу ваъдаро аз сидқи дил доданд [С. Улуғзода, Восеъ,342].  

Ҳамсадои г: гуму гиреҳ «печдарпечӣ, монеа», ҳангу манг «бемадор шудан», 

гӯлу гаранг «содалаҳв, нодон», гашту гузор «гардиш, ҳаракат»:  

Барои хешовандон, барои Садриддин, ё ёру ҷӯраҳояш барои як хабар, ҳарфе аз 

Гулоб шунидан дилаш гуму гиреҳ мехӯрад [К. Мирзоев, Марги бегуноҳ, 271]. 

Худаш чӣ гап? Чӣ ҳодиса? – Лаҳзае ҳангу манг монд Даврон [Б. Фирӯз, Тору пуд, 

63]. Ман аз он гӯлу гарангҳо нестам, ки осон фиребанд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 66]. 

Номаш ба Симо, гашту гузораш муносиб – Шаҳноза [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 

9]. 

Ҳамсадои ғ: ғеҷидаю ғелида «тоб хӯрдан», фиғону ғирев «доду фарёд 

кардан», ғаму ғусса «андӯҳгин будан», ғуввосу ғингос «овози нофорам»: 

Ману ту даст ба дасти якдигар аз оби рӯдҳо мегузаштем, сару танамонро 

харошида аз байни ҷангалҳои анбӯҳ мерафтем, баъзан ғеҷидаю ғелида дасту 

поҳоямонро харошидаю тарошида ба ҷариҳои махуф мефуромадем [Б. Фирӯз, Тору 

пуд, 138]. Агар баъзан ба ягон чуқурии пурбарф лағҷида афтам, ту фиғону ғирев 

бардошта мегиристӣ [Б. Фирӯз, Тору пуд, 139]. Боз ғаму ғусса, боз мотаму андӯҳ 

сар шуд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 2]. Дар фазои ҳавлӣ ғуввосу ғингоси мунтазам 

ва якзайли ҳазорон занбӯри асал барпо буд ва чунон ба назар мерасид, ки ҳамаи 

набототи дохили ин манзил гӯё месарояд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 

208].  

      Ҳамсадои д: дуру дароз «бардавом, тӯлонӣ», дасту даҳон, адлу адолат 

«инсоф»:  

       Ҳар замон аз дар берун омада, дар сари кӯча истода, нӯла мекашид, ба осмон 

нигоҳ карда, дуру дароз навҳа мекард [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 361]. Бо ҳамин 

дасту даҳони шӯрапуштон баста мешавад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 341]. Зафар бадафт 



76 

 

 

 

буд, гап намебардошт, дурушту даҳансахт буд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 23]. Лекин ба 

шумо ҳақиқати аслро мегӯям: ҳамин шеър ҳам, механика ҳам, инженерӣ ҳам 

монед, ки адлу адолат ҳам барои кори ҷарроҳ зарур аст [Б. Фирӯз, Тору пуд, 28].  

     Ҳамсадои з: заҳру зуқум «таънаю маломат шунидан», ҳозиру нозир «он ки дар 

ҷое ҳозир буда воқеаро дидааст», буздилу безарда «тарсончак, беҷуръат» ризқу 

рӯзӣ «насиба, хӯроки ҳамарӯза»: 

     Як пиёла чой мехӯрам гуфта, аз шумо ин қадар заҳру зуқум шуниданӣ набудам 

[Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур,102]. Изтироби ӯро дида, Райҳон бо нафрат тамасхӯр 

карду шавҳарашро буздилу безарда номид, ин ҳам паст наомаду ӯро худбин гуфта, 

гирёнд ва оқибат дар ҳоҷатхона пинҳон шуд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 165]. Ононе, ки 

дар таҳсили илм миёнаҳол буданд, вале дар ҳама кор ҳозиру нозир буданд, аълохон 

ва пешқадам ба шумор мерафтанд [Б. Фирӯз, Тору пуд, 199]. Дар ҳама ҷо ҳамин 

ризқу рӯзӣ ёфт мешавад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 24].  

      Ҳамсадои к: кисаву коса «манфиат ба даст овардан», каҷу килеб «хамида, 

уреб», кӯфту кор «мондагӣ», кашфу каромот «муъҷизае аз худ нишон додан»:  

     Дар соли нави оянда аз арзон шудани кадом як молу матоъ ва гарон гардидани 

кадоми аз онҳо хабар медод ва бо ин роҳи разилона кисаву косаи худро пур мекард 

[С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 546]. Дар пайроҳаи каме лой, ки аз байни арчазорони дар ду 

тараф чун девори сабз қадафрохта каҷу килеб тӯл мекашид, танҳо садои суми 

аспҳо ба гӯш мерасид [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 68]. Агар ҳаво бад бошад, худ 

ба болохона даромада мехобид ва кӯфту кори якҳафтагиро аз худ дур мекард [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 340]. Муридро аз расидан ба Худо ва аз соҳиб шудан ба кашфу 

каромот васвасаи шайтонӣ бозмедорад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 590]. 

Ҳамсадои қ: қазову қадар «тақдир, сарнавишт», қаду қомат «ҷусса, тан», 

ҳаққу ҳуқуқ «ҳар кору амали худро дониста карадан», бетоқатию беқарорӣ 

«беқарор, ором набудан»: 

Ин фарзанди беозору ноболиғи рустоии худашон ин шом ба мазҳари 

ваҳмангези қазову қадари илоҳӣ табдил дода шуда буд ва онҳоро бим медод [С. Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 165]. Алопар медонист, ки дар ин муассиса хурдтар аз ӯ 

ҷавоне нест; ҳам дар вазифа ва ҳам дар қаду қомат…[Сорбон, Ҳикояҳо, 208]. Мо 
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ҳам ҳаққу ҳуқуқамонро медонем [Б. Фирӯз, Тору пуд, 142]. Ӯ фақат ин лаҳза 

фаҳмид, ки ҳамаи бетоқатию беқарориаш бар асари он будааст, ки Испанд дар ин 

ҷост [Б. Фирӯз, Тору пуд, 58].  

Ҳамсадои л: лабу лунҷ овезон «қиёфаи норозиёна доштан», лақу луқ 

«асбоби рузгор, майда-чуйда», лабу лаҳҷа «ҷуръати гапзанӣ пайдо накардан», 

молу ҳол «чизу чора»:  

Лабу лунҷаш овезон-ку, ин берӯзӣ ҳам аз имтиҳон афтода бошад [А.Самадов, 

Паррончакҳо, 5]. Ҳамсояҳо лақу луқи онҳоро дар як зум аз мошин фароварданду 

дар рӯи ҳавлӣ паҳну парешон вогузошта, аз паи кору бори худ рафтанд [Б. Фирӯз, 

тору пуд, 177]. Дили ҳамон устоҳоро ёфта наметавонем гӯед! Лабу лаҳҷа нест [Б. 

Фирӯз, Тору пуд, 27]. Модарам молу ҳолро дида, аз пайи обу алов буданд [Сорбон, 

Ҳикояҳо, 432].  

Ҳамсадои м: масту маланг «сархуш, шодоб», мақому манзалат «қадр, 

эътибор», мазоҳу тамасхӯр «масхара, истеҳзо», муросою мадоро «муомила, 

созиш»:  

 Масту маланг зери бори гарон мерафтам [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 177]. – 

Пир кадом мақому манзалате ҳаст? – Ҳо, як дараҷаест, мисли хӯҷа, мисли эшон 

[С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 184]. Муниса аксар ҳангом аз мазоҳу тамасхури Зафар 

ранҷида, қаҳр карда мерафт [Б. Фирӯз, Тору пуд, 23]. Ман бар асари муросою 

мадоро чашми дили худро тира мекунам, тарсу ҳароси номаълум ҳар соат, ҳар 

шабу рӯз чандин бор маро аз мувозанати табиӣ, аз пайвандам бо ҳама коинот гӯё 

ҷудо мекунад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 33].   

Ҳамсадои н: назру ниёз «чизҳое, ки чун садақа дода мешаванд», нозу нуз 

«эркагӣ, фахр», ному нишон «асар ё нишонае», нақшу нигор «гулкории рӯйи 

чизе»:  

        Шайхи рехтагар дар замони ҷавониаш дар ҳавлии худ дуконча сохта, 

рехтагарӣ мекардааст ва дар айни замон худро «ҷорӯбкаши мазори Қутайба» 

номида, аз зиёраткунандагони он мазор назру ниёз ҳам меситонидааст [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 347]. Хотират ҷамъ бошад, одаме, ки нозу нузата мебардошт, рафт [А. 

Самадов, Баъд аз сари падар, 25]. Лекин аз муъҷизаҳои афсонавӣ ному нишоне 
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набуд [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 274]. Ба ман нақшу нигорҳои анъанавии тоҷикӣ 

маъқул [Ю. Акобиров, Норак, 23].  

Ҳамсадои п: патаку пайтоба «зери дасти касе, фармонбардор гардидан», 

пурсу пос «аҳволпурсӣ», паҳну парешон «бетартиб, пароканда»:  

      Ҷояш ояд, падаратро намешиносӣ, акаҳоятро баробари кӯдак намедонӣ, онҳо 

ҳама барои тӯ патаку пайтоба… [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 104]. Бо ҳамдигар 

салому алек ва пурсу пос карданд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 162]. … он ҳолатҳое, 

ки бобомро медидам, бе ҳеҷ гапе, ки кафанашро паҳну парешон кард ва аз нав бару 

газашро чен кард [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед,154]. 

Ҳамсадои р: руҳу равон «фикру ақида, ҳастӣ», сарду рутубатнок «хунук, 

намнок», чораву тадбир «илоҷ ҷустан»:  

Зуд хӯ мекунам, бадфеъл мешавам ва руҳу равонам муқобили ҳама чиз шӯру 

қиём мекунад ва ман рафтору дилшикаста ва ҳодисабарангез мешавам [С. Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 182]. Аз тарқишҳо ба кабина ҳавои сарду рутубатнок 

медаромад [Ю. Акобиров, Норак, 16]. Бинобар ин, вай дар ҳамин хусус «майна 

обкарда» чораву тадбир меҷӯст [Ю. Акобиров, Норак, 297]. 

       Ҳамсадои с: сайру саёҳат «сайр, гардиш», сиҳату солим «тандуруст», сирру 

савдо «кори пӯшида ва ниҳон», сахтию сустӣ «мушкилӣ»:  

Ҳавопаймо албатта беҳтар аст, аммо мошин дар ин ҷо даркор: сайру саёҳат, 

бачаҳо катӣ ба деҳа равуоямон осонтар мешавад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 6]. Чӣ ҳам 

гӯям, дасту пояш сиҳат бошад, дар гумони вай бача комилан сиҳату солим аст [Б. 

Фирӯз, Тору пуд, 7]. «Шеърашон дар кадом рӯзнома чоп шуд?» – оҳиста пурсид 

Даврон аз он сиру савдо бехабар [Б. Фирӯз, Тору пуд, 32]. Ҳар касе, ки сахтию 

сустии зиндагиро озмудааст, талху шӯри онро чашидааст, хоҳад иқрор кард, ин 

рӯзро Худо ба душман ҳам раво набинад [Б. Фируз, Тору пуд, 179].  

Ҳамсадои т: титу тарит «пароканда кардан», талху тунд «нофорам», тезу 

тунд «он чӣ таъм ва бӯяш забон ва димоғро ба сӯзиш меорад», ваҳшату тарс «аз 

тарс худро ба канор кашидан»: 

      Чанголи аҷал майдони ӯро титу тарит карда, ҷонашро меҷуст, аммо наёфт [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 310]. Ҳанӯз, дина, дигарбора телефон карданашро шунида, 
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аҳд кардам, ки шумо дар ягон ҷой дучор карда, суханҳои талху тунди дар дилам 

ғундошта мондаамро ба рӯятон бигӯям, барои ранҷ ва озоре, ки дӯстам ноҳақ аз сар 

гузаронид, аз шумо қасосе бигирам [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 242]. Лекин аз ин 

кампир дуздӣ намекунам, – гуфт ҷавон бо оҳанги андак тезу тунд [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 211]. Дар баданам ваҳшату тарси ҷонкоҳи сӯзандаи пешин ба рости 

ҳаракати даҳани даридаи саг, ҳини ҳуҷуми ӯву гурези девонавори ман, болову поин 

мешуд [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 153]. 

Ҳамсадои ф: кайфу сафо «сархушӣ, маишат», фисқу фуҷур «берун шудан аз 

роҳи ҳақ ва дуруст», фитнаю фасод «ошӯб, зишткорӣ», лофу газоф «суханони 

бардурӯғ»:  

 Модари сангдилро бинед, ки кӯдакро ба дасти ҷарроҳ танҳо гузошта, худ ба 

тамошову кайфу сафо рафтааст [Ю. Акобиров, Норак, 158]. Он ба фисқу фуҷур он 

қадар бадомӯз шуда буданд, ки дар кӯи шаҳват ончунон бебокона қадам мезаданд, 

ки ҳеҷ кадом фосиқ дар ҳеҷ замоне ба ин поя нарасида буд [Ф. Муҳаммадиев, 

Ҳикояҳо, 291]. Баъзе ҷангҷӯйҳо иғво кунанд ҳам, мардумони олам бояд пеши 

фитнаю фасодро гиранд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 305]. Модарам ба лофу газофи 

занҳо гӯш медодагӣ шуда монд, аз пештара даҳчанд зиёд ба фолҳои бад бовар 

мекард [С. Улугзода, Субҳи ҷавонии мо, 147].  

Ҳамсадои х: хобу хез «зиндагӣ кардан», хому хатала «бесару нӯг, бемаънӣ ё 

ноқис», хобу хӯр, хаёлу хотира «ҳофиза», хандону хушҳол «хурсанд»:  

       Ин ҳуҷра хеле танг бошад ҳам, дар шароити онвақтаи Бухоро ҳар дуи мо дар он 

ҷо хурсандона хобу хез мекардем [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 142]. Ҳис мекардам, ки ба 

шаърҳои хому хаталаи ҳамсабақон дар дил механдид ва тамасхур мекард [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 437]. Вай агар ба сафар барояд-ку тамоман бетоқат шуда, хобу хӯрро 

гум мекунад [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 78]. Ҳисҳо, эҳсосҳо рӯҳияҳои дуру 

наздик, нуҳуфтаву ғанавида ҷунбиш мегиранд, меёмезанд ва ҳисомезиҳо ҳама 

вуҷуди маро бармеангезад ба сӯйҳои фасонамонанди рангини дунёи бекаронаи 

хаёлу хотира ва ёдҳои маҳолуд [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 111]. Ман, ки ин лаҳза 

тасаввур мекардам, агар ин бор себ ба дастам дода шавад, онро ё ба сари худ ё ба 
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сари каси дигаре хоҳам зад ва гурехт, хандону хушҳол истода будам ва аз боғи 

исмҳо ҳарф мезадам [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 184]. 

       Ҳамсадои ҳ: ҳусну малоҳат «ҳусни дилкаш, зебоӣ», ҳадду ҳудуд «мавқеъ ё 

доираи муайян», ҳузуру ҳаловат «роҳат, ширинӣ ва лаззати зиндагӣ»:  

      Эҳ, Назокат, Назокат, ҳусну малоҳати ту қадду басти дилошӯби ту ҳавлии маро 

зеб диҳад, меарзад! [Б. Фирӯз, Тору пуд, 185]. Ман хуб медонам, худпарастии 

мардон ҳадду ҳудуд надорад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 24]. Об мисли шири модар ба 

ҷисму ҷонаш ҳузуру ҳаловат бахшид [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 64].  

Ҳамсадои ч: бечуну чаро «ҳатман», чапу чилеб «бетартибона», чангу чангол 

«муноқиша», чизу чора «асбобу анҷом»:  

Агар ту ба вақти муқарраршуда сесад ҳазор бетонитро ба соҳили дарё кашонда 

ғарам мекардӣ, мо аввали баҳори оянда, маҷрои Вахшро бечуну чаро мебастем! 

[Ю. Акобиров, Норак, 341]. Бар болои дарвозаи ин работ устухонҳои сари шутур ва 

тагалро гузошта, ба сари ду гулдастааш ду мундир оби ранги сиёҳ чапу чилеб нақш 

карда ниҳода буданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 8]. Дастонашон пар-пар занад, ба ҳам 

чангу чангол андозанд [Сорбон, Ҳикояҳо, 159]. Гумон кардам, ки тамоми чизу 

чора, тиру чамбар, сепояву намади козаи авул ва тамоми он ба ман бад нигоҳ 

кунанд ва ханданд [Сорбон, ҳикояҳо, 18]. 

        Ҳамсадои ҷ: ҷамъу ҷӯр «фароҳам, гирду ғун», ҷону ҷигар «хешону 

пайвандон, фарзанд», ҷангу ҷӯш «набард, муҳориба», ҳарҷу марҷ «бетартибӣ, 

бесарусомонӣ»:  

Ҳушам ҳамеша сӯйе мешитобад ва диламро мебарад: бедилу беҳушу беёдам, 

хотирам парешон аст, ҷамъу ҷӯр нестам [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 19]. Аммо 

мардум, ки ба фикри ҷанг, ба фикри ҷону ҷигар ва ёру бародари ба фронт 

рафтаашон буданд, ба чигунагии раис аҳаммият намедоданд [Ф. Муҳаммадиев, 

Асарҳои мунтахаб, 223]. Дар арафаи сафар баъди ҷангу ҷӯши зиёде бо модараш, ки 

рафтани ӯро намехост, дар таги карнаи радио бо хотири мушавваш ва дили пурғаш 

менишаст [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 255]. Аз уҳданобароии ҳокимони 

нодон осудагии мардум барбод рафтааст, деҳқон имконияти кишт кардан надошт, 
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ҷангу ҳарҷу марҷи иҷтимоӣ ин фалокатро ба сари мардум расонид [Ҷ. Икромӣ, 

Зоғҳои бадмур, 201].  

Ҳамсадои ш: хашму хушунат «қаҳр, ғазаб, дағалӣ», шавқу шӯр «ба ҳаяҷон 

омадан», хушрангу хушбӯ «ранги хубу дилкаш», талошу хархаша «даъво, низоъ, 

кашмакаш»: 

        Ва ногаҳон ҳиссе ношинос, омезае аз шарму хашму хушунату дуруштӣ фаро 

гирифташ ва писарак хост пиёлаи пуроби пеши бистарашро ба шишаи 

дудгирифтаи чироғ бизанад! [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 95]. Дар зимистониҳои 

сафед ранги куртаву ҷомаҳои мулавваси духтарин рӯйи барфи ҳавлиатон ба ҷилва 

биояд, боиси шавқу шӯр нест! [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 177]. Тобистонҳои 

беранги камнури пургард ҳавлиатон хушрангу хушбӯ бошад, хоса шому саҳари 

рӯзатон! [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 177]. Ду духтар барои чизе бо ҳам талошу 

хархаша сар карданд [Б.Фирӯз, Тору пуд, 28].  

      Дар баробари овозҳои содаи ҳамсадо, таркибҳои овозии йотбарсар низ дар 

вазифаи ҷузъҳои таркибҳои ҷуфти фразеологӣ истифода шудаанд. Аз чор навъи 

таркибҳои йотбарсар (е, ё, ю, я) танҳо ду навъи онҳо: я ва ё дар ҷузъҳои дохили 

таркибҳои ҷуфти фразеологӣ истифода шудаанд:  

Якдилу якзабон «иттифоқ, ҳамфикр», якрӯву якравиш «якранг», яку 

якбора «банохост, ногаҳон», якдилу якҷон «муттаҳид будан»:  

Саркардагони султон Муҳаммад ҳам ба итоати ӯ якдилу якзабон набуданд 

[С. Айнӣ, Темурмалик,18]. Зиндагиям ҳамвор аст, якрӯву якравиш [С.Р. Афардӣ, 

Дурӯғи сафед, 5]. Мешавад инҷо яку якбора аз фуки бузро дар ранги сафед 

заданҳоям дар шомгоҳон, нашинохтани бобову бибиям бузро ва он вазъияти 

хандазо, ки метавонад соатҳо ҳушро шоду нишотманд бидорад, ёд кунам [С.Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 127]. Мо фақирон ҳам одамем, ҷондорем, номус дорем, 

агар якдилу якҷон шавему хезем – онҳоро зада метавонем [С. Улуғзода, Восеъ, 

274].  

Аёну намоён «маълум, ошкор» гӯёву бӯё «дилошӯб»:   
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Кош, дили одам  мошин барин аёну намоён мешуд [Ф. Муҳаммадиев, 

Асарҳои мунтахаб, 184]. Дунёи диданӣ, шуниданӣ…– дунёи гӯёву бӯёву шунавову 

бино… аз мост [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 178]. 

в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): тану бадан «ҷисм», тарзу 

тариқа «равиш, қоида», тобу тоқат «таҳаммул, бардошт», шаклу шамоил «қиёфа, 

намуди  зоҳирӣ»:  

Аллома- махдум тахминан бистсола буда, қомати борики баланд, тану бадани 

қоқи сиёҳи бегӯшт ва рӯи сиёҳчаи борики дароз дошт, ки ришу мӯйлаби ба тозагӣ 

тор-тор намоёншудааш лабу манаҳи ӯро монанди ба деги сиёҳ часпида пӯшонда 

меистоданд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 332]. Мардум тарзу тариқаи сангсор карданро 

ҳам  намедонистанд, бинобар ин чӣ тарз ва чӣ гуна иҷро шудани онро аз якдигар 

мепурсиданд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 504]. Азиз тобу тоқат наоварда  тирвор аз дар 

берун ҷаҳид… [Сорбон, Ҳикояҳо, 74]. Ман, ки аз дуди шӯрбои гӯшти аспии ӯ 

малолат доштам, шаклу шамоили ӯро ҳам  намеписандидам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

441].  

Дар таркиби фразеологии ҷавру ҷафо дар баробари садоноку ҳамсадоҳои  

ҳамгун якҷо омадан, инчунин ба хусусияти дигари овозҳои ҷузъҳо дида диққати 

махсус дода мешавад. Яке аз ҳамин хусусиятҳои фонетикии овозҳо иштирок 

доштани ҳамсадоҳои лабудандонии в, ф дар таркибҳои ҷуфти фразеологӣ 

мебошад: «Дар тавлиди ин ҳамсадоҳо узви фаъол лаби поён аст, ки ба узвҳои 

ғайрифаъол (лаби боло ва дандонҳои боло) ин  ҳамсадоҳоро месозад» [98, 75].  

г) Аллитератсияи ноқис: таънаю туҳмат «бадгӯй, мазаммат», тиру туфанг 

«аслиҳа», сару кор «кору бор, машғулият», сару сурат «намуди зоҳирӣ»: 

Ҳоло ҳар касе, ки ҳавсала кунад, ба вай ноҳақ таънаю туҳмат зада 

метавонад… [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 263]. Дар Арзамас ҳам қисмҳоро пурра 

карданд, тиру туфанг доданд, вале либоси нав набуд [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 

211]. Бале, – гуфт ҳамин қадар сару кор, ҳамин қадар хароҷот фақат аз барои 

ханда, фақат аз барои масхарабозӣ буд [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 41]. Ӯ чунон 

пурмаъно менамуд, сару сурати зебое ҳам дошт… [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 235]. 
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ІІ.3.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои таркибҳои ҷуфти фразеологӣ 

     Дар зери мафҳуми ҳамвазнию ҳамоҳангии таркибҳои ҷуфти фразеологӣ, 

тартибу низоми ҷузъҳо фаҳмида мешавад. Нақши асосиро дар чунин ҷузъҳо 

таркибҳои овозии ба ҳам мутаносиб иҷро менамоянд. Дар заминаи ҳамнишинии 

овозҳо ҳамвазнии ҷузъҳо ба амал меояд. Овозҳое, ки мо талаффуз мекунем, дар 

алоҳидагӣ ягон маъно надоранд. Дар ҳолати васлшавӣ ба овозҳои дигар воҳиди аз 

ҳама асосии бинокории забон – калима ба вуҷуд меояд, ки дорои маънои ягона 

мебошад: «Сохтори овозии калимаҳои бисёровозаи забони тоҷикӣ гуногун аст. 

Мавриди муайян кардани хелҳои овозии калимаҳо ба ҳисоб гирифтани 

қонуниятҳои ҳамнишинии овозҳо ва ҳиҷо шарт аст, зеро ки хелҳои муайяни 

калимаҳои овозӣ дар асоси хелҳои муайяни ҳиҷо ва навъҳои муайяни ҳамнишинии 

онҳо тавлид мегарданд» [52, 22-23].  

 Дар таркибҳои рафту омад «рафтуой», бурду бохт «маблағи қимор», 

ҳамрангу ҳамоҳанг «мувофиқ, монанд», заҳру зақум «азоб, машаққат», хастаю 

монда «афгор», ҳисобу китоб «доду гирифти пулӣ», атрофу акноф «тараф, гирду 

атроф» ҳамвазнии пурраи овозӣ мушоҳида мешавад:  

     Кӯрсавод! Боз ба таки дари кучукфурӯш ду ҳафта моку барин рафту омад 

карданд, падару писар [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 349]. Пас дар ин 

майдони бурду бохт, дар ин маъракаи иззатталабиҳо Хумор танҳо воситаесту бас 

[Ӯ. Кӯҳзод, Писанддара, 92]. Ба дари шишагини балкон ҳамрангу ҳамоҳанг 

мешавад [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 6]. Гӯё дар умраш заҳру зақуми пахтаро 

начашида буд! [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 116]. Рӯзҳо то бегоҳ пахта чида,  

хастаю монда, шалпар мешудем, сар ба болин гузошта, ба хоб мерафтем [К. 

Мирзо, Марги бегуноҳ, 438]. Ман чандин мудирҳои магазинро медонам, ки қариб 

савод надоранд, лекин ҳисобу китобро нағз медонанд [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 

182]. Нур медавид ба атрофу акноф, равшани паҳн мегардад [С. Турсун, Санг дар 

бағал ба тӯфон, 119].  

     Хушовозии ҷузъҳои таркибҳои ҷуфти фразеологӣ нишонаҳои хоси худро дорад. 

Дар созмони он ҳатман омилҳои гуногуни фонетикӣ иштирок менамоянд. Аксаран 

ҷузъҳои ҳамоҳанг аз рӯйи қолаби муайян тарҳрезӣ шудаанд ва ин қолаби овозии 
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калимаҳо ҳамвазнию ҳамқофиягии онҳоро таъмин менамояд. Чунин низому 

тартиби калимаҳои дохили таркибҳои ҷуфти фразеологӣ ва дар қолабҳои муайян 

тарҳрезӣ шуда, ба ҳамвазнию ҳамоҳангии онҳо боис гардида, дар натиҷа 

хушоҳангию мавзунии ин воҳидҳои тайёри забонро дар нутқ ба вуҷуд меоранд. 

Адибону нависандагон бо истифода аз ин навъи таркибҳои фразеологӣ дар 

баробари доираи ҳамнишинию услубии онҳо кӯшиш менамоянд, ки ҷиҳатҳои 

эстетикии асарҳои худро боз дучанд гардонанд.       

ІІ.3.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои таркибҳои ҷуфти фразеологӣ 

      Аксарияти таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар заминаи ҷузъҳои ҳамқофия ба 

вуҷуд омадаанд. Ҳамин ҳамқофиягии ҷузъҳо боиси шинамию фасеҳии онҳо 

гардида, хушовозии нотакрори таркибҳои ҷуфти фразеологиро боз дучанд 

гардонидааст. Ин ҳамқофиягии ҷузъҳои таркибҳои ҷуфти фразеологиро ба навъҳои 

зайл ҷудо кардан мумкин аст: 

       а) Қофияи пурра 

        Аз мисолҳое, ки вобаста ба қофияи таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар зер 

оварда шудааст, бештари ҷузъҳо дар ҳиҷои охир ҳамқофия шудаанд. Аз ин 

ҳиҷоҳое, ки қофияро ташкил медиҳанд, бештари овозҳои садонок иштирок дошта 

аз овозҳои ҳамсадо бошад, овозҳои б, к, л, м, н, р, ф, х серистеъмолтар мебошанд. 

Пас, маълум мешавад, ки дар ҳамқофияшавии таркибҳои ҷуфти фразеологӣ аз 

бисту чор фонемаи ҳамсадоҳо як миқдори онҳо доираи фарохи истеъмолӣ доранд.  

Бештари ҷузъҳои ҳамқофияи таркибҳои ҷуфти фразеологиро калимаҳои 

якҳиҷоӣ ва дуҳиҷоӣ ташкил медиҳанд. Бинобар ин, ҳар яке аз ин гурӯҳҳои 

калимаҳои номбурда дар асоси мисолҳои  алоҳида аз назар гузаронида шуд:  

Оҳу воҳ «нолиш», гарму нарм «форам, дилкаш», ҳушу гӯш «фикр, ёд», 

аҷоибу ғароиб «ҳайратовар, тааҷҷубовар»:  

Тани лоғарашонро дар офтобаки баҳорон тоб дода, оҳу воҳ мекунанд [С. 

Турсун, Се рӯзи як баҳор, 36]. Ҳатто чароғро хомӯш накарда, даруни бистари 

гарму нарм ғунча шуда, мурда барин хобидаам [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 

113]. – Чӣ гап, писарам? – ҳушу гӯши падараш ба домод шуд [К. Мирзоев, Дар 

орзуи падар, 132]. Умуман, тамоми ин манзараҳои кӯҳистон дар партави 
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ширмаҳтоб ба чашми Хусрав аҷоибу ғароиб намуда, ҳушу ёдашро побанди худ 

карданд [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 53].  

 б) Қофияи ноқис: нозу нуз «эркагӣ», қилу қол «баҳсу мунозира, хархаша», 

замину замон «ҳама ҷаҳон», гумону тахмин «пиндошт»:  

Дар ин маҳаллаи шаҳр усто набошад, ё фарз кардем, бошаду пӯлабой- 

шӯлабой гуфта, нозу нузро аз ҳад гузаронд, тозон ба маҳалли дигар меравед ва 

устои дигарро меоред [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 221]. Кори мо дар атрофи 

обшипит, дар атрофи ресторан ва ошхонаҳо бемалол бе ҳеҷ қилу қол мегузарад [Ҷ. 

Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 145]. Ба хаёли Мушарраф офтоб ба рӯи онҳо механдид, 

замину замон механдид, ӯ хушбахт буд [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 139]. Аз ин 

рӯ, мардум, махсусан занон саду як гумону тахмин карда, сабаби дигаргуниеро, ки 

дар вай рӯх додааст, пай бурданӣ мешаванд [С. Турсун, Аз субҳ то шом,156].  

Масалан, ВФ-и замину замон маънои воқеии на танҳо «тамоми олам, ҳама 

ҷаҳон»-ро дорад. Он ҳамчун заминаи қавии маънои эҳсосотиро соҳиб аст. Ин 

маънои охир ба тавассути воситаҳои экспрессивии зам-зам дар оҳанги хушнавои 

ифода шудааст, ки баробари таъкиди маънои асосӣ ба он қудрати иловагӣ зам 

мекунад.  

Дар ин мисолҳо ба ҷуз қофия боз ҳамвазнӣ, қофияи аввал, қофияи мобайн низ 

ифода шудаанд. Гуфтан мумкин аст, ки таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар миёни 

дигар таркибҳои фразеологӣ аз лиҳози дараҷаи истеъмол ва хусусиятҳои 

хушовозии худ мавқеи намоёнро ишғол менамояд. 

в) Қофияи такрор: пойлучу сарлуч «побараҳна, нодор», афту дарафт 

«задухӯрд, занозанӣ», раҳрезу рӯрез «ба ҳар тараф парешон», дилу бедилон «бо 

дили нохоҳам»:  

Адолат пойлучу сарлуч давида омада, ба гардан овезон шуд [Ю. Акобиров, 

Замини падарон, 317]. Забонашонро нигоҳ доранд ва ба ин восита дар байни дигар 

халқҳои олам халқ бошанд, дар давоми асрҳо шояд садҳо маротиба ба душманои 

ҷонашон афту дарафт карданд [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 54]. Ҳама раҳрезу 

рӯрез, ҳамаи азобҳо аз туфайли эшони домулло Мирзо [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 
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203]. Музаффар аз ин ҳолати модар дилтанг шуда, дилу бедилон роҳи Боғи болоро 

пеш гирифт [С. Турсун, Аз субҳ то шом,171].  

г) Такрори одии ҷузъ: сарсону саргардон «овора, серташвиш», чору ночор 

«ноилоҷ», гаштаю баргашта «такроран», давру даврон «рӯзгори беназир, 

беҳамто»: 

Ин чӣ гап, ҳар шаб то хуфтан ман сарсону саргардон, ту гуруснаю ташна ва 

овораи маҷлису машваратҳо ҳастӣ [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 251]. Аробакаш 

чору ночор розӣ шудааст, ки бо вуҷуди дар пеши ароба нишастанашон аз онҳо 

баробари равандагони дар паси ароба нишинанда пули киро гирад [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 499]. Охир, ин масъала кайҳо ҳал шудагӣ, пас барои чӣ вай гаштаю 

баргашта ба сари ин масъала бар мегардад? [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 66]. 

Оянда азони Ӯрунов ҳаст ва Нусратхӯҷа дар сояи давлати вай давру даврон 

меронад! [Ю. Акобиров, Замини падарон, 301]. 

Дар мисолҳои мазкур такрори як ҳиссаи ҷузъ дида мешавад. Ин ҳиссаҳо 

баъзан дар аввали ҷузъ ва ё аввалу охири ҷузъҳо такрор меёбанд. 

Яке аз ҷиҳатҳои барҷастаи таркибҳои ҷуфти фразеологӣ ин ҳамоҳангию 

ҳамвазнӣ ва ҳамқофиягӣ ҷузъҳои дохили онҳо мебошад. Аксаран, ҷузъҳои 

ҳамвазни таркибҳои фразеологӣ аз рӯйи миқдори ҳиҷоҳои дохили онҳо муайян 

карда мешавад. Ҳамин ҳамвазнии ҷузъҳо ба ҳамқофиягии овозҳои мавқеи охири 

калимаҳо, ки ба ҳамрангии овозҳои садоноку ҳамсадоҳо анҷом меёбад, ҳодисаи 

аллитератсияро ба вуҷуд меорад. Ин гурӯҳи калимаҳо бо ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва 

кӯтоҳию ҳамгунии таркиби овозӣ асрҳост, ки ҷиҳати хушовозии худро нигоҳ 

медоранд.  
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ІІ.4. Таркибҳои пешояндиву изофӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

   Таркибҳои фразеологии қолаби пешояндиву изофӣ аз лиҳози ҳамвазнию 

ҳамоҳангӣ дар шаклҳои гуногун падид меоянд. Нақши асосиро дар бунёди ин 

навъи таркибҳо пешояндҳо иҷро менамоянд. Пешояндҳо дар дохили ин навъи 

фразеологизмҳо на ба вазифаи ҷузъ, балки унсури ҳатмии он ба шумор рафта, аз 

ҷиҳати хусусиятҳои сохторию маъноӣ ба онҳо бетаъсир намемонанд [58, 19]. 

Ҳангоми аз назар гузаронидани хусусиятҳои овозии таркибҳои пешояндиву изофӣ 

овозҳои таркиби пешояндҳо ҳам ба инобат гирифта мешавад. Дар ин навъи 

таркибҳои фразеологӣ нақши пешояндҳои аслии сода бениҳоят калон мебошад. 

Муҳаққиқи фразеологияи тоҷик С.В. Хушенова мавриди тадқиқи асари пурарзиши 

худ «Воҳидҳои фразеологии изофии забони тоҷикӣ» ибораҳои фразеологии 

изофиро таҳлил намуда, чунин қайд намудааст: «Дар таркиби чунин воҳидҳои 

фразеологӣ пешояндҳои асосӣ (аслӣ) дар мавқеи аввал меояд» [101, 35].   

     Вазифаи мо дар ин қисмат аз ҷиҳати хосиятҳои талаффузӣ дида баромадани 

таркибҳои пешояндиву изофӣ мебошад. Мо барои намуна таркиби фразеологии аз 

назари хаёл-ро «аз фикр гузаронидан» мавриди таҳлил қарор медиҳем. Ҳар қадар 

ки овозҳои ҳамгун дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ зиёд бошад, ҷиҳати 

хушоҳангӣ ва мусиқияти он меафзояд. Дар таркиби фразеологии мазкур чор 

маротиба такрор ёфтани садоноки а ба гӯши шунаванда форам рафта мерасад. 

Инчунин такроршавии овозҳо аз як тараф боиси хушнавоӣ гардида, таъкиди 

маъноро таъмин созад, аз ҷониби дигар ба оҳангнокии калимаҳои дохили таркиби 

фразеологӣ ранги дигар зам мекунад. Хусусияти дигаре, ки барои тамоми ВФ хос 

аст, ин мутаносибии овозии байни ҷузъҳо мебошад. Инро дар ҳамсадоҳои р ва л, 

ки овозҳои охири ҷузъҳоро ташкил медиҳанд, дидан мумкин аст. Ҳамсадоҳои р, л 

овозҳои сонории пешизабонӣ буда, аз ҷиҳати тарзи тавлид овози л ба гурӯҳи роғ ва 

овози р ба ларзон дохил мешаванд:  

       Ба рӯи сабзаи тар пуштнокӣ дароз кашида, Восеъ воқеаҳои се рӯзи охир-се 

рӯзи пас аз ҷанги мазори додаракро аз назари хаёл мегузаронад, ба маърази 

муҳокима мекашад [С. Улуғзода, Восеъ, 267].  
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        ІІ.4.1. Аллитератсия дар таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ 

Ҳодисаи аллитератсия бо такрорёбии мутаносибии овозӣ дар ҷузъҳои 

таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ низ зиёд ба назар мерасад. Чунончи, 

дар навъҳои зайл:  

а) Ассонанс. Садоноки а: дар омади гап «дар аснои сухан», мисли гавҳараки 

чашм «хеле эҳтиёт кардан», дар зери даст «дар итоати касе будан», бо чашми 

ҳавас «ба касе, чизе ҳаваскорона нигаристан»: 

Вай дар аввал, гӯё дар омади гап, бо эҳтиёткорӣ ба онҳо аҳволи коргари русро 

фаҳмонд ва баъд гуфт, ки онҳо дар ин шаҳри аз ватанашон дур танҳо нестанд [Р. 

Ҷалил, Одамони ҷовид, 204]. Заминро мисли гавҳараки чашми худ азиз доштан, 

ҳамеша ба он ғизои лозимаро дода истодан лозим аст [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 

119]. Сафедҷомагони Бухороро аз ҷониби Муқаннаъ Ҳоким ном бухороӣ идора 

мекард, ки дар зери дасти ӯ се сарҳанг буданд [С. Айнӣ, Исёни Муқаннаъ, 133]. 

Дар бозори каланд ӯ ба асбобҳои зироату боғдорӣ ба он ҳама каланду белу досҳои 

оҳанину фӯлодин, корду табару тешаҳои соз бо чашми ҳавас менигарист [С. 

Улуғзода, Восеъ, 91].  

Садоноки о: бо рӯи кушод «бо чеҳраи хандон», аз барои Худо «дар мавриди 

хоҳишу тавалло», бо забони ваҷд «рӯҳбаланд шудан», бо оташи ғазаб «ғазабнок 

шудан»:  

     – Ҳа, акамулло, биёед! – гуфт раис бо рӯи кушод [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 

169]. – Аз барои Худо, кордор нашав… медонам, ки ту зӯр… дар Душанбе хонда, 

қувват гирифта омадӣ, лекин ба вай кордор нашав [Сорбон, Ҳикояҳо, 220]. Гоҳо 

дугонаҳоятон аз кор фориғ шуда, доираро тафсонда меоваранд ва шумо онро бо 

забони ваҷд медаровардед [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 236]. Ӯ дар 

ҳолате, ки дилаш бо оташи ғазаб шуълавар шуда буд, ба сӯи пойтахти Хоразм 

равон шуд [С. Айнӣ, Қаҳрамони халқи тоҷик, Темурмалик, 60]. 

      Садоноки у: мисли мурғи посӯхта «беқарор, сахт ҳаросон», бо табассуми 

хунук «хандаи кинояомез», мисли дулонаи дуқӯша «фурӯрафта»:  

      Ӯ мисли мурғи посӯхта беқарор буд [С. Улуғзода, Восеъ, 110]. – Кадом 

кӯҳистонӣ ба милтиқ муомила карда наметавонад?! – гуфт Халил бо табассуми 
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хунук [Сорбон, Се рӯзи як баҳор, 142]. Танҳо Бобонаҷво, он содатарин мавҷуди 

ҷаҳони мо буд, ки лаби поёнаш мисли дулонаи дуқӯша зери дандонаш рафта буд, 

бамеҳртар аз дигарон нигоҳам мекард [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 160].  

б) Консонанс. Ҳамсадои д: бо дили бад «бо нияти бад, бо тамаъ», бо дили 

алағда «ошуфта, парешон», дар банди андеша «ба фикру хаёл рафтан», бо дили 

сафед «бо нияти холис, бе ғараз, софдилона»:  

 – Бигиред, ман инро ба шумо бо дили бад наовардаам [Р. Ҷалил, Шӯроб, 139]. 

Даврон бо дили алағда ин ду ҷумларо навишт [Б. Фирӯз, Тору пуд, 56]. – Нусрат, – 

Ҳасан-амак, ки то ин дам дар банди андеша хомӯш чой мехӯрд, зонуи ҷавонмардро 

оҳиста нихта карду ба гап даромад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 108]. Таҳсинномаи даҳ сол 

пеш аз ин ба Парда омадагӣ дар ёдаш, аммо имрӯз омодагиашро бо дили сафед як 

даҳан муборак бошад намегӯяд-е! [Б. Фирӯз, Тору пуд, 122].  

    Гурӯҳҳои дигари ҳамсадоҳо дар ташкили аллитератсия кам вомехӯранд.  

Бинобар ин, онҳоро ба таври умумӣ зикр намудем: 

Мисли гурги гурусна «бадхашм», мисли халтаи холӣ «рост наистодан», бо 

майли том «бо тамоми ҳастӣ», ба сони шири хушк «шир бо усули махсусе 

хушконида ба ҳолати орд дароварда»: 

Лекин «ту ҳа бигӯ шуд. Вай қанчиқ не гӯяд, дар пӯсташ коҳ ҷо мекунам» – 

гуфтани тағояш мисли гурги гурусна гӯшҳояшро мехарошид [А. Самадов, Баъд аз 

сари падар, 55]. Ҳарчанд Раҳимбек мисли халтаи холӣ рӯи курсӣ нишаст, дилаш аз 

ин сухани устод яқин об хӯрд [А. Самадов, Паррончакҳо, 67]. Вақте ки онҳо аз 

Найзира баргашта, ба кабинети сардори сохтмон даромаданд, мӯйсафед Карпов 

ҳамаи ширингуфториҳои рақибаш Пётр Злобинро бо майли том қабул кард [Ю. 

Акобиров, Норак, 264]. Барфи сафеди реза, ба сони шири хушк, дар пушти шишаи 

тиреза мерезад [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 17]. 

       в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): мисли сӯрохи сӯзан «танг», 

мисли уқоби сари санг «намоён», монанди саги сангхӯрда «дар ғазаб шудан», бо 

гӯшаи чашм «нигоҳи маъмулӣ»: 

      Дилаш мисли сӯрохии сӯзан танг шуда буд [А. Самадов, Паррончакҳо, 79]. 

Сояи асп ба кӯҳ бархурда дар сари сояи хирманҷо мисли уқоби сари санг менамуд 
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[Сорбон, Ҳикояҳо, 39]. Махдум бо як по рост истода, бо пои дигараш ба зери нофи 

вай чунон сахт зад, ки ӯ монанди саги сангхӯрда ғурросзанон якчанд қадам паст 

рафта афтод [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 160]. Бо гӯшаи чашм ба модарам назари 

илтиҷоомез партофтам [А. Самадов, Паррончакҳо, 41].  

       г) Аллитератсияи ноқис: бо синаи сӯзон «бо дарду алам», монанди барфи 

навборида «ҷилодиҳанда», бо камоли майл «бо боварӣ», монанди галаи гургон 

«ҳарис, чашмгурусна»:  

Темурмалик бо синаи сӯзон ва дили якаву танҳо ҷанггоҳро давр мезад [С. 

Айнӣ, Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик, 58]. Дар равшании моҳ қиравҳои ба 

рӯи растаниҳо пайдошуда монанди барфи навборида ялаққосзанон менамуданд [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 115]. Муҳаммадалӣ асояшро гирифта, лангон-лангон, бо камоли 

майл ба роҳ афтод [С. Улуғзода, Восеъ, 361]. Шумо онҳоро монанди галаи гургони 

ваҳшӣ ба сари аҳолӣ сар дода мондед [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 488].  

Дар ин навъи таркибҳои фразеологии пешояндӣ вобаста ба навъи дуюми 

аллитретсия – консонанс мисол пайдо намудем.  

ІІ.4.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ 

      Дар ташаккули калимаҳои ҳамвазн ҳамрангии овозии онҳо нақши бениҳоят 

муҳим доранд. Онҳо дар асоси қолабҳои муайян тарҳрезӣ мешаванд. Ҳамрангии 

овозӣ ва ё таркибҳои овозии калимаҳои ҷудогонаи забон боиси бавуҷудоии 

калимаҳои ҳамвазн ва наздиковозу ҳамоҳанги гуногун шуда метавонанд: «Мақоми 

калимаҳои ҳамоҳанг дар ташкили нутқи муназзам ва гӯшнавоз ниҳоят калон аст. Ба 

хусус, нутқи манзум ва насри мусаҷҷаъ, ки ба тавассути ҳамин гуна калимаҳо ба 

вуҷуд меоянд, ба ҷумлаи намунаҳои беҳтарин нутқи муназзам ва гӯшнавоз дохил 

мешаванд» [52, 77].  

       Таркибҳои фразеологии қолаби пешояндиву изофӣ аз лиҳози ҳамвазнию 

ҳамоҳангӣ дар шаклҳои гуногун падид омаданашон мумкин аст. Нақши асосиро 

дар бунёди ин навъи таркибҳо пешояндҳо иҷро менамоянд. Пешояндҳо дар дохили 

ин навъи фразеологизмҳо на ба вазифаи ҷузъ, балки унсури ҳатмии он ба шумор 

рафта аз ҷиҳати хусусиятҳои сохторию маъноӣ ба онҳо бетаъсир намемонанд [58, 

19]. Аммо мавриди ба назар гирифтани ҷузъҳои ҳамвазн дар таркибҳои 
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фразеологии пешояндӣ танҳо калимаҳои мустақилмаъно ба назар гирифта 

мешаванд.   

     Дар зери мафҳуми нишонаҳои ҳамоҳангии таркибҳои фразеологӣ ҳама вақт 

ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳои дохили онҳо фаҳмида мешавад. Инро дар мисоли 

таркибҳои пешояндиву изофӣ, ки аз чунин пайвастиҳои овозӣ саршор мебошанд, 

метавон ба осонӣ пайдо намуд.   

      Ҳамвазнии ҷузъҳои таркибҳои пешояндиву изофӣ боиси ифоданокии 

мундариҷаи онҳо мегардад. Инро дар мисолҳои зер мушоҳида метавон кард: бо 

сӯзи дил «дилсӯзона», бо дили соф «ҳаққан, беғаразона», аз сари нав «дуюмбора, 

такроран», аз сари сидқ «бо самимият», ба сари хок «дар болои гур, дар 

қабристои»:  

      Даъвогар воқеаи панҷоҳу панҷ тангаро бо сӯзи дил нақл кард [С. Улуғзода, 

Восеъ, 206]. Ман медонистам, ки Туғай аҳду паймонро бо дили соф намебандад [С. 

Улуғзода, Восеъ, 298]. Вақте ки шайх аз ду роҳ, хусусан аз роҳи назрхӯрӣ пули 

бисёре меғундорад, дар фикри ба як корхонаи рехтагарӣ табдил кардани дукончаи 

худ ва ба ин мақсад ҳавлии худро вайрон карда, аз сари нав месозад [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 346]. Он ҷое, ки бечорагиву зораву нолаи бибиям самимиву табиӣ ва аз 

сари сидқ буд, сари ҷонамоз буд [С.Р.Афардӣ, Дурӯғи сафед, 112]. Пас аз адои 

намози ҷаноза ва гуронидани мурда йиртиш ва хайрот тақсим шуд, се рӯзи дигар 

фотеҳахонӣ ба сари хок давом кард [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 456].  

    Чунин шаклгирии таркибҳои фразеологӣ дар заминаи қолабҳои муайян тарҳрезӣ 

шуда, аз як тараф ҳамнишинии овозҳои дохили онҳоро таъмин намояд, аз ҷониби 

дигар, бо ҳамоҳангию шинамии худ аз калимаҳои дигари матн фарқ карда 

меистанд.       

ІІ.4.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ 

     Калимаҳои ҳамқофияро ҳам дар ҷузъҳои таркибҳои фразеологии пешояндиву 

изофӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Агар ба ҷиҳати савтии таркиби ҷузъҳои 

дохили ВФ диққат дода шавад, дар онҳо ҳатман ягон хусусиятҳои овозиро метавон 

пайдо намуд. Чунин хусусиятҳои овозӣ ба тартибу низом ва шинамию равонии 

онҳо боис гардида, дар натиҷа ҷузъҳои ҳамқофияро ба вуҷуд овардааст. Ҳамин 
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ҳамқофияшавӣ ва ҳамгунии таркибҳои овозӣ хушовозии нотакрори онҳоро боз ҳам 

дучанд гардонидааст:  

       а) Қофияи пурра: бо дили хиҷил «мушавваш, хавотир», ба сони куртаи 

обшуста «ноҳамвор, рангпарида», ба ростию дурустӣ «саҳеҳӣ, пуррагӣ»: 

 Бо дили хиҷил, табъи гирифта, дар ҳолате, ки ба хаёлаш аз воқеаҳои онрӯза 

замину осмон ба сараш гирдгардон буд [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 244]. Тарҳи 

рӯяш назарногири рангаш ба сони куртаи обшуста [Сорбон, Ҳикояҳо, 69]. Аммо 

хотири шуморо малоле нарасад, шахси мусофир аз меҳмонхонаҳои бошукӯҳи он ба 

ростию дурустӣ ҳуҷрае гирифта наметавонад [Б. Фирӯз, Тору пуд, 161].  

    Вобаста ба таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ мисолҳое, ки ҷамъоварӣ 

намудем, онҳо ба қофияи пурра дохил мешаванд. Дар асоси маводи ҷамъоврда 

чунин натиҷагирӣ мумкин аст, ки қофияи ноқис, қофияи такрор ва такрори одии 

ҷузъҳо дар ин навъи такрибҳои фразеологӣ бемаҳсул ба ҳисоб мераванд.   

      Ба ин тариқа, дар таркибҳои фразеологии пешояндиву изофӣ истифодашавии 

унсурҳои хушовоз аҳаммияти бениҳоят калон пайдо мекунад. Чунин унсурҳо 

муташаккилии овозии онҳоро боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад.  
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ІІ.5. Таркибҳои фразеологии пешояндии ҷуфт ва хосиятҳои талаффузии 

онҳо 

       Дар забоншиносии тоҷик таркибҳои ҷуфти фразеологӣ аз рӯйи доираи 

истеъмол миёни гурӯҳҳои дигари таркибҳо ҷойгоҳи махсусро соҳиб бошанд ҳам, 

таркибҳои пешояндиву ҷуфт бо қолаби худ аз ҷиҳати хосиятҳои талаффузӣ фарқ 

карда меистад. Фарқи таркибҳои фразеологӣ, аз ҷумла, таркибҳои пешояндии ҷуфт 

аз воҳидҳои дигари забон – ибораҳо ва калимаҳои мураккаб аввалин бор дар 

забоншиносии тоҷик аз ҷониби профессор Ҳ. Маҷидов ҳамаҷониба мавриди тадқиқ 

қарор дода шудааст. Дар тадқиқоти анҷомдодаи ӯ чун боби алоҳида доир ба хелҳои 

таркибҳо, мансубияти ҳиссаинутқӣ ва вазифаҳояшон дар забон маълумоти 

муфассалеро метавон пайдо намуд [40, 283-359].   

      Таркибҳои фразеологии қолаби пешояндиву ҷуфт дар забони адабии ҳозираи 

тоҷикӣ нисбат ба ду хели таркибҳои дар боло таҳлилгардида чандон зиёд нестанд. 

Онҳо метавонанд бидуни пешоянд низ дар забон истеъмол ёбанд. «Дар таркибҳои 

фразеологии қолаби пешоянду копулятив пешоянд ҳамчун ҷузъи ҳатмии он 

баромад мекунад. Онҳо бо хусусиятҳои гуногуни семантикии ҷузъҳояшон фарқ 

карда метавонанд, ҷузъҳоеро дар бар мегиранд, ки бо ҳам муродиф нестанд ва 

маънои умумии таркиб аз пайвастагии маъноии ҳама ҷузъҳо ҳосил мегардад. 

Одатан, ҳар ду ҷузъи таркиб тобиши нави маъноӣ пайдо мекунанд ва ба ҳам 

омезиш меёбанд» [58, 121]. Дар ин навъи таркибҳои фразеологӣ ифодаҳои ташбеҳӣ 

бо калимаҳои мисли, монанди, чун мавқеи махсусро ишғол менамояд. Онҳо аз 

ҳисоби ҷузъҳои дохилӣ ба хосиятҳои маҷозӣ ва образнокиашон фарқ мекунанд: 

       Монанди тӯдаи ахгар, монанди шири қаймоқбаста «зардча», чун рамаи 

гӯсфандон «хеле бисёр»: 

Ин регзор, ки рӯзона ба тобиши офтоб тафсида, монанди тӯдаи ахгар сурхча 

менамуд, шабона дар зери шунаҳи моҳтоб монанди шири қаймоқбаста зардча 

шуда, бо як ранги дилрабо ва ҷозибадор метофт [С. Айнӣ, Ғуломон, 210]. Бачагон 

дар рӯйи ҳавлӣ чун рамаи гӯсфандон ба ҳамдигар ҷавс хоб мекарданд [Р. Ҷалил, 

Одамони ҷовид, 166].  
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        Аз ин бармеояд, ки пешояндҳо чун унсури ҳатмии ин навъи таркибҳо аз 

лиҳози хосиятҳои фонетикӣ ба назар гирифта мешавад. Таркибҳои фразеологии 

дар қолаби пешояндӣ бо интонатсияи махсус талаффуз мешаванд. Онҳо бидуни 

пешоянд бо ҳамон маънои аслии худ истифода шаванд ҳам, ҳолати мавзунокии 

худро аз даст медиҳанд. Ҳангоми аз назар гузаронидани таркибҳои фразеологӣ ба 

хусусияти овозии ҳар як ҷузъ ва ё унсур аҳаммият дода мешавад, то ки кадом 

овозҳои таркибҳои фразеологӣ ба ҳам умумият, фарқият ва ё муқобил меистанд, 

дақиқ карда шавад. Ҳамаи ин дар асоси яке аз ҳодисаҳои савтӣ, аллитератсия ба 

вуҷуд омада, ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва ҳамқофишавии онҳоро ошкор месозад.  

       ІІ.5.1. Аллитератсия дар таркибҳои фразеологии пешояндии ҷуфт 

      Ҳодисаи аллитератсия чун такрорёбии овозҳои садоноку ҳамсадоҳо дар 

таркибҳои пешояндиву ҷуфт дар асоси мисолҳо дақиқ карда шуданд. Такроршавии 

овозҳои садоноки а, о, у ба монанди ду навъи таркибҳои таҳлилгардида дар 

ҷузъҳои таркибҳои пешояндии ҷуфт ҳам доираи васеи истеъмолӣ доранд. Овозҳои 

ҳамгуни садонокҳо дар баробари ҷузъҳо, дар унсурҳои доимӣ (пешоянду 

пасояндҳо, бандакҳо) мавҷуд буда метавонанд. Пешояндҳо чун унсури доимии 

таркибҳои фразеологӣ дар сурати ҳисобидани овозҳои ҳамгуни садоноку 

ҳамсадоҳо на фақат дар ин хели таркибҳо, балки умуман, дар ВФ ба назар гирифта 

намешавад.  

 Ҳама вақт зимни хусусиятҳои фонетикӣ мафҳуми овоз ва тобишҳои он, 

умумият ва тафовутии онҳо аз рӯйи талаффуз дар калима, ибора ва ҷумла, ки 

интонатсияи махсусро соҳиб мегарданд, сухан меравад. Чунин воҳидҳои забонӣ 

дар натиҷа нутқро ба вуҷуд меоранд, ки он ҳам аз занҷири ба ҳам васлгардидаи 

овозҳо созмон меёбад. Бо чунин тарз шаклгирии хосиятҳои фонетикиро дар 

таркибҳои пешояндиву ҷуфт дидан мумкин аст. Онҳо чун ифодаҳои дар қолабҳои 

пешакӣ рехтаву устуворгардида вобаста ба иштироки овозҳои таркибии худ ба 

интонатсияи махсус талаффуз мешаванд. Аллитератсияи таркибҳои фразеологии 

пешояндиву ҷуфт ба чор навъи муқаррарӣ таҷзия меёбад: 

а) Ассонанс. Садоноки а: ба танбеҳу сарзаниш «ба таври огоҳона ҷазо додан», 

аз ақлу тадбир «дар ҳар коре андеша намудан»:  
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– Дидӣ одамҳоро! – гуфт бобом ба танбеҳу сарзаниши ман чи корҳоро ба 

анҷом мерасонанд [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 158]. Даврон ҳоло амин буд, ки ба 

ин тоифа мардуми беҳазар бовар кардан аз ақлу тадбир нест [Б. Фирӯз, Тору пуд, 

66]. 

      Садоноки о: бо ору номус «бо шараф, бо нанг», ба эътибору эҳтиром «ҳурмат, 

иззату икром», аз ҳавосу эҳсос «ба воситаи яке аз ҳисҳои панҷгона дарёфтани чизе, 

ҳис, фаҳм», бо ҳаяҷону шодӣ «хурсандӣ, хушҳолӣ, ҳолати изтироб»:  

Хайбар бағоят бо ору номус буд: рӯзе ба айвони ошхона омада табақаеро, ки 

дар он ҷо будааст, бӯидааст [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 40]. Инро ҳис кардам, ки майли 

ҳуҷум ба эътибору эҳтироми бобоям фаро мегардидам [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 

141]. Ӯ ба ин неруҳои фавқулода, ки аз ҳавосу эҳсоси одамӣ нофизтаранд, даст 

дорад [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 144]. Наход ки Зулфия? – бо ҳаяҷону шодӣ аз 

дил гузаронид Анвар [Ю. Акобиров, Норак, 184].  

       Садоноки у: бо дӯғу пӯписа «бо таҳдид», бо афсӯсу пушаймонӣ «изҳори 

таассуф кардан», бо узру маъзур «аз касе дар коре бахшиш пурсидан»: 

Бо дӯғу пӯписаву ғазаби падаронаи ӯ хӯ карда будам [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи 

сафед, 156]. Даврон ҳамеша сабаби ин гуна рафтору гуфтори Азизаро беҳуда ва 

ночиз шуморад ҳам, дар ҷавоби инҷикию ситезаи ӯ намешӯрид, балки бо афсӯсу 

пушаймонӣ иқрор мекард, ки андаке хато кард [Б. Фирӯз, Тору пуд, 63]. Бо узру 

маъзури бисёре ҳуҷҷатҳоямро оварда дод [Б. Фирӯз, Тору пуд, 101]. 

       б) Консонанс. Ҳамсадҳои д ва ф: бе дарду доғ «тандуруст будан», бо дӯғу 

таҳдид «бо тарсонидан», бо фарёду нафрин «бо овози баланд дуои бад ва дашном 

додани касе», бо фанду фиреб «фирефтаи касе, чизе шудан»:  

Розиам, ки остин-остин ғам бихӯраму лекин паҳлавонам бе дарду доғ бошад 

[Ҷ. Акобир, Пазмонӣ, 42]. Мо камбудиҳои рафиқонро бо дӯғу таҳдиди пеш кардан 

не, балки бо роҳи фаҳмонидану ғамхорона тарбия каран ислоҳ намоем [Ю. 

Акобиров, Норак, 350]. Ва ниёишаш ба фарёду нафрин мегирояд! – Шайтон! 

Шайтон! Иблис! [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 151]. Дар ин шаби фиребзо, бори 

нахуст шайтон бо фанду фиреб як инсонро аз дунёи бачагӣ ба олами пуршӯру 

номавзуну дурушти ҷавонӣ мекашад [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 152]. 
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 в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): ба дилу дида «боварӣ, 

эътимод кардан», ба заъфу бечорагиву забунӣ «нотавон, дармонда»:  

Ту аз ҷумлаи он мардони камёбе ҳастӣ, ки ба дилу дидаи ман нишастаӣ [С. 

Улуғзода, Восеъ, 273]. Ҳар ки ба ҳар навъ ёрмандие ба Наҷво мекард, то чизе ба 

заъфу бечорагиву забунияш коста бошанд [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 161]. 

г) Аллитератсияи ноқис: ба ҷисму ҷон «вуҷуд, ботин», монанди мӯру малах 

«бисёр, аз ҳад зиёд», бе дому дарак «бенишон»:  

      Ба ҷисму ҷонам асар мегузашт, хабари марги Лоиқ [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 

446]. Онҳо ба монанди мӯру малах ҳисоб надоштанд [С.Турсун, Се рӯзи як баҳор, 

54]. Дар мусофирию гуруснагӣ бе дому дарак мурада рафт [Ф. Муҳаммадиев, 

Асарҳои мунтахаб, 99]. 

        ІІ.5.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои таркибҳои фразеологии пешояндиву ҷуфт 

Дар таркибҳои пешояндиву ҷуфт ҳама вақт ҷузъҳои ҳамвазну ҳамоҳанг 

мавриди таҳлил қарор мегирад. Пешояндҳо чун унсури ҳатмии ин навъи таркибҳо 

ҳисобида шавад ҳам, дар сурати хусусиятҳои савтӣ ҷиҳатҳои овозии онҳо ба 

инобат гирифта намешавад: 

      Бо тану тӯш «бо қуввату нерӯ», ба ҷисму ҷон «ба тамоми вуҷуд», ба ҷону дил 

«бо майли зиёд», бо ҷасту хез «чолокона», бо аҷзу ниёз «эҳтиёҷмандона»: 

 Бибӣ, пиразани бо тану тӯши нуронӣ ба рӯи наберааш нимнигоҳе партофту оҳе 

кашида маънидорона гуфт: – Э бачаи сода! [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 3]. Об 

мисли шири модар ба ҷисму ҷонаш ҳузуру ҳаловат бахшид [А. Самадов, Баъд аз 

сари падар, 64]. – Бибии Сайрам, ба ҷону дил мерафтаму мардак фаҳмад, хафа 

мешавад [Сорбон, Ҳикояҳо, 154]. Кӯдаки мактабхони ҳафтсола низ бар пушти 

қучқори шохзанашон бо ҷасту хезу ҳаёҳу ба дунболи онон меомад! [С.Р. Афардӣ, 

Дурӯғи сафед, 188]. Сонӣ, балки дер шуд, мешавад, – ба сӯйи дари нимроғ ишора 

карда, бо аҷзу ниёз ба духтарак рӯ овард Даврон [Б. Фирӯз, Тору пуд, 68].  

  Гарчанде пешояндҳо ҳамчун унсури ҳатмии дар мавриди муайян намудани 

калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг ба назар гирифта нашаванд ҳам, мавриди кор 

фармудан дар матн бидуни пешояндҳо онҳо маънои тамоман навро соҳиб 

мегарданд. Гуфтан мумкин аст, ки пешояндҳо   дар қолаби ин навъи таркибҳои 
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фразеологӣ дар якҷоягӣ ба ҷузъҳои ҳамқофия бо тарҳи овозии махсус талаффуз 

мешаванд.       

   ІІ.5.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои таркибҳои фразеологии пешояндиву ҷуфт  

       Дар таркибҳои фразеологии пешояндиву ҷуфт пешояндҳо ҳамчун унсури 

ҳамешагии сохтори онҳо мавриди муқаррар намудани ҳамқофиягии ҷузъҳо ба 

назар гирифта намешавад. Дар таркибҳои фразеологии пешояндиву ҷуфт вобаста 

ба ҷузъҳои ҳамқофияашон онҳо ба навъҳои зерин гурӯҳбандӣ карда шудаанд: 

      а) Қофияи пурра: ба хориву зорӣ «ҳақирона», ба лофу газоф «бо фиребу 

дурӯғ», бо шавқу завқ «бо иштиёқ»: 

 Ақаллан ба пул пурсидан аз фарзанди хеш андеша кунад, ба хориву зорӣ 

бимирад, аммо пеши пойи нокасон хоколуд нагардад ва дасти ниёз набарад аз 

баҳри нафс [Сорбон, Ҳикояҳо, 425]. Дар он зиёфат майи бисёре нӯшида шуд, 

ҷӯраҳои шаҳриии Мухтор ба лофу казоф ва бемаънигӯйи сар карданд [Ҷ. Икромӣ, 

Ман гунаҳгорам, 47]. Колхозчиён бо шавқу завқ ба назди он пахта меомаданд ва 

расмҳои ҳаҷвии онро тамошо карда хуб механдиданд [Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳкорам, 

69].  

б) Қофияи ноқис: бе қилу қол «баҳсу мунозира, хархаша», бо тарсу ҳарос «ба 

воҳима афтодан», бо зулму ситам «бедодгарона, ноинсофона», бо лашу луш 

«майда-чуйдаи рӯзгор»: 

 Ӯ Восеъро аз худаш донотар ва зӯртар ки медонист, вай ҳар чӣ гӯяд, қабул ва 

ҳар коре ки фармояд, бе қилу қол иҷро менамуд [С. Улуғзода, Восеъ, 320]. Забони 

хуншори варамидаро ба тарсу ҳарос ва ранҷ дигарбора ба кафан мезанам [С. Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 72]. Таслиму итоатмандиро бо зулму ситам ва ҷабр ҳамроҳ 

мегуфтанд [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 186]. Ногаҳон Азиза термоси қаҳваро, ки 

бо лашу луши дигар дар поёни курсиаш буд, бехабар зада афтонду шикаст 

[Б.Фирӯз, Тору пуд, 4]. 

        Ҳамин тариқ, таркибҳои пешояндиву ҷуфт дар системаи сохтории ВФ-и 

забони тоҷикӣ ҷойгоҳи махсусро соҳиб мебошанд. Онҳо бо хусусиятҳои овозии 

худ аз гурӯҳҳои дигари ВФ ва ё таркибҳои одии синтаксисӣ, калима ва ибораҳо 
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фарқ мекунанд. Аз таҳлили хусусиятҳои овозии таркибҳои фразеологии 

пешояндиву ҷуфт маълум гардид, ки дар ин гурӯҳи таркибҳои фразеологӣ ҳодисаи 

аллитератсия, ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва ҳамқофияшавии ҷузъҳо, ки боиси равонию 

хушоҳангии онҳо мегардад, истифода шудаанд. Мавриди таҳлили хусусиятҳои 

овозии ин навъи таркибҳои фразеологӣ пешояндҳо ҳамчун унсури доимӣ ба ҳисоб 

гирифта нашаванд ҳам, бори маъноиро бар дӯш доранд.  
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ІІ.6. Ибораҳои фразеологӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо  

Ибораҳои фразеологии забони тоҷикӣ дар байни гурӯҳҳои сохтории ВФ 

мавқеи махсусро соҳиб мебошанд. Онҳо қисмати бузурги захираи фразеологии 

забонамонро ташкил медиҳанд ва бо хусусиятҳои талаффузии худ аз дигар 

гурӯҳҳои сохтории он фарқ карда меистанд. Ин хусусиятҳоро зимни омӯзиш 

ҷузъҳои дохили онҳо муайян намудан мумкин аст. Чунончи, дар ибораи марди 

майдон баробари омадани овозҳои якхела, наздикии овозҳои р ва й-ро ҳам 

мушоҳида кардан мумкин аст. Ин овозҳоро дар илми савтиёт аз рӯйи иштироки 

резонаторҳо ба овозҳои даҳонӣ (ғайридимоғӣ) ва рӯйи иштироки шавшув ё лаҳн ба 

гурӯҳи овозҳои сонорӣ (лаҳнӣ) ва ё бешавшув нисбат медиҳанд. Аз рӯйи тарзи 

тавлид бошад овози й ба гурӯҳи роғ ва р-ро бошад ба гурӯҳи овози ларзон дохил 

намуданд. Ба ҳамин монанд, дар ибораи чӯт додан шабоҳати овозҳои т ва д-ро 

қайд намудан лозим аст. Ҳамсадои д ҷарангнок ва т беҷаранг ва ё ҳаммахраҷ 

мебошанд. Ҳангоми талаффузи ибораи чӯт додан дар калимаи чӯт овози т ба д 

монанд мешавад. Овози т ҳамчунон сабук талаффуз мешавад, ки ба гӯши 

шунаванда ба шакли овози д рафта мерасад:  

Бинобар ин, ман Махдуми Гавро, ки марди майдон рамз аст, дӯст медорам ва 

ҳар вақт фурсат ёбам, ба пеши ӯ омада, як шингил хонда вақти ӯро хуш мекунам 

[С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 155]. Ба ман ҳамин усталу устул асло чӯт надод [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 206]. 

Чунин махсусиятҳои фонетикӣ дар гурӯҳҳои дигари ибораҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ низ ба мушоҳида мерасанд. Ибораҳои фразеологӣ аз рӯйи 

мансубияти ҳиссаинутқӣ ба исмӣ, сифатӣ, феълӣ ва зарфӣ ҷудо мешаванд. Ҳар яке 

аз ин навъҳо дар қолабҳои изофӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ устувории худро нигоҳ 

доштаанд.  

      ІІ.6.1. Ибораҳои фразеологии исмӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

      Ибораҳои фразеологии исмӣ яке аз хелҳои маъмули ибораҳои фразеологӣ дар 

забони адабии ҳозираи тоҷикӣ дониста мешавад. Роҳу воситаҳои алоқамандшавии 

калимаҳо дар ин ибораҳо гуногун мебошад. Аз миёни воситаҳои алоқа, аз ҳама 

бештар дар ибораҳои фразеологии исмӣ алоқаи изофӣ мавқеи махсус дорад. 
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Бештари мисолҳои ҷамъоварда дар қолаби изофӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ибораҳои 

фразеологии исмӣ ба монанди ибораҳои изофии синтаксисӣ дар ҷузъи асосӣ ҳама 

вақт исм қарор дорад. Ҷузъи дуюм бошад, аз исм ва сифат таркиб меёбад. Бештари 

ибораҳои фразеологии исмии бо қолаби изофӣ сохташуда дуҷузъа мебошанд. Дар 

ҳар як ҷузъ хусусиятҳои фонетикӣ равшан аён мегардад. Масалан, дар ибораи 

банди андеша омадани таркиби овозии анд дар мавқеи охир ва аввали ҷузъҳо ба 

мутаносибии овозии нутқ оварда мерасонад. Пайиҳам омадани се овози ҳамранг 

дар ҷузъҳои фразеологизмҳо яке аз падидаҳои маъмули овозӣ дониста мешавад. Бо 

чунин тарз ҳамнишин гаштани овозҳои дохили калимаҳо мисраъҳои шеърро ба 

хотир меоранд. Ҷиҳати дигар ин хусусияти овозии садоноки а дар калимаҳои 

таркиби ибораи мазкур аз рӯйи мавқеи талаффуз мебошад. Ҳарчанд овози а дар 

системаи садонокҳои забони тоҷикӣ аз ҷиҳати талаффуз ба гурӯҳи садоноки 

ноустувор дохил гардида бошад ҳам, аммо дар ҷузъҳои ибораи фразеологии банди 

андеша пурра талаффуз шудааст. Садоноки а чун овози ҳамранги ҷузъҳои 

ибораҳои фразеологӣ дар як шакл талаффуз нагардидааст. Тарзи талаффузи 

садоноки а калимаи аввал каме баланд, а аввали калимаи дуюм каме пасттар ва а 

охири калима тамоман баландтар талаффуз мешавад.  

Меҳрубон ба маслиҳатҳои Нигора гӯш наандохт, хомӯшона ба роҳаш рафт, 

банди андешаҳои худ буд [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 177].  

Аз мисоли таҳлилгардида маълум гардид, ки фонемаи а гарчанде ба гурӯҳи 

садонокҳои ноустувор дохил шавад ҳам, дар ҳиҷоҳои аввал, байн ва охири калима 

бо тамдиди махсус ё маъмул талаффуз шуда ва ё тамоман коҳиш меёбад. Чунин 

тарзи истеъмоли фонемаи а-ро дар ҳиҷоҳои гуногун дар асоси калимаҳои тоҷикӣ 

забоншиноси рус Расторгуева В.С. дар асари худ «Краткий очерк фонетики 

таджикского языка» бо вариантҳояш овардааст: «Фонемаи а овози аз лиҳози 

сифату миқдор ноустувор мебошад. Дар нутқи бошитоб, вобаста аз мавқеи 

фонетикӣ, он ба тағйироти хеле назаррас дучор мешавад. Панҷ варианти нисбатан 

маъмули фонемаи а-ро фарқ намудан мумкин аст: 1) Дар аввали калима, дар як 

ҳиҷои кушоди безада, ки танҳо аз як а иборат аст: ароба (а-ро-ба), абад (а-бад); 2) 

дар ҳиҷои кушода ва пӯшида дар ҳамсоягӣ бо ҳама гуна ҳамсадоҳо, ба истиснои 
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ҳамсадоҳои ҳалқӣ (қ, ғ, х) ва миёнизабонӣ (й): дар, бад, сар, баста (бас-та), гарм, 

гармтар (гарм-тар). 2) Дар мавқеи пеш аз ҳамсадои миёнизабонии й ва садонокҳои 

қатори пеши и, э (масалан, пеш аз нишондиҳандаи изофат ва ё пеш аз 

нишондиҳандаи ягонагӣ ва артикли номуайянии e), фонемаи а боз ҳам пештар 

ҳаракат карда ва бо ҳадди баландтари талаффуз ифода мешавад. 3) Дар ҳолати пас 

аз ҳамсадоҳои ҳалқӣ (х, ғ, қ), фонемаи а, баръакс, ба осонӣ ба қафо ҳаракат 

мекунад ва хислати қафоравӣ мегирад (бо оҳанги нисбатан пасттар): хар, ғам, қасд, 

андозагирӣ). 4) Дар ҳолати сарфи мутлақ, зимни наздикӣ ба ҳама гуна ҳамсадоҳо, 

ба истиснои ҳамсадоҳои ҳалқӣ, ҳамсадои миёнизабонии й ва овозҳои ч, ж, ш,ҷ 

фонамеи a чун дар ҳолати табиӣ ва беҳаракатии забон талаффуз карда мешавад 

(дар ҳолати на ба пеш ё на ба қафо ҳаракат кардани забон), ба талаффузи русии 

миёнии ҳамсадоҳои сахт (масалан дар калимаҳои хар, хона, барра, сода) наздик 

мешавад. 5) Дар ҳиҷои кушоди безада фонемаи а хеле тамдид ва суст талаффуз 

шуда итминони сифатии худро гум мекунад (хусусан, дар паҳлуи ҳамсадоҳои 

мулоим). Ҳамзамон, он ба қафо кашида шуда ва нисбатан пӯшида талаффуз 

мешавад: фақир (ф-қир), сафед (с-фед), дароз (д - роз.) Бояд қайд намуд, ки ҳатто 

дар ҳолати коҳиши сахттарин ҳам фонемаи а, ҳеҷ гоҳ нопадид намешавад, яъне ин 

садонок нисбат ба садоноки и аз лиҳози сифат ва миқдор устувортар аст» [71, 30].  

 ІІ.6.2. Аллитератсия дар ибораҳои фразеологии исмӣ  

 Дар ташаккулу инкишофи забони назму наср, дар баробари унсурҳои луғавию 

грамматикӣ ва услубиёти хоси онҳо, нақши унсурҳои фонетикӣ хеле калон 

мебошад. Яке аз ҳамин унсурҳо овозҳои таркиби калимаҳо мебошад, ки онҳо дар 

фонетика мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Овозҳо дар алоҳидагӣ ба ягон 

маъно далолат намекунанд, аммо дар асоси қоидаю қонуниятҳои муайян ба ҳам 

васл гашта, яке аз воҳиди забон – калимаро ба вуҷуд меоранд, ки дорои тобишҳои 

гуногуни маъноӣ мебошад. Аз ин маълум мешавад, ки калимаҳо худ аз маҷмуи 

овозҳои ба як тартиби муайян бо ҳам алоқамандшуда ба вуҷуд омадаанд. Чунин 

тартибу шинамии овозҳои дохили калимаҳо ҳамоҳангию мавзунияти онҳоро дар 

забон пойдор нигоҳ медорад. Мақсад аз ин гуфтаҳо муайян намудани аллитератсия 

чун ҳодисаи фонетикӣ дар калимаҳои дохили ин фразеологизмҳо мебошад. 
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Аллитератсия ин такрорёбии овозҳои якхелаи садоноку ҳамсадоҳо дар ҷузъҳои 

ибораҳои мазкур мебошад. Дар ин ҳодисаи фонетикӣ мумкин аст, ки овозҳои 

садоноку ҳамсадо дар ҷузъҳо алоҳида ва ё якҷоя такрор ёбанд, ки онҳоро ба 

ассонанс, консонанс, аллитератсияи омехта ва ноқис ҷудо мекунанд. Дар ибораи 

заҳри ҳалоҳил такрорёбии таркибҳои овозии аҳ, ҳа, ҳи хеле хуб садо медиҳанд. 

Аммо дар калимаи ҳалоҳил овози ҳалқии ҳ дар ҳиҷои сеюм ончунон сабук 

талаффуз мешавад, ки ба гӯши шунаванда хуб рафта намерасад. Агар мо ба ҷиҳати 

фонетикӣ ва хусусияти орфографии овози ҳ такя намоям, баъзе хусусиятҳои онро 

метавон ошкор намуд. Масалан, овози ҳалқии ҳ дар байни овозҳои садоноки о ва и 

дар дилхоҳ ҳиҷои калима омада бошад, хеле сабук талаффуз мешавад, гӯё ки дар 

сохтани он ягон узвҳои тавлиддиҳандаи нутқ саҳме надошта бошад. Инро дар 

калимаҳои шоҳид, воҳид, ҷоҳил, соҳил, соҳиб, зоҳир, зоҳид мушоҳида метавон 

кард. Чунин хусусияти талаффузшавии калимаҳо дар нутқи шифоҳӣ бештар эҳсос 

мегардад. Дар ҳолати дигар овози ҳалқии ҳ дар калимаҳое, ки аввал садоноки и ва 

баъдан о омада бошад, овози ҳалқии ҳ миёни овозҳои садонок равшан ва гӯшрас 

талаффуз мегардад: ҷиҳод, ниҳод, ниҳон, ниҳол, ҷиҳоз, зиҳоф, лиҳоз:  

     Ин заҳри ҳалоҳил Наргисро ҳам ҷавонмарг кард… [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 

223].  

         Зимни омӯзиши хосиятҳои талаффузии ибораҳои фразеологии исмӣ монандӣ ва 

ё наздикии овозҳои дохили калимаҳо, ҳолати заданокию тобишҳои интонатсионии 

онҳо фаҳмида мешавад, ки ба ин ҳодисаи аллитератсия мисол шуда метавонад. 

Аллитератсияи ибораҳои фразеологии исмӣ ҳам ба навъҳои ассонанс, консонанс, 

омехта ва ноқис таҷзия мешавад:  

         а) Ассонанс 

        1. Якборӣ такрор шудани садоноки а дар ҷузъҳо:  

    Гапи талх «алфози носазо», саманди хаёл «ба фикру андеша рафтан», хандаи 

сард «хандаи бемеҳрона», ашки талх «гиряи ҷонсӯз», дарди ҳарина «ҳар чизи 

дарди саровар, ки одатан аз он ҳама мегурезад»: 

    Дар чунин ҳолатҳо мабодо ба суҳбат шарик шавам, яқин аз даҳонам гапи талх 

мебарояд, сипас азобашро мекашам [А. Самадов, Паррончакҳо, 93]. Шабҳо хобам 



103 

 

 

 

набурда, саманди хаёлам ба сад тангкӯчаи сарбаста даромада мебарояд [А. Баҳорӣ, 

Тирукамон, 17]. – Ӯ сӯи занак баргашт ва хандаи сарде дар лабонаш дамид [А. 

Самадов, Паррончакҳо, 119]. Вале Тӯҳфа ҳоло ашки талх аз дидагони бехоб 

мерезад, оҳи сӯзон аз дили садреш мекашад… [А. Баҳорӣ, Тирукамон, 196]. Ҳм, 

сабилмонда ошиқи ҳам дарди ҳарина, ҳар хел аст [А. Самадов, Паррончакҳо, 84].  

     Ифодаи дарди ҳарина бо чунин таркиби овозии аллитератсияшудаи ар, фони 

эҳсосотии ногувориро тавлид медиҳад, таъкид гаштааст. 

     2. Дуборӣ такрор шудани садоноки а дар ҷузъҳо: майсаи балоғат «ҳадди 

камолот», каллаи саҳар «субҳи барвақт»:  

     Ризо назар ба вақте ки ба хонаи Восеъ омада буд, боз рушд карда, дар лабу рӯяш 

майсаи балоғат дамида буд [С. Улуғзода, Восеъ, 241]. Ҳанӯз каллаи саҳар, аз 

ҷогаҳ нахеста чашмонашро молида-молида истода, аз ман пул пурсид [Р. Ҷалил, 

Одамони ҷовид, 17]. 

    Дар ин ҳодисаи фонетикӣ такрор шудани як калима чандон аҳамият надошта, 

балки такрор гардидани овозҳои ҳамгун муҳим мебошад. Чунончи, дар ибораи 

фразеологии майсаи балоғат такрор гардидани садоноки а дар ҷузъҳо ба 

хушоҳангӣ оварда мерасонад. Агар аз ҷиҳати таснифоти ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ 

ба ибораи мазкур назар карда шавад, мушоҳида мегардад, ки овозҳои аввали ҳар ду 

ҷузъҳо: м, б ба гурӯҳи ҳамсадоҳои лабӣ мансуб мебошанд. Аз ин бармеояд, ки ВФ 

гарчанде дар забони зиндаи халқ ба вуҷуд омада бошад ҳам, аз калимаҳое созмон 

ёфтаанд, ки хусусиятҳои махсуси савтӣ доранд.  

       Садоноки у: гургони дупо «дуздон, ғоратгарон», каждуми таги бурё 

«душмани пинҳонӣ, душмани дохилӣ», булбули гӯё «хушовоз», табассуми 

гургона «хандаи сохта»: 

 Намедонам,…ҳаёти осудаамонро заҳрогин кардан намедонам! Гургони 

дупо… [С. Турсун, Серӯзи як баҳор, 47]. –… каждуми таги бурё! Агар не, ҳар ду 

барзаговашро аз тарси колхоз кушта, дар порухона гӯр карда, ба номи деҳқон 

иснод намеовард [Р.Ҷалил, Ҳикояҳо,131]. Бобомақсуд ӯро барои хушбаёнӣ ва 

ширингуфторияш булбули гӯё меномид [Р.Ҷалил, Ҳикояҳо,83]. Чашмони 
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бенуршудаашро калон кушода дар лабҳои тунуки бехуни ларзони тагу боло 

мӯяшро тарошидаи худ табассуми гургона намоён мекард [С. Айнӣ, Ғуломон, 9].  

Садоноки о: дуои обдор «дуои нек», ситораи иқбол «хушбахтӣ рӯ овардан ба 

касе, чизе», дашноми обнорасида «дашноми бадтарин»:  

– «Нафаси хушк аз най садо намебарорад» гуфтаанд, дуои обдор мекунам, - 

гуфт хӯҷаин [С. Айнӣ, Дохунда, 30]. Ҳамаи ин корҳо нишон медиҳанд, ки ситораи 

иқбол ба тарафи ислом тофтааст [С. Айнӣ, Дохунда, 333]. Косаи сабри Ҳалим 

лабрез шуду ба ҳарифаш бо ду-се дашноми обнорасида ва як мушти обдор ҷавоб 

гардонд [Ф. Муҳаммадиев, Муҳоҷирон, 62].    

 б) Консонанс 

 Дар мисолҳое, ки ба гурӯҳи консонанс дахл доранд, хостем муайян намоем, 

ки кадом овозҳои ҳамсадо дар ҷузъҳои ибораҳои фразеологии исмӣ бештар 

истифода шудаанд. Аз ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ аз рӯйи маводе, ки дастрас 

намудем, дар таркиби овозии ибораҳои фразеологии исмӣ ҳамсадоҳои д, м, ш, т, х 

нисбатан сермаҳсул мебошанд, ки онҳоро дар асоси мисолҳо ба таври зайл 

гурӯҳбандӣ намудем: 

Ҳамсадои д: дарди дил «рози дилро ба касе нагуфтан», бо ду дасти адаб «бо 

камоли эҳтиром», банди дил «ҷону ҷигар», дунёи дарун «ботин»:  

   – Як сол зиёдатар мешавад, ки ман ба ягон кас дарди дил нагуфтаам [Ҷ. 

Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 30]. Ман, ки чандин шаб ин овозро 

мешунидам, бовар кардам ва набераамро ба хонаи шайх бурда «бо ду дасти адаб» 

ба вай супурдам [С. Улуғзода, Восеъ, 204]. Ширин буданд он орзуҳо ва баробари 

гум кардани онҳо дар банди дилу мағзи сари Исфандиёр ким- кадом торҳо канда 

шуданд [Ӯ. Кӯҳзод, Писанддара, 67]. Вазъи душвори дунёи андарунаш, рафтан ё 

будан!... [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 8]. 

Ҳамсадои м: амри муҳол «номумкин, имконнопазир», муомилаи гарм 

«муносибати хуб», дами гарм «хӯроки гарми обакӣ»: 

     Бале, вай Анвар, медонад – ба ин чизҳо дами тиру туфангро гирифтан осон не, 

ҳатто амри муҳол [С. Турсун, Серӯзи як баҳор, 49]. Қумрибибӣ, пас аз он ки аз 

шавҳараш муомилаи гарме надид, боз пас ба таги дарвоза баромад [С. Айнӣ, 
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Ғуломон, 39]. Омада як чакра дами гармро хунук нашудан пеш хӯрда равед, 

намешавад? [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, 123].  

      Ҳамсадои ш: ашки шодӣ «хурсандӣ», риштаи андеша «фикр», оташи андеша 

«сӯзу ҷонгудоз»:  

     Агар роҳи сели ҷӯшон ва оташи хурӯшонро бастан мумкин мебуд, аҷаб набуд, 

ки муғулон роҳи моро баста тавонанд [С. Айнӣ, Қаҳрамони халқи тоҷик 

Темурмалик, 54]. Ман падари ту мебошам! – гуфт қаландар дар ҳолате, ки ашки 

шодӣ аз чашмонаш мечакид [С. Айнӣ, Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик, 72]. 

Шарфаи пойи падар риштаи андешаи Мавлонро гусехт [Сорбон, Ҳикояҳо, 37]. Ин 

фикр як сихи кабоб аст, аз ман гузашта ва рӯйи оташи андешаҳои доғ тобам 

медиҳад [С.Р.Афардӣ, Дурӯғи сафед, 5].  

       Ҳамсадои т: қуттии аттор «муҳофизи ҳар чизи нодир», риштаи гуфтугузор 

«суҳбати муқаррарӣ», теғи адолат «инсофу одамгарӣ»: 

Ростӣ, баъзе анъанаҳо ва расму оине, ки дар колхози шумо ҷорӣ шудааст, дар 

қуттии аттор ҳам ёфт намешавад [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 239]. Фақат ин ки 

духтар ба тараддуди рафтан афтоду риштаи гуфтугузори дуяшон чору ночор 

бурида шуд [С. Улуғзода, Восеъ, 48]. – Теғи адолати ҷаноби олӣ кунд нашудааст 

[С. Улуғзода, Восеъ, 231]. 

Ҳамсадои х: хаёли хом «орзую ҳаваси беасос», хабари хунук «сухани бад», 

хабари хуш «сухани нек», сухани талх «сухани ногувор»: 

Баъд аз он ба ҳайати сафорати амир Русияро дида омада, хостааст, ки дари 

хонаи амирро ҳам ба тартиб андозад. Албатта, ин хаёли хом буд [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 493]. – Ҳарчи бошад, ин хабарҳои хунукро овоза карда нагардед, – гуфт 

ясавулбошӣ ва худ ба тарафи болои арк нигоҳ карда рафт [С. Айнӣ, Дохунда, 228]. 

– Ин барои хабари хушат! – гуфт вай. – Агар гуфтаат барин бошад, зиёдтарашро 

мегирӣ! [Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 119]. Аммо ӯ дар ҷавоби ин ҳама 

суханҳои талх заҳрхандае кард ва харашро савор шуда, ба сарсаригардиаш 

баромада рафт [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 28].  

в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): садқаи сар «ҳеҷ боке 

нест», мӯҳри хомӯшӣ «хомӯш бадан», мӯҳри муфтӣ «дар ин ё он масъала сухан 
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наёфтан», салмаи сақат «бори зиёдатӣ, нодаркор шудан», суханҳои сӯзон «сухани 

бад»: 

Ифодаи садқаи сар ба маънои «ҳеҷ боке нест» дар истифода аст. Онро одатан 

дар мавриди сар задани ягон ҳодисаи нохуш ба кор мебаранд. Такроршавии 

таркиби овозии са дар ҷузъҳо хусусияти хушовозии онро дучанд мегардонад.  

Худи ҳамон шаби тӯй садқаи сар шудааст [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 167]. 

Чун Насруллохон фарзанди худаш будани Остонақули кӯдакро ба расмият эътироф 

намекард, дигар воқифони асрор ҳам дар ин бобат аз тарс ба лабҳошон мӯҳри 

хомӯшӣ зада буданд [С. Улуғзода, Восеъ, 157]. Даҳони инҳоро бо мӯҳри муфтӣ 

мӯҳр кардан даркор аст, «гӯшти хар, дандони саг» гуфтаанд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

95]. Аробакаш дидааст, ки бо ин «тунди халахӯр»-ҳои якраҳа баҳсу ҷавоб карда 

нишастан бефоида аст, барои ин «салмаҳои сақат»-ро зудтар ба манзил расонда аз 

дасташон раҳоӣ ёфтан ночор ба роҳ даромада, аспашро чолокона рондааст [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 499]. Суханҳои сӯзон гуфт. Ба дарбон сахт расид [Сорбон, 

Ҳикояҳо, 314].  

      Дар ибораи суханҳои сӯзон ғайр аз аллитератсияи омехта, ҳамвазнию 

ҳамоҳангӣ ва ҳамқофияшавии ҷузъҳо низ мушоҳида мешавад.  

      г) Аллитератсияи ноқис: камони қомат «қомати хамида», хушии хотир «шод, 

хурсанд», чангаки нигоҳ «ҳайратомезона нигаристан»: 

      Не, бародар, ман пир шуда бошам ҳам, ҳоло камони қоматам монанди ту садҳо 

«сад»-ҳо «тир»-ро дар хок пинҳон мекунад [С. Улуғзода, Восеъ, 161]. Аммо ба 

эшони қозикалон намефаҳмонед, – гуфтам ва бо хушии хотир аз он ҷо баромада 

рафтам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 637]. Чангаки нигоҳаш як лаҳза ба рӯи Восеъ 

андармон шуда, чашмонаш калонтар кушода шуданд [С. Улуғзода, Восеъ, 138].  

ІІ.6.3. Ҳамвазнии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии исмӣ 

     Ҷузъҳои бештари ибораҳои фразеологии исмиро калимаҳои ҳамвазн ташкил 

медиҳанд. Калимаҳои ҳамвазн байни худ муносибати том доранд ва ба якдигар 

сахт вобаста мебошанд. Такрорёбии таркибҳои овозии ҷузъҳои ҳамвазн дар ВФ 

ҳамоҳангии онро таъмин намуда, боиси ифоданокии мундараиҷаи он мегарданд. 

Калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг дар баробари дар қолабҳои муайян сохта шудан, 
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инчунин дар бунёди онҳо омилҳои гуногуни фонетикӣ таъсир мерасонанд. Зимни 

таҳлил ва баррасии калимаҳои ҳамвазни дохили ибораҳои мазкур ба миқдори 

ҳиҷоҳои онҳо бояд аҳаммият дода шавад. Калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг, асосан,  

дар заминаи қолабҳои муайяни забонӣ сохта шудаанд. Чунончи, инро дар ибораҳои 

фразеологии нури дида «фарзанд», рози дил «гапи махфӣ», сари дил «пеши бар», 

ҷон ба каф «таваккал ба кори хавфноке», азми азим «ҷасорат», алами алим 

«алами дарднок», малоли хотир «ранҷидан» дидан мумкин аст: 

     Дар айни долу зарби кор мани кампири навадсоларо ба ин болохона бароварда, 

яккаю ягона нури дидаи маро гирёнда мондан нағз не! [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 

132]. – Ман рози диламро ба ту гуфтам, – Лутфия ба по хест [С. Улуғзода, Восеъ, 

116]. Майлаш, биё, туро чун бародарам оғуш кунам? – гуфту духтари шӯх Асоро 

боз бо дастонаш печонда гирифта, ба сари дилаш пахш кард ва аз рухсораи ӯ сахт 

бӯсид [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 125]. То ҷон ба каф нагирӣ, расми қуллаҳои 

барфпӯшро ба навор нақш бандондан муяссар намегардад [Ф. Муҳаммадиев, 

Палатаи кунҷакӣ, 37]. Гӯё духтарак бо як азми азим ва алами алим аз сари 

хирман ҷониби деҳа рафт [Сорбон, Актёр, 394]. – Вале, шаҳаншоҳам, бандаи 

содиқи шумо як андешаи кутоҳ дорад, ки агар малоли хотири маотири зоти 

хуҷастасифат нагардад, баёнашро қарзи бандагӣ мешуморад [Р. Ҷалил, Ҳикояҳо, 

124].  

      Мавриди ҷамъоварии мисолҳо дар кори тадқиқотии худ чунин натиҷагирӣ 

намудем, аксарияти мисолҳои вобаста ибораҳои фразеологии исмӣ дар қолаби 

изофӣ тарҳрезӣ шудаанд. Дар қолаби мазкур вобаста ба ҳодисаи аллитератсия ва 

навъҳои он, ҳамвазнӣ ва ҳамқофиягӣ ва хелҳои он ва такрори одии ҷузъҳо маводи 

фаровонеро дастрас намудем. Дар ибораҳои фразеологии исмӣ ва ибораҳои озоди 

синтаксисӣ қолаби изофӣ нисбат ба қолаби пешояндиву пасояндӣ ва ҳамроҳӣ 

сермаҳсул ба ҳисоб меравад.   
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ІІ.6.4. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии исмӣ 

     Ҷузъҳои бештари ибораҳои фразеологии исмиро калимаҳои ҳамқофия ташкил 

медиҳанд. Калимаҳои ҳамқофия байни худ муносибати том доранд ва ба якдигар 

сахт вобаста мебошанд. Чунин калимаҳо аз рӯйи қонуниятҳои хос амал мекунанд, 

ки инро дар таркибҳои овозии онҳо метавон мушоҳида намуд. Масалан, 

такрорёбии таркибҳои овозӣ дар мавқеъҳои гуногуни ҷузъҳои дохили ин навъи 

ибораҳо ҳамоҳангии онҳоро таъмин намояд ҳам, дар баробари он ҳамқофиягии 

овозҳои мавқеъҳои ҷузъҳо аён мегардад. Онҳо вобаста ба овозҳои ҷузъҳои охир ба 

қофияи пурра, ноқис, такрор тасниф шудаанд:  

      б) Қофияи пурра: қути лоямут «ҳар чизи кам», оҳи ҷонкоҳ «нолаи пурдард», 

ҷони ҷавон «ҷавонмард ё ҷавонзан»:  

      Темурмалик бо ду рафиқи худ аз ҷанггоҳ як халта талқон ва чанд дона қурут 

ёфта аз он чизҳо қути лоямуте карда ҳар се нафар ба роҳ баромаданд [С. Айнӣ, 

Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик, 58]. Вақте ки аз ин нолаҳои беҳосил дилгир 

шуд, найро ба як тараф партофт ва худ оҳи ҷонкоҳе кашида, ба рӯйи сабза ва 

себарга ёзида чашми худро пӯшида ба хаёлот фурӯ рафт [С. Айнӣ, Дохунда, 114]. – 

Бисёр хуб! – Ҳоҷӣ Зокир ҷомаи рӯяшро кашидан гирифта ва ҷавонро масхара 

дошта давом намуд, – дар воқеъ, аз ҷони ҷавонат тарсиданат лозим аст [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 211].  

      Масалан, дар мисоли қути лоямут «ҳар чизи кам» ҳамқофиягии ҳиҷоҳои охири 

ҷузъҳо -ут, ут ифоданокии сурати овозии ВФ-ро ба вуҷуд овардааст, ки боиси 

хушовозии ниҳоят муаддаби он гаштааст. Ибораҳои рехтаи оҳи ҷонкоҳ ва ҷони 

ҷавон низ дар заминаи қофияи ҷузъҳо ба воситаҳои ифодагари эҳсосоти баланд 

табдил ёфтаанд.  

       б) Қофияи ноқис: қиёмати қоим «ҳодисаи пуршӯру ошӯб», хаёли маҳол 

«орзуи ношуданӣ», чанголи аҷал «марг»: 

Дар ин қиёмати қоим танҳо одами мағзаш палағда матавонад роҳи даштро 

пеш гирад [С. Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон, 34]. Ҳарчанд орзуи хондан, хусусан 

баъд аз васияти падарам, аз аввала зиёдтар шуда бошад ҳам, ин орзу ба назарам як 



109 

 

 

 

хаёли маҳол барин менамуд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 120]. Чанголи аҷал майдони ӯро 

титу тарит карда, ҷонашро меҷӯст, аммо наёфт [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 310]. 

      Дар ифодаи чанголи аҷал ба маънои «марг» истифодаи таркибҳои овозии ол, 

ал ба қофияи ноқис оварда мерасонад. Дар баробари қофия, ба ҷузъҳои таркиби 

овозии ибораи мазкур назар намоем, ҳамсадоҳои ҷуфти ч ва ҷ-ро мушоҳида кардан 

мумкин аст. «Фонемаи ҷ ва ч ҳамсадоҳои шавшувдори пешизабонии зичи 

рахнадори (ё аффикатаҳои) ғайридимоғӣ мебошад. Онҳо дар натиҷаи ба милкҳои 

дандонҳои боло ё қисми пеши коми сахт расидани пеши забон сохта мешаванд. 

Ҳамсадоҳои ҷ ва ч рӯизабонӣ мебошанд [98, 93]. 

 в) Такрори одии ҷузъ: тап-тапи зағома «ҳаракати на чандон ҷолиби диққат», 

марди мардон «чӣ будани одамро бо корд, дар ҷанг месанҷанд», охири охирон 

«дар ниҳояти кор», ҷони ҷон «фарзанд, одами хеле наздик»: 

Вақте ки амир аз ин тап-тапи зағома натарсида, корро ба ҷанг анҷомид, боз 

ҳам ҷадидон аз дудилагӣ набаромаданд [С. Айнӣ, Дохунда, 135]. Унвони мартабаи 

охирин «марди мардон» буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 339]. Ва хонду дилаш заҳрогин 

шуд: яке чаҳор зан гирифта, охири охирон тарки хонаву дар карда [С. Р. Афардӣ, 

Дурӯғи сафед, 8]. – Рӯз меравад, шаб меояд, Майвалӣ! Ҷонам Майвалӣ! Ҷони 

ҷонам Майвалӣ! [С. Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 165].  

       Ҳамин тариқ, ҷузъҳои ибораҳои фразеологии исмиро вобаста ба хусусиятҳои 

фонетикӣ ба аллитератсия ва навъҳои он, аз рӯйи мутаносибии таркиби овозиашон 

ба ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва ҳамқофиягӣ гурӯҳбандӣ намудем. Ҳама ибораҳои 

фразеологии исмие, ки бо чунин тарз тасниф гардидаанд, танҳо дар қолаби изофӣ 

мебошанд. Қолабҳои пешондиву пасояндӣ ва ҳамроҳӣ дар ибораҳои фразеологии 

исмӣ кам дучор мешаванд. Инчунин дар таснифоти пешниҳодшуда қисмати зиёди 

ибораҳои исмӣ аз ду калима сохта шудаанд. Ибораҳое, ки аз ду зиёда калимаҳо 

сохта шуда бошанд, камтар истифода шудаанд.  
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  ІІ.7. Ибораҳои фразеологии сифатӣ ва хосиятҳои талаффузнии онҳо 

Ибораҳои фразеологии сифатии забони тоҷикӣ дар нисбати ибораҳои 

фразеологиии исмӣ каммаҳсул мебошанд. Онҳо хусусиятҳои махсуси овозиро 

соҳиб мебошанд. Дар шаклгирии ин навъи ибораҳои фразеологӣ нақши овозҳо 

бениҳоят калон мебошад. Хусусиятҳои овозиро дар ҳама қолабҳои ибораҳои 

фразеологии сифатӣ дидан мумкин аст. Масалан, дар ибораи хонашери 

майдонғариб «касе, ки дар гуфтор мағрур, аммо дар амал тарсончак» таркибҳои 

овозии он ва он; ер ва ар ҳамрангии пурраи овозиро ба вуҷуд овардаанд. 

Хусусияти дигаре, ки ба ибораҳои фразеологии сифатӣ хос мебошад, ин сохти 

калимаҳои дохили онҳо мебошад. Умуман, калимаҳои дохили ВФ аз ҷиҳати сохт 

сода, сохта ва мураккаб мебошанд. Агар ҷузъи асосии ин гурӯҳи ибораҳо сода 

бошад, ҷузъи дуюм ҳам сода ва ё қисман сохта мешавад. Дар қолаби изофӣ ҷузъи 

аввал мураккаб бошад, ҷузъи дуюм ҳам дар шакли мураккаб меояд. Чунин тарзи 

баробарии сохти калимаҳо дар ибораҳои фразеологии сифатӣ ба ҳамнишинӣ ва ё 

таркиби овозии онҳо бетаъсир намемонад.Чунончи:  

 – «Хонашери майдонғариб» – гӯед, гуфт Қорӣ Усмон сухани Мулло Амонро 

бурида, ки дар ҳар маврид як мақол овардан одати ӯ буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 537].  

 ІІ.7.1. Аллитератсия дар ибораҳои фразеологии сифатӣ 

Ҳодисаи аллитератсияро дар гурӯҳҳои сохторию маъноии ВФ вохӯрдан 

мумкин аст. Яке аз ҳамин гурӯҳҳои ВФ ин ибораҳои фразеологии сифатӣ 

мебошанд. Ибораҳои сифатӣ нисбат ба ибораҳои исмие, ки аз ҷузъҳои 

аллитератсияшуда дошта бошанд, кам дучор гардидем. Ибораҳои фразеологии 

сифатие, ки дар ҷузъҳои онҳо ҳодисаи аллитерасия дида мешавад, дар қолабҳои 

изофӣ, пешояндиву пасояндӣ ва ҳамроҳӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ин, пеш аз ҳама,  

такроршаваии овозҳои ҳамгунро дар ҷузъҳои фразеологизмҳо нишон медиҳанд. 

Овозҳо хусусияти такроршавӣ дошта, дар сохтани калимаҳои гуногун ҳамчун 

воҳиди забон нақши аввалиндараҷа доранд.  

     Яке аз махсусиятҳои ибораҳои фразеологии сифатӣ, ки аз калима ва ифодаҳои 

одии забон фарқ мекунанд, ин бо интонатсияи шахшудаи худ талаффуз шудани  

онҳо мебошад. Чизи дигаре, ки барои ҳама гурӯҳҳои ВФ-и онҳо ба тариқи барҷаста 
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зоҳир мегарданд, таркиби овозии онҳо мебошад. Дар сохторои овозии ибораҳои 

сифатӣ нақши ҷузъҳои хушоҳанг бениҳоят калон аст. Ҳамин мутаносибии овозии 

ҷузъҳо ба хушовозии онҳо оварда мерасонад. Хушовозии ҷузъҳои таркибӣ 

метавонанд дар шакли ҳамвазнию ҳамқофиягӣ ва аллитератсияи онҳо ба вуҷуд 

омада бошад. Аллитератсияи ибораҳои фразеологии сифатӣ низ дар сурати 

ассонанс, консонанс, аллитератсияи омехта ва ноқис зоҳир мешавад: 

      а) Ассонанс 

      Такрори садоноки а: чаҳор кас медидагӣ «намоён, маълум», ҷон бар лаб 

омада «ҷони набаромада», аз муҳаббат саршор «меҳру муҳаббати зиёд», нокаси 

бадбахт «одами нобакор, разил»:  

     Акнун ба бемористон афтиду сад ҳайфу дареғ, ки ба дасти табиби чаҳор кас 

медидагӣ наафтод [Ф. Муҳаммадиев, Палатаи кунҷакӣ, 25]. Талош барои 

боздоштани ҷони бар лаб омада, талоше, ки табибон ва дастёронашон бар зидди 

марг мебаранд, саргузашти ҳамин гуна охирин донаи гӯгирдро ба хотир мерасонад 

[Ф. Муҳаммадиев, Палатаи кунҷакӣ, 9]. Рост аст, ки агар агарчанде Ҳасан Эргаш як 

вақтҳо дили аз муҳаббат саршори ӯро зери по карда буд, Фотима ҳоло ҳам вайро 

дӯст медошт [С. Айнӣ, Ғуломон, 598]. Дарро сахт ба рӯяш пӯшидам. Нокаси 

бадбахт [Б. Фирӯз, Тору пуд, 102]. 

     Садоноки о: ба мӯе овезон, бо чашмони пуроб «гирён», бо оҳанги сард 

«дурушт, дағал», пойлучони худобехабар «шӯрапушт, кӯчагард»:  

      Дар ибораи ба мӯе овезон омадани ду садоноки лабӣ, қатори ақиб ва устуворро 

ба назар мерасад.  

      Дар бадали чаҳор ҳафтаи охир борҳо шудааст, ки ҷони ӯ низ мисли аловаки 

кабуди ҳамон гӯгирддона ба мӯе овезон буд [Ф. Муҳаммадиев, Палатаи кунҷакӣ, 

9]. Ёдгор дар назди падар бо чашмони пуроб нишаста буд [С. Айнӣ, Дохунда, 

113]. – Ана, аз они ҳамсояҳо-дия, – гуфт бой бо оҳанги сард [С. Айнӣ, Ғуломон, 

492]. Хом набошад, аввал хуб адабашро дода, боз ба ин пойлучони худобехабар 

ҳазл мекард магар? [С.Турсун, Се рӯзи як баҳор, 26]. 

      Садоноки у: лучу пӯсткандаи гап «бепарда, кушодаву равшан», пой дар 

узангу «мавқеъдор», мӯйдарози ақлкӯтоҳ, тунди халахӯр «танбали гапнодаро»: 
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Акнун хоҳ хато бошад, хоҳ не, лучу пӯсткандаи гапа мегӯям [Р. Ҷалил, 

Одамони ҷовид, 15]. Ҳоло ки пой дар узангу ҳаст, аз шуҳрати раиси колхози 

пешқадам истифода бурдан, каме давр рондан даркор [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 

9]. – Чаро шумо ҳар вақт маро ва занони дигарро «мӯйдарози ақлкӯтоҳ» гуфта 

дашном медиҳед [С. Айнӣ, Ғуломон, 115]. Аробакаш дидааст, ки бо ин «тунди 

халахӯр»-ҳои якраҳа баҳсу ҷавоб карда нишастан бефоида аст…[С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 452]. 

      Садоноки и: фис-фисаки мавизкӯбак «маккори назарногир», пири ҷавондил 

«кӯҳансоли зиндадил»:  

     Сағираҳо бало мешаванд, худат бехабар мемонӣ, ки аз дасти онҳо ба бало 

гирифтор шудаӣ. Ин хелаша фис-фисаки мавизкӯбак мегӯянд [Ҷ. Икромӣ, Тори 

анкабут, 38]. Сардори сохтмон пири ҷавондиле буд [Ю. Акобиров, Норак, 21].  

Дар таркиби овозии ибораҳои фразеологии сифатӣ вобаста ба ассонанс 

мисолҳоеро дучор гардидем, ки дар онҳо садоноки а, о, у ва и бештар иштирок 

доштанд.  

б) Консонанс. Аз рӯйи иштироки овозҳои ҳамсадо дар ҷузъҳои таркибии 

ибораҳои фразеологии сифатӣ мо танҳо як ё ду мисолро ба даст овардем, ки дар 

онҳо овозҳои б, г, д, м, ва ш такрор ёфтааст.  Бинобар ин, онҳоро ба таври умум 

дар зер оварда шудаанд.  

Бепули бадҳаво «нодори ботакаббур», ба дил наздик «дӯст, ҳамроз будан», 

бо чашмони шубҳанок «касеро ба бадгумонӣ монондан», миёнақади ситорагарм 

«дилкаш, мафтункунанда»:  

Сарманшаи он ҳамон ғуломони беобу замин, ҳамон ғуломони бепули бадҳаво 

буданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 204]. Аммо мехост, ки бо Гулнор, ки ягона шахси ба 

дил наздикаш буд, вохӯрад [С. Айнӣ, Дохунда, 239]. Ин писари кист? – гуфта 

пурсид агротехник, дар ҳолате, ки ба Ҳасан бо чашми шубҳанок нигоҳ мекард [С. 

Айнӣ, Ғуломон, 555]. Аз назди он духтари миёнақади ситорагарме фаромад [Ю. 

Акобиров, Норак, 5]. 
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в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): танӯр барин тафсон 

«ниҳоят гарм», тезҷанги ханҷарнӯл «ба монанди ханҷар тез», бофаросати 

фавқулода «ғайриодӣ»:  

       Дар як гӯшаи ин ҷо як чуқурии чоҳмонанде канда, ӯро ба сӯхтани ҳезуми 

саксавул танур барин тафсонда буданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 109]. Агар ӯ ҳамон 

бедонаи тезҷанги ханҷарнӯлро ба даст оварда, ба Тӯра пешкаш кунад, чӣ 

мешавад? [С. Улуғзода, Восеъ, 5]. Ин кас Қанбаров бофаросати фавқулода 

мебошад, «ин мардакро бозӣ дорондан чандон осон нест», вай як ҳарфи беҳуда 

намегӯяд [Ю. Акобиров, Норак, 142].  

г) Аллитератсияи ноқис: аз бом тароша афтодагӣ барин «ҳодисаи ногаҳонӣ, 

ба таври ғайриинтизор», чун офтоби паси абр тира «ноаён», монанди хорпушти 

шаттахӯрда кулӯла, мисли мурағаки болшикаста маъюс «ноумед, рӯҳафтода»:  

Бояд ҳаминро қайд намуд, ки ҳамсадоҳои ҳамгун ва садонокҳои гуногун дар 

ҳиҷоҳои алоҳида ҷузъҳои ВФ ба аллитератсияи ноқис оварда мерасонад. 

 Оё гапаш аз бом тароша афтодагӣ барин шуда дар назди мутаваллӣ изо 

намекашад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 345]. Чеҳрааш чун офтоби паси абр тира, сиёҳ 

шуда буд [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 36]. Қорӣ Исмат монанди хорпушти 

шаттахӯрда кулӯлаю лӯнда шуд [С. Айнӣ, Марги судхӯр, 228]. Писараш Давлат 

бошад, мисли мурағаки болшикаста маъюсу парешон буд ва Сафоев якзайл бо 

дасти чапаш сари ӯро навозиш мекард [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки 

холист…, 22].  

     ІІ.7.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии сифатӣ  

     Дар қатори дигар ВФ ибораҳои фразеологии сифатӣ ҳам аз калимаҳои ҳамвазну 

ҳамоҳанг орӣ нестанд. ВФ-ро наметвон бе чунин калимаҳо тасаввур намуд. Агар 

дар онҳо ҳамвазнию ҳамоҳангии пурраи ҷузъҳо дида нашавад ҳам, баъзан 

хусусиятҳои савтӣ, такрорёбии овозҳои ҳамгун, монандӣ ё наздикӣ, аз рӯйи 

иштироки овозҳои садоноку ҳамсадо аз ягон ҷиҳат чунин мутаносибии 

талаффузиро ба вуҷуд оварда метавонанд. Ҳамин тарзи ҳамнишинии овозҳо дар 

ҷузъҳои ибораҳои фразеологии сифатӣ дар қолаби пешакӣ рехтаву устувор боиси 

ҳамвазнию ҳамоҳанг ва ҳамқофиягӣ шуда метавонанд.  
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    Ба ҷузъ ин, дар қолабҳои мухталиф тарҳрезӣ шудани ҷузъҳои ВФ боиси ба вуҷуд 

омадани калимаҳои наздиковозу ҳамоҳанг, ҳамвазну ҳамқофия шуда метавонанд, 

ки ин ҳам то андозае таносуби ҳамвазнии ҷузъҳоиро таъмин мегардонад: софқалби 

раҳмдил «дилсӯз», бо ду дасти холӣ «бе дастовез», ба дилу дида наздик «дӯст, 

мушфиқ», мисли пари қу сабуку зебо «нарму мулоим»:  

Ибораи софқалби раҳмдил аз ду калимаи мураккаб ташкил ёфта, ба сифат 

далолат намудааст. Нависанда аз калимаҳои синонимии қалб ва дил бо тобеъ 

шудани калимаи соф ва раҳм ибораи фразеологии сифатӣ сохтааст. Ин, пеш аз 

ҳама аз устоди каломи бадеъ будани эшон дарак медиҳад. 

 Ӯ одами софқалби раҳмдил буд ва деҳқонони худро ба чизе ва ба коре 

маҷбур намекард ва сари ҳосилғундорӣ намерафт ва одами худро ҳам 

намефиристод [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 123]. Пас аз ин қадар ҷаҳонгириву сарватмандӣ 

бо ду дасти холӣ ба хок меравад [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 32]. Аз ҳама 

муҳиммаш ба рӯзи фавти инсони бисёр ба дилу дида наздик ва дӯсти 

меҳрубонам…як сол пур мешуд [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 435]. Барфи рус мисли 

пари қу сабуку зебост… [Ю. Акобиров, Норак, 32]. 

 Дар ибораи ба дилу дида наздик дар баробари ҳамвазнии ҷузъҳо, боз 

такроршавии таркиби овозии ди дар ҳар ҷузъ ба мушоҳида мерасад, ки он аз 

аллитератсияи омехтаи тарҳи ВФ шаҳодат медиҳад.  

Баъзан такроршавии таркибҳои овозӣ ҳамгун ба шинамию равонии овозҳои 

дохили калимаҳо сабаб гардад, аз ҷониби дигар тобиши маънои хурсандию 

болидаруҳиро тавлид намудааст. Дар такроршавии чунин таркибҳои овозӣ метавон 

даҳҳо ифодаву тобишҳои махсуси эҳсосотиро мушоҳида намуд.  

ІІ.7.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии сифатӣ 

    Дар ибораҳои фразеологии сифатӣ ҳам ҷузъҳои ҳамқофияро мушоҳида кардан 

мумкин аст. Чунин ҷузъҳои ҳамқофия дар заминаи овоз ё таркибҳои овозии 

ҳамгуни охири ҷузъҳои алоҳида омада, ба хушовозии нотакрори онҳо боис 

гардиданд. Қофия дар ибораҳои фразеологии сифатӣ аз рӯйи таркибҳои овозии 

ҳиҷоҳои охири ҷузъҳояшон ба навъҳои қофияи пурра ва такрор гурӯҳбандӣ карда 

мешавад:  
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      а) Қофияи пурра: абрешим барин мулоим, хапаки таги тапак «пинҳонӣ 

корбудкунанда»:  

      Вақте як мушт мефурорӣ, зуд ором меёбад, абрешим барин мулоим мешавад 

[С. Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон, 108]. – Ҷӯраат хапаки таги тапак будааст 

[Насим Р., Хонае, ки сӯяш мешитобам, 12].  

     б) Қофияи такрор: хушбахти хушвақт «хурсанд, хушҳол», хомӯши хомӯш, 

наздики наздик:  

Дар мисоли мазкур дар баробари қофияи такрор дар ҳиҷоҳои якуми ҷузъҳо, 

инчунин баъзе хусусиятҳои фонетикии овозҳоро дар ҳиҷоҳои дуюми ҷузъҳо 

мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар калимаҳои бахт ва вақт дар баробари 

ҳамвазнию ҳамқофиягӣ, такрорёбии ҳамсадоҳои лабу дандонии (б, в) ва 

ҳамсадоҳои забончагӣ (х, қ) ба назар мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

калимаҳои ҳамвазну ҳамқофияи ВФ хусусиятҳои савтии овозҳо ҳам нақши калон 

дорад.  

      Ин ҷавонони хушбахти хушвақт мебошанд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо,70]. Ҳама ҷо 

хомӯши хомӯш гашт ва аз зер садои рӯд боло гирифт [Сорбон, Ҳикояҳо, 297]. Он 

вақтҳо сари бораи рӯдхона наъра мекашид, хатаре надида, ҳамроҳи модашер бо 

пайроҳа бари рӯд фаромада об мехӯрд ва боз ба найзор бармегашт, ки наздики 

наздик буд, рӯдхона… [Сорбон, Ҳикояҳо, 307]. 

Ҳангоми таҳлилу натиҷагириҳо дар асоси ибораҳои фразеологии сифатӣ 

маълум гардид, ки ҳодисаи аллитератсия, ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва ҳамқофиягӣ ва 

навъҳои он нисбат ба ибораҳои фразеологии исмӣ хеле кам истифода шудааст. 

Ибораҳои сифатие, ки вобаста ба таркиби овозиашон ба чунин тарз тасниф 

намудем, дар қолаби изофӣ, пешояндиву пасояндӣ ва ҳамроҳӣ сохта шудаанд. 

Инчунин нақши ВФ-и ташбеҳӣ дар созмони ин гурӯҳи ибораҳо бениҳоят калон 

мебошад.   
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ІІ.8. Ибораҳои фразеологии феълӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

Қисмати зиёди ВФ-и забони адабии тоҷикиро ибораҳои фразеологии феълӣ 

ташкил медиҳанд. Вобаста ба иштироки ҷузъҳо ва унсурҳои дохилӣ онҳо дар 

шаклҳои гуногун ба назар мерасанд. Аз ин рӯ, онҳоро дар асоси хусусиятҳои 

савтиашон гурӯҳбандӣ менамоем. Нақши ҷузъҳо ҳам дар созмони ВФ бениҳоят 

калон мебошад. Ҳар қадар миқдори ҷузъҳо зиёд бошад, такрорёбии овозҳои ҳамгун 

ва ё таркибҳои овозӣ бештар дида мешавад, ки ин ба гӯши шунаванда нарм ва 

форам рафта мерасанд, дар натиҷа ҳодисаи аллитератсияро ба вуҷуд меоранд.  

ІІ.8.1. Аллитератсия дар ибораҳои фразеологии феълӣ 

Ҳамин хусусияти такроршавии овозҳоро ҳам дар калимаҳои дохили ибораҳои 

фразеологии феълӣ дида мебароем. Чунин тарзи такрор омадани овозҳои 

ҷудогонаи ҳамгун дар ҷузъҳои фразеологизмҳо хушоҳангии онҳоро ба вуҷуд 

меорад. Тамоми ҳодисаҳои савтӣ аз худи овозҳо сарчашма гирифта ба таркибҳои 

овозии ба ҳам монанд ва ё тазод ва наздикии онҳо дар ҷузъҳои ибораҳои 

фразеологӣ аён мегарданд.  

      Дар сохтори савтии қисмати бузурги ибораҳои фразеологии феълии забони 

адабии тоҷикӣ такрорёбии яке аз садонокҳо ва ё ҳамсадоҳо ба назар мерасад, ки 

боиси аллитератсияи онҳо гаштаанд. Ин навъи сохтории ВФ низ дар худ ҳама 

хелҳои аллитератсияро таҷассум кардаанд:  

       а) Ассонанс. Садоноки а: ду пойро ба як мӯза андохтан «касеро ба амри 

имконнопазире маҷбур намудан», ба сари касе чормағз шикастан «азобу азият 

додан», санги қаноат ба шикам бастан «қаноат кардан, ба нобуданӣ тан додан», 

лаҷоми касеро кашида мондан «касеро дар бораи чизе огоҳонидан»:  

– Падарам ду пойро ба як мӯза андохта, талаб мекунанд, ки ба Раҳимов 

меросӣ, чунки фотиҳа шудай [А. Баҳорӣ, Тирукамон, 72]. Ҳар шаб ба сари 

ҳамсояҳо чормағз шикастан аз рӯи инсоф не [А. Баҳорӣ, Тирукамон, 30]. Ваҷҳи 

маошаш рӯзе ба якто нон ва як чойнак чой базӯр мерасид, муллои ҷавон ноилоҷ 

санги қаноат ба шикам баста, бисёр рӯзҳоро ба гуруснагӣ, шаб ва шабҳоро рӯз 

мекард [С. Улуғзода, Восеъ,148]. Агар якта-нимта баднафсон бо мақсади савдогарӣ 
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ба он сӯ карасин ё шароб гузаронанд, фаҳмида, даррав лаҷомашонро кашида 

мемонанд [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 169].  

       Садоноки о: қавоқҳои худро овехтан «табъи касе хира будан», чашми худро 

об додан «аз тамошои касе, чизе фараҳманд гардидан», линги касеро аз осмон 

овардан «несту нобуд намудан»:  

Донбасӣ каскаашоро болотар бардошта, қавоқҳояшро овехта, ба Самеев 

нигоҳи норозиёна афканд… [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…,133]. 

Ман ҳар вақт, ки аз баргони пурчангу хоки дарахтони лаби рӯд чашмони худро об 

додан мехостам, ҳамин тавр мекардам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 254]. Ҷаноби олӣ ба 

қӯшбегӣ мефармояд, ки линги он золимонро аз осмон оварда, ба ҷои онҳо 

ҳукуматдорони одил мефиристанд, – гӯён ба онҳо «башорат» медоданд [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 535].  

     Садоноки у: гуноҳи худро шустан «бо кори нағзи худ гуноҳро аз гардани худ 

соқит кардан», хуни ҷигар хӯрдан «сахтӣ, азобу машаққати зиёде кашидан», хуни 

ҷигар шудан «бисёр азоб кашидан», мурч хӯрондан «фиреб кардан»: 

 Ҷанг сар шуд, худам ариза додам, ки агар бовар кунанд, гуноҳамро дар фронт 

бо хунам хоҳам шуст [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…,175]. Ҳой 

бача, хобӣ ё бедор? – Китоб мехонам, – хиҷолатомез гуфт Насим ва аз ҷояш 

бархост. Китоб?! – Ман хуни ҷигар хӯрда, ба девор гап мезадаам-дия [А. Самадов, 

Паррончакҳо, 54]. Ҳайдарҷон бо бачаҳо чанд соат хуни ҷигар шуд, вале то охир 

тоқат кард, вай ҳамин хел одам аст [Ф. Муҳаммадиев, 234]. – Ӯ пирсаг набудааст, 

балки пиррӯбоҳ будааст, ки гургони ҷавонро мурч хӯронда рафтааст, гуфт посбон 

ба онҳо [С. Айнӣ, Ғуломон, 294]. 

     Дар ҷузъҳои ибораҳои мазкур такроршавии овозҳои у ва ӯ махсусиятҳои савтии 

онҳоро боз ҳам равшантар мегардонад. Овозҳои у ба ӯ хеле наздиканд, онҳо 

муқоисашаванда мебошанд. Садонокҳои у ва ӯ-ро вобаста ба кӯтоҳӣ ва дарозии 

овозиашон дар муҳитҳои гуногуни фонетикӣ ба гурӯҳи устувор ва ноустувор ҷудо 

мекунанд. Садоноки ӯ чун садоноки устувор аз рӯйи қатор ба хели омехта ва аз 

рӯйи бардошт бошад, ба миёна тасниф мешавад. Яке аз хусусиятҳои бараҷастаи 

садонокҳои устувор дар ҳамин мебошад, ки онҳо дар ҳама муҳитҳои фонетикӣ 
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устувории худро нигоҳ медорад. Садоноки у ба гурӯҳи садоноки ноустувор мансуб 

мебошад ва ҳамеша дар ҳолати ихтисоршавӣ қарор дорад.  

Вобаста ба иштироки садонокҳои гуногуни ҷузъҳои ибораҳои фразеологии 

феълӣ ассонанси омехтаро гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: ранги дигар гирифтан 

«тағйир ёфтан», савод баровардан «босавод шудан», аз об хушк баромадан 

«гуноҳеро карда беҷазо мондан», чор даҳон гап задан «каме суҳбат кардан»:  

 Чун гап ба болои амиру қозикалон омад, суҳбат ранги дигар гирифт, 

шунавандагонро як гаронии номаълум зер кардагӣ барин шуд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

174]. Аммо ӯ бесавод буд, бинобар ин, ман ҳар рӯз як соат вақтамро сарф карда, 

ӯро алифбо хонондам ва то баҳор саводашро нимкора баровардам [Ф. Ниёзӣ, Ҳар 

беша гумон мабар, ки холист…, 58]. – Э…– гуфт тамасхӯркунон Абдулло, – 

мебинам, ки ту аз ман ҳам донотар шуда, аз об хушк баромадан мехоҳӣ [Ҷ. 

Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 89]. Инчунин ҳамчун шоҳидони зинда ба ҳимояти 

муаллим Раҳимов чор даҳон гап зада, ба халосшавии ӯ аз ҳабсхона ёрӣ расонем 

[А. Баҳорӣ, Тирукамон, 86].  

б) Консонанс. Ҳамсадои б: ба сари касе об рехтан «касе, чизеро маҳв, нобуд 

кардан, барбод додан», аз бинӣ боло гап задан «аз ҳадди муқаррарии худ берун 

гaп задан», аз бинӣ баромадан «ҷазои амали норавои худро дидан», мӯйлаб сабз 

кардан «ҷавонмард шудан»:  

Аммо баъд аз 10-12 бор каланд задан чунон дар арақ ғӯтид, ки гӯё ба сари ӯ аз 

сатил об рехта бошанд ва суст шуда, бар замин нишаста монд, ҳашарчиён коҳ-

коҳзанон хандиданд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 56]. Ману Ҳайдарҷон, ки аз айёми бачагӣ 

то он рӯзҳо ба якдигар аз бинӣ боло гап назада будем, рӯзи тӯю сури шумо қариб 

даст ба гиребон шудем [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 238]. Ба ҳар ҳол дар маҷлиси 

ҳисоботӣ номи Амиров ва пайравони ӯ вирди забони ҳама буд. Хӯрдагию 

нушидагии онҳо аз биниашон баромад [Ф. Муҳаммадиев, Раиси нав, 11]. Номи 

аслии ин одам Зокирбой бошад ҳам, соли гузашта ба сабаби ба зиёрати Макка – ба 

ҳаҷ рафта омаданаш ба номи ӯ як калимаи «хоҷӣ» ҳам ҳамроҳ шуда буд, дуюми аз 

он се нафар, як ҷавони 22-сола буд, ки акнун мӯйлаб сабз карда буд [С. Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 210].  
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Ҳамсадои г: ҷон ба гарав гирифтан «барои фидо намудани ҷон, ҳамаи дору 

надор тайёр будан», ба гардан гирифтан «ба зиммаи худ гирифтан», гапро 

гурезондан «гапро дигар кардан»: 

Касоне, ки ҷон ба гарав гирифтаанд, қадри Ватану фарҳангро медонистанд 

[Сорбон, Ҳикояҳо, 423]. Зоҳиран, ҳоким бозиро бохта ҳисоб мекард ва 

машғулияташро ба гардан гирифтан буд [С. Улуғзода, Восеъ, 293]. Маккор! 

Гапро гурезонда, маро газида истодааст, – маънии кинояҳои рақибашро фаҳмида 

ба дил гузаронд қушбегӣ [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 259].  

Ҳамсадои д: дил доштан «ба касе, чизе майл, хоҳиш, рағбат доштан», дил 

додан «мафтуни касе гаштан», дар дил хондан «беовоз хондан», аз даст додан «аз 

касе ё чизе маҳрум шудан»:  

Бибигулро аз ин рӯ шамъи хиром, меҳри заношӯӣ низ ба куллӣ хомӯш гашта, 

дигар нисбат ба Шокарим дили гарм надошт [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки 

холист…, 150]. Чун фурсати мусоиде даст медиҳад, Юсуф аз болои харсанг ба 

мингбошӣ зарбаи ҳалокатовар мезанад [С.Улуғзода, Восеъ, 251]. Вай боқимондаи 

хабарро дар дилаш мехонд [Р. Ҷалил, Одамони ҷовид, 460]. Ӯ бо ҳамроҳии мансаб 

дусад ҳазор тангаи нақдинашро ҳам аз даст дода, аз ин ваҷҳ аламаш боз ҳам 

дарднок ва тоқатфарсо гардида буд [С.Улуғзода, Восеъ, 9].  

Дар мисоли аз даст додан ба маънои «аз касе ё чизе маҳрум шудан», дар 

баробари такроршавии овозӣ д, инчунин муқобилгузорӣ ва ба як гурӯҳ мансуб 

будани онро бо овози т метавон мушоҳида намуд. Аз рӯйи хусусиятҳои савтӣ 

ҳарфҳои т ва д-ро ҳамсадоҳои пеши забонӣ, ба ҳам наздик, вале яке ҷарангдор (д) 

дигареро беҷаранг (т) ҳисобидан мумкин аст: «Ин фонемаҳо дар натиҷаи ба қафои 

дандонҳои боло расидани рӯи нӯги забон сохта мешаванд. Нӯги забон ба боло 

бардошта мешавад ва рӯи он ба пӯсти дохилии дандонҳои боло мерасад ва дами 

ҳаворо мебандад. Аз ҳамин рӯ, ҳамсадоҳои д ва т рӯизабонӣ (дорсалӣ) мебошанд», 

– қайд намудааст, забоншинос Т. Хаскашев [98, 89]. Баъд аз тавлид шудани ин 

овозҳо даҳон каме кушода мегардад ва нӯги забон ба қафои дандонҳои поён васл 

гашта, ҷараёни ҳавои дар он ҷамъшуда бо фишори баланд хориҷ мегардад.  
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Ҳамсадои п: ба гап ҷома пӯшондан «дар гапе муболиға намудан, чизеро аз 

будаш зиёд карда нишон додан», ба пойи касе пайтобаи туҳмат печондан 

«касеро гунаҳгор намудан», аз пода пеш чанг андохтан «пеш аз иҷрои коре онро 

овоза кардан», пишаки касеро пишт гуфтан «касе ба андак гап ранҷидан»: 

Рост, Сафо ҳам гӯлу гаранг нест, даркор шавад, ба гап ҷома мепӯшонад [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 339]. Ин маротиба ҳам Аҷик ҳамчун дӯзди зӯр соҳиби 

говро бастанӣ шуда, ба пои Қурбон пайтобаи туҳмат печонида, лекин гуноҳаш 

зиёдтар шудааст [А. Самадов, Баъд аз сари падар, 42]. Сад афсӯс, ки аз пода пеш 

чанг карда будаам [Ф. Муҳаммадиев, Одамони кӯҳна, 45]. Мавлонбои мо метарса, 

пишаки ӯро пишт гуфта наметавона? [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 376]. 

Ибораи фразеологии пишаки касеро пишт гуфтан бо чунин маъно дар 

истифода бошад ҳам, таркибҳои овозии такрори пиш- пиш оҳанги манфии ба 

пишак монанд будани шахси хитобро ифода мекунад. Яъне бо истифода аз ин ВФ 

манзарае ба вуҷуд оварда мешавад, ки он одам ба гурба монанд аст, на шахси 

муқаррарӣ.  

Ҳамсадои р: ба сари чизе об рехтан «чизеро маҳв, нобуд кардан, барбод 

додан», ресмони касеро дарозтар партофтан «имконияти фикру андеша карданро 

додан»:  

 Ӯ ба сари киштзори мо об рехта бошад, мо ба сари ӯ оташ дармегиронем [С. 

Айнӣ, Ғуломон, 461]. Билолов ресмонашро дарозтар партофта монда буд ва 

кӯшиш мекард, ки Тӯтиро бештар ба худ наздик кунад [Ҷ. Икромӣ, Хатлон, 185].  

Ҳамсадои ш: пешонаи худро турш кардан «чеҳраи худро ғазабомез, 

қаҳромез намудан», аз ҷаҳон чашм пӯшидан «вафот кардан» чашм надоштан 

«интизор набудан, нигарон нашудан», оташи иштиҳо боло гирифтан «майли 

хурокхӯрӣ, хеле гурусна мондан»:  

Барои чӣ сӯми кор медиҳам? – гуфт хӯҷаин пешонаашро турш карда [С. 

Айнӣ, Ёддоштҳо, 171]. Аз мобайн ягон моҳ нагузашта устод Садриддин Айнӣ 

абадӣ аз ҷаҳон чашм пӯшид [П.Толис, Ҳикояҳо ва повестҳо,77]. Бисёр чизҳоеро, 

ки ман ҳеҷ гумон намекардам ва чашм надоштам, гап заданд [С. Айнӣ, Ғуломон, 
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594]. Оташи иштиҳоҳо боло гирифт, гуруснагӣ дуд аз димоғҳо бароварда, ҳамаро 

дар ҷустуҷӯи хӯрок андохт [С. Айнӣ, Дохунда, 179].  

         в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): ба таги пӯсти касе 

даромадан «ҳилагарӣ, маккорӣ кардан», дони касеро гирифта ба коҳаш алов сар 

додан «носипосӣ кардан», ба ғаму ғусса ғӯтидан «ба ғам гирифтор шудан»:  

Ҳунаре, ки ӯ дорад, шайтон надорад, ба таги пӯсти одам медарояд, фоидааш 

аз Барзу зиёд [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 71]. – Э, ин моҳи беайб донамро 

гирифта, ба коҳам алов сар дод-ку [А. Баҳорӣ, Тирукамон, 36]. Бинобар ин мо ба 

ғаму ғусса ғӯтидем [Ҷ. Икромӣ, Тахти вожгун, 281]. 

г) Аллитератсияи ноқис 

   Дар ибораи китф дарҳам кашидан омадани таркибҳои овозии ки ва ка низ 

ҳамин гуна аллитератсияи ноқисро ба вуҷуд овардааст. Аммо дар сурати 

такроршавии таркибҳои овозии ҳамгун дар ҷузъҳои ВФ, ба мисли до-до, ғу-ғу, та-

та аллитератсияи омехтаро тавлид медиҳад, ки намунаи онҳоро дар мисолҳои боло 

аз назар гузаронидем.  

 Китф дарҳам кашидан «аз коре ҳайрат ва тааҷҷуб кардан», даҳони касеро 

калӯши кӯҳна кардан «адаби касеро додан», пушти по задан «касе, чизеро ба 

эътибор нагирифтан», бо чормағзи пуч домани касеро пур кардан «фиреб 

кардан»: 

Зардодхон аз ин луқма лаҳзае саросема шуда монд, вале сонӣ бо тааҷҷуб китф 

дарҳам кашида гуфт: – ҳукми боэътимод фазилат аст [Ф. Муҳаммадиев, Палатаи 

кунҷакӣ, 44]. Касе агар бемаънигӯӣ кунад: «Дам шин, ки даҳонатро калӯши кӯҳна 

мекунам», мегуфт [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 338]. Он духтари қаҳрамон дар шароити 

истибдоди феодалии асримиёнагӣ маҳз бо сахтиродагии худ ба ҳамаи монеаҳо 

пушти по зада ба ҷонони худ расида буд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 68]. Дар он вақт мо 

ӯро чунон ҷазои намунавор медиҳам, ки ба дигарон ибрат шавад – гӯён бо 

ваъдаҳои гарму ҷӯшон оташи ғазаби ӯро паст кардан мехост ва дар ҳақиқат бо 

чормағзи пуч домони ӯро пур мекунад [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 570].  
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ІІ.8.2. Ҳамвазниии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии феълӣ 

 Ибораҳои фразеологии феълӣ ҳам аз калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг кам нестанд. 

Ибораҳои фразеологиро наметавон бе чунин калимаҳо тасаввур намуд. Умуман, 

ВФ аз чунин калимаҳое таркиб ёфтаанд, ки дар онҳо ҳатман мутаносибии овозӣ 

пурра ба мушоҳида мерасад. Агар ба хусусиятҳои овозии ибораҳои фразеологии 

феълӣ дар нисбати дигар гурӯҳҳои сохтории ВФ диққат дода шавад, маводи 

фаровонеро ба даст овардан мумкин аст.  

 Дар заминаи хосиятҳои ҳамоҳангии ҷузъҳои ВФ ҳамвазнии онҳо ба вуҷуд 

меоянд. Дар ибораҳои фразеологии феълӣ ҳамин хусусиятҳои овозӣ ба қофияи 

пурра, ноқис ва ё такрор оварда мерасонад, ки ҳар яке аз онҳоро дар асоси мисолҳо 

гурӯҳбандӣ карда мешавад. Чунончи, ифодаҳои ба решаи касе теша задан «ба 

нобудии касе кӯшидан», ба рӯи бахту тахти касе туф кардан «сабабгори 

ғамгинии касе шудан», бо ҷадал қадам задан «саъю кӯшиш кардан», пеши роҳи 

бахти касеро банд кашидан «монеи хушбахтии касе шудан» ба ин гурӯҳ нисбат 

додан мумкин аст. Дар фразеологизми якум дар баробари калимаҳои ҳамқофияи 

теша ва реша, тазоди байни онҳоро мушоҳида кардан мумкин аст:  

 Лекин мо он гуна одамони сода нестем, ки дам нишинем ва онҳо омада, ба 

решаамон теша зананд [С. Айнӣ, Ғуломон, 319]. Арақа зад-заду охир ба рӯи бахту 

тахти хандонаш туф кард [Ҷ. Акобир, Пазмонӣ, 282]. Онҳо бо ҷадал қадам 

мезаданд, ҳама дар таҳлука буданд [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор,85].  

  Бояд қайд намуд, ки бештари захираи фразеологии забонамонро ибораҳои 

фразеологии феълӣ ташкил медиҳанд. Бинобар ин, ҳар як паҳлуи забонии ин навъи 

фразеологизмҳо мавриди тадқиқи ҷудогона қарор дода шавад, маводи фаровонеро 

ба даст овардан мумкин аст.  Як хусусияти ибораҳои фразеологии феълӣ аз дигар 

гурӯҳҳои сохтории ВФ ин аст, ки ҷузъҳои дохилии онҳо бештар мебошад. Ҳар 

қадар ки ҷузъҳои дохили ВФ бештар ба назар расад, дар онҳо на танҳо хусусиятҳои 

фонетикӣ, инчунин ҷанбаҳои мухталифи лексикию морфологӣ ва синтаксисиро 

ҳам пайдо намудан мумкин аст.    
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    ІІ.8.3 Ҳамқофиягии ҷузъҳои ибораҳои фразеологии феълӣ  

  Дар ибораҳои фразеологии феълӣ ҳам ҷузъҳои ҳамқофия бештар ба назар 

мерасад, ки онҳоро ба қофияи пурра, ноқис ва такрор ҷудо намудан мумкин аст:  

 а) Қофияи пурра: ҳуббаро қубба карда нишон додан «чизеро аз будаш зиёд 

нишон додан», дами беғам задан «аз ғаму ташвиш фориғ шудан», ризо ба қазо 

додан «ба такдир тан додан», дар айшу нӯш будан «кайфу сафо, айшу ишрат 

кардан»:  

   Ӯ оқсақоли мо буда тарафи моро гирифтанаш лозим бошад ҳам, ба амлокдор 

ҷосусӣ мекунад, пашшаро фил, ҳуббаро қубба карда нишон дода, хонаамонро 

месӯзонад [С. Айнӣ, Ғуломон, 156]. – Ҳоло секаса камтар мешинем, дами беғам 

мезанем [С. Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон, 101]. … хӯҷаин ҳам ба ин маслиҳат 

ризо ба қазо дода, аз даъвои ба даст даровардани Ёдгор даргузаштааст [С. Айнӣ, 

Дохунда, 165]. Кишвараш обод, раияташ дар фароғат, хазинааш беҳисоб ва худаш 

ҳам тамоми умр дар айшу нӯш будааст [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 31].  

  Ибораҳои фразеологии исмӣ, сифатӣ ва таркибҳо чун ифодаҳои пешакӣ тайёр 

дар созмони ибораҳои фразеологии феълӣ нақши калон доранд. Ин гурӯҳи 

фразеологизмҳоро вобаста ба ҷузъҳои дохилӣ дар шакли дуҷузъа ва бисёрҷузъа 

бештар истифода мешаванд. Инро дар ибораҳои фразеологии феълии дами беғам 

задан, дар айшу нӯш будан дидан мумкин аст.  

  б) Қофияи ноқис: қомат рост кардан «рӯ ба беҳбудӣ овардан», сар додану сир 

надодан «ҳар чӣ шавад, шаваду сир ошкор нагардад», ба васли якдигар восил 

шудан «ба висоли ҳам расидан»:  

  Аммо умед доштанд, ки роҳбари нав бо сухан ва ибрати худ мардумро ба 

ҷунбиш оварда, ғайрату ташаббуси онҳоро бедор хоҳад кард ва он гоҳ колхоз ба 

осонӣ метавонад қомат рост кунад [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 14]. 

Барои чӣ? – гуфт дарҳол Асо - Амаки Ғуломалӣ аз они худӣ, сар медиҳаду сир 

намедиҳад [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 476]. …аз рӯйи ҳама расму русуми худ як 

тӯи калоне дода, ба васли якдигар восил карданд [Р. Ҷалил, Ҳикояҳо, 222].  
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в) Қофияи такрор: як ҷону як тан шудан «муттаҳид шудан», аз таги забон 

забон баровардан «маҳмаддоноӣ кардан», бо мӯҳри муфтӣ мӯҳр каран «ҳукм 

кардан», аз гӯр гирифта дар гӯр задан «шармандаю расво намудан»:  

 Ба шарте ки йигитҳоямон як тану як ҷон шуда, ба тухми куффор ва кулли 

пойлучони косалес, ношукру худобехабар бе ҳеҷ раҳму шафқат қирон оранд 

[С.Турсун, Се рӯзи як баҳор, 105]. Девонбегӣ ва удайчӣ аз таги забонашон забон 

бароварда, ба таърифи шеър даромаданд… [С. Улуғзода, Восеъ, 171]. Даҳони 

инҳоро бо мӯҳри муфтӣ мӯҳр каран (бастан) даркор аст, «гӯшти хар, даҳони саг» 

гуфтаанд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 95]. – Аз гӯр гирифта дар гӯр зад, дар умрам ин 

хел гапҳои талху тунд нашунида будам, – гуфт ғамгинона акаи Наҷмиддин [Насим 

Р. Хонае, ки сӯяш мешитобам,113].  

   г) Такрори одии ҷузъ: курта-курта гӯшт гирифтан «хурсанд шудан», дандон 

ба дандон мондан «бардошт кардан, таҳаммул кардан», дарун- дарун сӯхтан «ба 

ғам мубтало шудан»:  

  Ба хаёлам, агар муаллим Ҳакимӣ ин ваъдаро ба Қайс ё Раҳимбек медод, онҳо 

кӯрта-кӯрта гӯшт мегирифтанд ва яқин зиёфат медоданд [А. Самадов, 

Паррончакҳо, 56]. Дандон ба дандон монда қабул кардам ва дар пеши ноиб 

васиқаро нав кардем, ки ба вай ҳам хеле хараҷот шуд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 370]. 

Ғами марги бародарро бародармурда медонад гуфта, Усмон Азиз дар лабонаш 

мӯҳри сукути гарон, ба худ печида, дарун- дарун месӯхт [С. Турсун, Се рӯзи як 

баҳор, 77].  

 Аз рӯйи таснифоти ибораҳои фразеологии феълӣ вобаста хосиятҳои 

талаффузӣ, ки дар натиҷаи такроршавии таркиби овозӣ ба вуҷуд меояд, 

махсусиятҳои эвфонӣ (хушовозӣ) дучанд зоҳир мегардад. Дар бавуҷудоии 

ҷиҳатҳои хушовозии ибораҳои фразеологии феълӣ тартибу низоми таркиби овозии 

ҷузъҳои дохилӣ нақши аввалиндараҷа доранд. Истифода шудани калимаҳои 

хушовоз дар таркиби ибораҳои фразеологӣ танҳо аз калимаҳои ҳамқофия вобастагӣ 

надошта, такрор ёфтани овозҳои алоҳидаи садоноку ҳамсадоҳои ҳамранг дар 

ҷузъҳои онҳо қонуниятҳои махсуси овозӣ дониста мешавад. Хусусияти ҷузъҳо дар 

ин навъи ибораҳо маънои онро надорад, ки дар ҳар кадоми аз ин ҷузъҳо 
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хусусиятҳои овозӣ бараъло мушоҳида мешавад. Мумкин аст, ки дар яке аз ҷузъҳои 

онҳо ягон махсусияти овозӣ дида нашавад, лекин дар қолаби пешакӣ маълум бо 

калимаҳои дигар рехтаву устувор гардида дар шакли тайёр ба кор бурда мешаванд.  
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  ІІ.9. Ҷумлаҳои фразеологӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо  

  Ҷумлаҳои фразеологӣ ҳам яке аз гурӯҳҳои сохтории ВФ-ро ташкил медиҳад, ки 

бо хосиятҳои талаффузии худ аз гурӯҳҳои дигар фарқ карда меистад. Гарчанде 

ҷумлаҳои фразеологӣ дар заминаи ҷумлаҳои синтаксисӣ ба вуҷуд омада, дар 

қолабҳои муайян тарҳрезӣ шуда бошанд ҳам, ҷузъҳои дохилии онҳо бо рехтагиву 

устуворӣ ва мутаносибии овозиашон аз ҷумлаҳои синтаксисӣ фарқ мекунанд. Яке 

аз чунин хусусиятҳои овозӣ дар ҷумлаҳои фразеологӣ дар истифодаи садонокҳо ва 

ҳамсадоҳои онҳо таҷассум ёфтааст. Мумкин аст, ки садонокҳо чун овозҳои алоҳида 

дар ҷузъҳои ин навъи фразеологзмҳо аз рӯйи бардошт (боло, миёна, поён) ва қатор 

(пеш, омехта ва қафо) пайдарҳам омада, ҷиҳати талафффузии онҳоро бештар 

намоён гардонад. Ба ҳамин тарз ҳамсадоҳо низ ҳамчун овозҳои ҷудогона дар 

таркиби овозии ҷузъҳои дохили ҷумлаҳои фразеологӣ иштироки бевосита доранд. 

Тамоми воҳидҳои забон аз маҷмуи овозҳои ба ҳам алоқаманд ба вуҷуд омадаанд. 

Хосиятҳои савтии ҳар як забон аз миқдори муайяни овозҳо ва мутаносибии байни 

онҳо вобаста мебошад. Овоз ва тобишҳои он дар системавияти забони тоҷикӣ яке 

аз воҳидҳои сервазифа ва серпаҳлуи забон дониста мешавад: «Муайян намудани 

миқдори фонемаҳо, муносибати фонема ва тобишҳои он ҳалли масъалаи дигар – 

таҷзияи занҷири овозиро ба порчаҳои хурдтарин тақозо мекунад: пеш аз он ки дар 

бораи ин ё он овози алоҳида (фонема) сухан ронда шавад, зарур аст, ки ин овоз аз 

овозҳои дигар ҷудо карда шуда мавҷудияту мустақилияти он исбот шавад» [98, 47].  

    Иштирок доштани овозҳои ҳамасадоро дар ҷузъҳои дохили ҷумлаҳои 

фразеологӣ ба лабӣ, лабу дандонӣ, забонӣ ва хелҳои он, забончагӣ, ҳалқӣ ва ё дар 

ҳамкории узвҳои овозсоз ва падид омадани монеаҳо дар нутқ ба зич, роғ, ларзон 

ҷудо кардан ба мақсад мувофиқ аст. Инчунин ба ҳам монандӣ ва наздикии овозҳо ё 

ба ҳам муқобилгузории онҳо ба ҳолати ҷарангнокӣ ва беҷарангии онҳо оварда 

мерасонад. Овозҳо ба он шакле, ки дар алоҳидагӣ талаффуз мешаванд, дар дохили 

калима он хусусияти худро пурра аз даст дода, вобаста ба ҷойгиршавиашон дар 

ҳиҷоҳои гуногуни калимаҳо аз ҷиҳати аксентологӣ ба тағйирот дучор шуданашон 

мумкин аст. Ҳамин хусусияти овозиро ҳам дар ҷумлаҳои фразеологӣ метавон 

мушоҳида намуд. Гарчанде онҳо дар қолаби пешакӣ маълум рехтаву устувор 
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гардида, бо оҳанги махсус талаффуз шаванд ҳам, ҷилоҳои услубии овозӣ ба онҳо 

бетаъсир намондааст. Метавон дар ҷумлаҳои хаёли касе хом «орзую ҳаваси беасос 

парваридан», дасти касе дароз «тавоно, пурқувват аст, имконияташ васеъ аст» 

баъзе аз ин хусусиятҳои овозиро мушоҳида намуд:  

 Агар ҳамин тавр бошад, умеди ту пуч, хаёлат хом аст, Аҳмадҷон [С. Улуғзода, 

Навобод, 278]. Дасти ин кас як дароз буд [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 325].  

  Дар калимаҳои мустақили ҷумлаи якум хаёл ва хом, пеш аз ҳама, ҳамвазнӣ, 

такрори овози х дар аввали калимаҳо ва иштирок доштани ҳамсадоҳои сонории л 

ва м дар ҷузъҳои охири решаи калима хусусиятҳои овозии онҳоро боз равшантар 

менамояд. Дар вақти талаффузи калимаҳои хаёл ва хом чунин тарзи баҳамоии 

овозиро аз назар гузаронидан мумкин аст. Овози х ҳамсадои забончагӣ буда, дар 

тавлиди он забонча дар нисбати забон чун мутаҳаррик хизмат мекунад. Барои 

тавлиди овози х забон имконияти камтар дорад. Нӯги забон ҳангоми тавлиди овози 

х ба ақиби дандонҳои поён васл гашта, шикамбаки забон бошад қисман ба коми 

болоӣ наздик мешавад: «Қисми бехи забон барои ҳаракат имконият камтар дорад: 

вай озод нест, ғафсӣ ва вазнинӣ, ҳаҷму шакли он имконият намедиҳад, ки 

серҳаракат бошад. Забонча ба туфайли ҳолату ҳаҷму вазнаш имконияти бештари 

ҳаракат дорад» [98, 76]. Дар талаффуз шудани калимаи хаёл овози х садоноки а-ро 

бештар наздик менамояд, аммо дар калимаи хом садоноки о на ба х ва на ба м 

наздик нашуда, ҳамчун овози алоҳида ба гӯши шунаванда мерасад. Ё дар ҷузъҳои 

ҷумлаи дасти касе дароз такрори овозҳои ҳамгуни да ҷарангдори д ва з ва 

беҷарангии т ва с ба мушоҳида мерасанд. Ин овозҳо дар баробари муносибати 

тазодӣ доштанашон, ба гурӯҳи ҳамсадоҳои забонӣ дохил мешаванд. Ҳамсадоҳое, 

ки пештар дар бораи онҳо сухан намудем, ба гурӯҳи ҳамсадоҳои пешизабонӣ дохил 

мешаванд. Ба ин ҷумла ҳамчунин ҳамсадоҳои д, т, з, с, ж, ш, ч, ҷ, р, л, н дохил 

мешаванд. Миёни ин ҳамсадоҳо дар таркиби овозии ВФ ҳамсадои ж қариб ба 

мушоҳида намерасад. Ин овозро дар таркиби ВФ-и забони тоҷикӣ аз ҷиҳати 

дараҷаи истеъмол каммаҳсул ва ё бемаҳсул ҳисоб намудан мумкин аст.   
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    ІІ.9.1. Ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

  Ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба аз ҷиҳати хусусиятҳои савтӣ дар байни 

ҷумлаҳои дигари фразеологӣ миқдоран кам мебошанд. Ин навъи ҷумлаҳо, дар 

маҷмуъ, нисбати ҷумлаҳои дутаркиба ва мураккаби фразеологӣ доираи маҳдуди 

истеъмолӣ доранд. Дар ҷумлаҳои яктаркибаи фразеологӣ мубтадои ҷумла зикр 

нашуда бошад ҳам, аз хабари он муайян карда мумкин аст, ки ба шахси чандум 

нигаронида шудааст.  

 Бояд қайд намуд, ки хабари ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба бештар бо феъл 

ифода мегардад. Агар ба ҷиҳати хусусиятҳои талаффузии ҷумлаҳои яктаркиба 

назар афканем, дар ин ҷо, пеш аз ҳама, такрори овозҳои якхела дар ҷузъҳои онҳо, ё 

баъзе ҷиҳатҳои овозии садоноку ҳамсадоҳо вобаста ба вазифаҳояшон дар вақти 

таҳлил пеш омаданашон мумкин аст. Яъне, бо таҳлилу омӯзиши як ё ду ҷумла 

наметавонем тамоми паҳлуҳои мухталифи овозии онҳоро баҳогузорӣ намоем.  

  ІІ.9.2. Аллитератсия дар ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба  

Аллитреатсия аз ҳодисаҳои махсуси фонетикӣ буда, онро дар истилоҳоти 

шеършиносии форсӣ бо мафҳуми «нағмаи ҳуруф» ё «занги ҳуруф» низ ном 

мебаранд. Чунон ки аз шарҳи аллитератсия бармеояд, ин ҳодисаи фонетикӣ аз рӯйи 

доираи истеъмоли садоноку ҳамсадоҳои якхела дар ҷузъҳои ВФ, хусусан, ҷумлаҳои 

фразеологии яктаркиба ба назар мерасад. Садоноку ҳамсадоҳои ҳамгун дар 

ҷузъҳои ВФ вобаста ба сохтори онҳо дар мавқеъҳои гуногун омада метавонанд. 

Сохтори калимаҳо дар такрорёбии овозҳои ҳамгун нақши калон дорад. Баъзан 

мешавад, ки дар дохили як калима ду овози садонок ва ё ҳамсадои якхела такрор 

шавад. Гуфтан мумкин аст, ки овозҳо, пеш аз ҳама, хусусияти такроршавӣ доранд, 

онҳо дар сохтани калимаҳои гуногун иштирок дошта, таркибҳои овозии шинаму 

гӯшнавозро ба вуҷуд меоранд. Масалан, дар ҷумлаи поянда бод «абадӣ боқӣ 

мондан» такрорёбии овозҳои о ва д ба мушоҳида мерасад. Овозҳои ҳамгун дар 

чунин мавридҳо дар мавқеъҳои гуногун омада метавонанд. Чизе, ки дар мисоли 

боло боиси таваҷҷуҳи хонанда ва шунаванда мегардад, такрор шудани ҷузъҳои по 

ва бо мебошад, ки дар натиҷа ба аллитератсияи омехта оварда расонидааст. Чизи 
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дигаре, ки барои ҳамсадоҳои п ва б ҳамчун овози алоҳидаи ҷузъҳо хос аст, 

ҷарангнокию беҷарангӣ ва лабулабӣ будани онҳо мебошад.  

 Хосиятҳои талаффузии ҷумлаҳои мазкур аз ҳамқофиягии овозҳои мавқеи охири 

калимаҳо, ҳамрангии овозҳои ҳамсадо ва ё садонокҳо дар аввал ё мобайни 

калимаҳо ба ҳодисаи аллитератсияи оварда мерасонад, ки онро ба гурӯҳи ассонанс, 

консонанс, аллитератсияи омехта ё аллитератсияи ноқис ҷудо намудан мумкин аст:  

  а) Ассонанс: аз сари касе монад «насиб накунад, саратро хӯрад», садқаат 

шавам «қурбонат шавам», аробаатро каш! «зуд аз ин ҷо бирав!»:    

 Илоҳӣ говат аз сарат монад, медодӣ чӣ мешуд?! [С. Улуғзода, Восеъ, 33]. 

Садқаат шавам, хонзодаем, – гуфт, – порсол падарат дар ҳаққи ман бисёр ҷафо 

кард [С. Айнӣ, Ғуломон, 45]. Ман ба ту бозигар не, аробаатро каш! Дод зад 

Гулсимо ба андозчӣ; чашм аз дасти ӯ намеканд, ки чанд барг пулро бардошт 

[Сорбон, Ҳикояҳо, 333].  

Ассонанс ин як навъи аллитератсия буда, дар доираи овозҳои садонок сурат 

мегирад. Овозҳо хусусияти такроршавӣ доранд ва вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ 

дар ҷузъҳои ВФ бо дарозию кӯтоҳӣ дар як сатҳ қарор надоранд. Чунончи, дар 

мисоли аробаатро каш! садоноки а ҳиҷои аввали калимаи ароба нисбат ба ҳиҷои 

сеюми он баланд ва дар ҷузъи дуюм каш боз каме баландтар садо медиҳад.  

  б) Консонанс: аз чашми касе оташ меборад «дар қаҳру ғазаб будан», аз 

рӯятон гардам, аз чашмони касе равшанӣ мерезад «хурсанду болидарӯҳ будан», 

марг ба андомат!: 

  Яҳёхоҷаро ман аз он пеш ҳеҷ гоҳ он гуна пурғазаб надида будам ва дар вақти 

гуфтани суханони охирини худ аз чашмонаш оташ меборид [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

277]. Аз рӯятон гардам, ба ману бачаҳои ман раҳм кунед – зорӣ кард ӯ [Р.Ҷалил, 

Шӯроб, 210]. Аз чашмонаш рӯшанӣ мерезад, овозаш низ нур дорад [С.Р. Афардӣ, 

Дурӯғи сафед, 150]. Он талабаро талабаи мурда мегӯянд! Хугара! Ҳе, марг ба 

андомат! Бибаро дафъ шав, аз дарсам! [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 181]. Чашми 

Хумор ҳам чунин як ҳолат кушода шуд [Ӯ. Кӯҳзод, Писанддара, 224].  
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       Дар фразеологизми аз чашми касе оташ меборад баробари такрор омадани 

овози ш дар ҷузъҳо, истифода шудани таркибҳои овозии чаш, таш ба мундариҷаи 

ВФ як оҳанги норозигӣ ва қаҳру ғазабро зам намудааст.  

       в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): аз нӯги забони касе заҳр 

мечакид «бадгуфтор будан», аз чашми касе оташ парид «аз шиддати зарба хира 

шудани чашм», хари киро иш, пишаки киро пишт ва саги киро тур гуфтем? 

«ба кӣ халал расонидам, кайфу ҳузури киро вайрон кардам», аз сарат гардам! 

«қурбонат шудам»:  

       Гапи нағза аз даҳонат бод бурдааст, ки аз нӯги забонат заҳр мечакад, гуфт 

бибияш [А. Самад, Баъд аз сари падар,7]. Аз чашм оташ парид… [Ф. Ниёзӣ, Вафо, 

47]. «Хари киро иш, пишаки киро пишт ва саги киро тур гуфтем?» Гуноҳи ман 

аст, ки баъд аз даҳ сол хидмат кардан як пул музд гирифта натавониста аз дари 

хонаи Ҷалолиддин Амини Ғиҷдувонӣ гурехтам [С. Айнӣ, Ғуломон, 234]. Мирзо боз 

ҳам сари Алмосро сила карда монд. – Махдумҷон! Аз саратон гардам, ҳар 

беодобие, ки аз ман гузашта бошад, бахшаед! [С. Айнӣ, Ёддоштҳо,78].  

     Чунончи, ибораи фразеологии хари киро иш, пишаки киро пишт ва саги 

киро тур гуфтем? такроршавии таркибии овозии иш дар ҷузъҳо оҳанги хафагию 

норозигиро бештар равшан намудааст.  

      г) Аллитератсияи ноқис: саратро хӯрад! «насибат накунад», ошат шавад 

«ҳалолат бод, насиб кунад»:  

      Ту аз ман беҷо ранҷидаӣ. – Наранҷидаам. – Ба Худо ман кордро гуфтам: 

«Сарата хӯрад!» [С.Р. Афардӣ, Дурӯғи сафед, 12]. Хӯр, ошат шавад! [Ю. 

Акобиров, Норак, 272].  

      Ифодаи ошат шават дар шакли оши ҳалол ҳам кор фармуда мешавад. Дар 

маънои аслии он меҳнати сахт таъкид карда шудааст. Дар ин навъи аллитератсия 

такроршавии таркибҳои овозии ҳамгун ба ифоданокии махсус оварда мерасонад.  

ІІ.9.3. Ҳамвазнии ҷузъҳои ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба  

     Дар зери мафҳуми ҳамвазнию ҳамоҳангӣ, аввалан қофия, аллитератсия ва 

таркибии овозии фразеологизмҳо фаҳмида мешавад. Ҳамоҳангии ҷузъҳо дар 

таркиби фразеологизмҳо барои хушоҳанг ва муассир баромадани онҳо хизмат 
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мекунад. Дар ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ, дар баробари зикр нагардидани 

мубтадои ҷумла, ҷузъҳои бештари ҳамвазнро метавон мушоҳида намуд:  

      Сабил монад «бесоҳиб монад», аз камари падарам набошам «мебинӣ, шоҳид 

мешавӣ», хуб гап «ба ҷо, дуруст»:   

      – Сабил монад, боз қавоқи осмон гирифта истодааст-ку? – ба осмон нигоҳ кард  

Самеев [Ф. Ниёзӣ, Вафо, 392]. Агар туро суд накунам, аз камари падарам 

набошам [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 499]. Ҳоло ӯро ба колхоз гиранд 

ҳам, хуб гап [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 301].   

      Ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ аз рӯйи доираи истеъмол нисбат ба ҷумлаҳои 

дутаркиба ва ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ мавқеи мобайниро соҳиб мебошанд. 

Дар ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба, дар баробари калимаҳои ҳамвазн вобаста ба 

ҳодисаи аллитератсия, ҳамқофиягӣ ва такрори одии ҷузъҳо ба тариқи хеле кам 

мисолҳоро   дастрас намудем. Пас, маълум мегардад, ки чунин махсусиятҳои савтӣ 

ҳам дар ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба каммаҳсул ба ҳисоб мераванд ва на ҳар 

як ҷузъи дохили онҳо ин хусусиятҳои овозиро ба таври пурра соҳиб мебошанд.     

      ІІ. 9.4. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба 

     Яке аз сабабҳои ҳамвазнии ҷузъҳои дохили ҷумлаҳои фразеологӣ ин қолабҳои 

овозии онҳо мебошад, ки дар натиҷа ба ҳамқофиягии онҳо оварда мерасонад. Ин 

навъи калимаҳо ба ҳамдигар аз ҷиҳати таркиби овозӣ монандӣ дошта бошанд ҳам, 

бо семантикаи махсуси худ фарқ карда меистанд. Онҳо вобаста ба ҷузъҳои 

ҳамқофия ба навъҳои гуногун ҷудо мешаванд:   

     а) Қофияи пурра: аз нӯги хамир – фатир «андаке аз чизе», аёнро чӣ баён? 

«бидуни шарҳ», суҳбат ғанимат «гузаро будани ҳар лаҳзаи зиндагӣ»:  

     Коратон бисёр зарур бошад ҳам, як дам аз вай даст кашида, «аз нӯги хамир – 

фатир» гӯён ба ҳар дуи мо ду ангуштарин диҳед [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 158]. «Аёнро 

чӣ баён?», одамони диёри мо ҳам дар ғаму ҳам дар шодӣ шарики якдигаранд [Р. 

Ҷалил, Одамони ҷовид, 148]. Кори нашуданӣ шуд, акнун суҳбат ғанимат аст, гӯён 

базмро тартиб додам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 125].  
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б) Қофияи такрор: аз сад ҷони касе як ҷонаш ҳам саломат намемонад 

«ҳатман ҳалок шудан», ҳар чӣ бодо бод «таваккал кардан», сад каси доноро ба 

лаби дарё ташна бурда ташна мебиёрад «ниҳоят пухта, зирак будан»:  

     Агар вай аз пеши мо ёфт мешуд, аз сад ҷонамон як ҷонамон ҳам саломат 

намемонд [С. Айнӣ, Ғуломон,148]. Вале худи ҳамон лаҳза ором шуд. Ҳар чӣ бодо 

бод, гуфт дар дилаш [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб,191]. Бо вуҷуди хӯрдсол 

буданаш, сад каси доноро ба лаби дарё ташна бурда, ташна мебиёрад [С. Айнӣ, 

Ғуломон, 89].  

     Ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба аз навъҳои маъмули ҷумлаҳо дар забон 

тоҷикӣ мебошанд. Онҳо дар шакли алоҳида ва ҳам дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби гуногун дучор омада метавонем, чунки онҳо ҳам дар заминаи қолабҳои 

ҷумлаҳои содаи яктаркабаи синтаксисӣ ба вуҷуд омаданд. Гуфтан мумкин аст, ки 

ҷумлаҳои содаи яктаркибаи синтаксисӣ дар забони гуфтугӯӣ доираи васеи 

истеъмолӣ доранд. Аммо зимни таҳлил ва омӯзиши ҷумлаҳои яктаркибаи 

фразеологӣ аз таснифоти мазкур маълум гардид, ки ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ 

дар нисбати ҷумлаи дутаркиба ва мураккаби фразеологӣ хеле кам истифода 

мешаванд ва бо хусусиятҳои талаффузиву хушовозии худ аз дигар ҷумлаҳои 

фразеологӣ ба куллӣ фарқ мекунанд.  

       Маълум аст, ки ВФ худ аз маҷмуи калимаҳои дар забон корхӯрда ва 

санҷидашуда таркиб ёфтаанд ва ин гурӯҳи калимаҳо бошанд, аз маҷмуи овозҳои бо 

ҳам мутаносиб созмон ёфтаанд. Ҳамин мутаносибии овозҳо дар ВФ ба оҳангнокии 

онҳо бетаъсир намемонад. Тавассути оҳанг дар вақти гуфтор метавон ҳолати руҳии 

гӯяндаро муайян намуд. Ин ҳама воҳидҳои савтӣ дар сохтмони воҳидҳои дигари 

забонамон – калима, ибора, таркиб ва ҷумла ба ҳам хеле тавъам мебошанд. Ҳамин 

хусусиятҳои овозиро хостем дар калимаҳои мустақили ҷумлаҳои фразеологии 

дутаркиба то қадри имкон ҳаллу фасл намоем.  
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ІІ.10. Ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

   Ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба аз хелҳои сермаҳсули ҷумлаҳои сода дар 

забони адабии тоҷикӣ дониста мешаванд. Ин навъи ҷумлаҳо дар нисбати ҷумлаҳои 

содаи яктаркиба доираи васеи истеъмолӣ доранд. Яке аз хусусиятҳои савтии чунин 

ҷумлаҳо маҳз дар такрорёбии овозҳои садоноку ҳамсадо дар байни мубтадову 

хабар ва аъзоҳои пайрави он мебошад. Дар ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба 

ҷузъҳои дохилӣ дар нисбати ҷумлаҳои фразеологии яктаркиба зиёд дида мешаванд. 

Аз ин рӯ,  ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ аз лиҳози хусусиятҳои савтӣ хеле 

инкишофёфта мебошанд. Масалан, дар ҷумлаи дарди касе ба ҷон (аст), 

«тоқатфарсо будани дард», пеш аз ҳама, ҳамвазнию ҳамоҳангии ҷузъҳо хуб ошкор 

мегардад. Дар баробари ин, дар ҷузъҳои мустақили ҷумла дард ва ҷон иштирок 

доштани овозҳои ҷарангдор, зич ва пешизабонии д ва ҷ ва шавшувдор (ё сонори)-и 

р ва н-ро мушоҳида намудан мумкин аст. Аз ин бармеояд, ки ҷумлаҳои 

фразеологии дар қолаби ҷумлаи содаи дутаркиба бавуҷудомада дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик бештар ба назар мерасанд. Ғайр аз ин, хусусияти барҷастаи дигари 

ВФ, ки аз ҷиҳати савтӣ бояд муайян гардад, ин тартиби муайяни овозҳои ҷузъҳои 

дохили онҳо мебошанд. Калимаҳое, ки дар ташаккули ВФ чун масолеҳ дар қолаби 

муайян тарҳрезӣ мегарданд, ҳар гуна калимаҳои тасодуфӣ набуда, ҳамчун 

калимаҳои аз ҷиҳати овозӣ санҷидашуда, бо пуробурангӣ ва таъсирбахшии худ 

фарқ карда меистанд. Маҳз ҳамнишинии чунин овозҳо дар ВФ ба муассиру 

таъсирнок баромадани нутқ оварда мерасонад: «Интонатсия, лаҳн ва ҳамоҳангиҳои 

дигари нутқи мо низ, пеш аз ҳама, ба ҳамин қонуниятҳои тавлиди овозҳо ва 

ҳиҷоҳои забонамон, ба ҳамнишиниҳои ҳамсадову садонокҳо ва задаҳои луғавӣ, 

синтагмавӣ ва мантиқии онҳо вобастагӣ доранд. Агар нутқи мо дар назари 

намояндагони забонҳои дигар аксар вақт мутаносиб, шинам ва муназзам бошад, 

сабабгори ин ҳама ҳамин ҳамнишиниҳои хосаи унсурҳои овозии забонамон 

мебошад» [53, 126]. Ин хусусият на ба ҳама овозҳои ҳамсадо хос мебошад. Бештар 

дар ин вазифа нақши ҳамсадоҳои ҷарангдор хеле калон мебошанд, ки баъзе 

хусусиятҳои овозии онҳоро дар мисоли боло дида баромадем. 
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 ІІ.10.1. Аллитератсия дар ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба  

      Дар забоншиносии муосир ҳодисаи аллитератсия аз масъалаҳои тадқиқнашудаи 

савтиёт маҳсуб мешавад. Ҳодисаи аллитератсияро дар ҳама бахшҳои забоншиносӣ 

дучор омадан мумкин аст. Агар мо ба ҷиҳати лексикии калимаҳо дар забон такя 

намоем, дар ин ҳолат ҳодисаи луғавиро пеши назар овардан мумкин аст, ки худ аз 

ҳодисаи аллитератсия саршор мебошанд. Махсусан, ҳамовозӣ, наздиковозӣ ва 

ҳамоҳангӣ ба омилҳои мухталифи савтӣ оварда мерасонад, ки дар натиҷа аз 

такрори овозҳои ҳамгуни садоноку ҳамсадоҳо дар мавқеъҳои гуногуни калимаҳо 

ҳодисаи аллитератсия ба вуҷуд меояд. Аз байни ҳодисаҳои луғавӣ бештар 

калимаҳои наздиковоз ва ҳамоҳанг аллитератсияи фразеологиро ба вуҷуд 

меоваранд. Мо дар ин фасл вобаста ба самти тадқиқ, ҳодисаи аллитератсияро танҳо 

дар атрофи ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба дида мебароем.  

       Маълум аст, ки дар ҳар яке ВФ ин ҳодисаро метавон мушоҳида намуд. Дар ин 

гуна фразеологизмҳо такрор омадани таркиби овозӣ ба мушоҳида расад ҳам, аз 

ҷиҳати ифодаи маъно мухталиф мебошанд. Баъзан мумкин аст, ки дар дохили 

ҷузъҳои ВФ таркибҳои овозии ба ҳам монанд дучор оянд, ки онҳо овозҳои садонок 

ва ҳамсадо мебошанд. Ин ҳодисаи аллитератсияро аз рӯйи иштироки садонокҳо ба 

ассонанс ва ҳамсадоҳо ба консонанс ҷудо мешавад. Аз рӯйи иштироки таркибҳои 

овозии ҳамгуни садоноку ҳамсадоҳо дар як ҷо ба аллитератсия омехта, якҷоя 

омадани ҳамсадоҳои якхела ва садонокҳои гуногун дар ҷузъҳои ВФ ба 

аллитератсияи ноқис гурӯҳбандӣ карда мешавад. Чунончи, дар фразеологизми 

Худо пешонаашро кушояд, таркибҳои овозии уд, еш, уш метавонад далели 

гуфтаҳои боло бошанд:  

      Ҳама гапҳояшро гуфтам, Худо пешонаашро кушояд [Сорбон, Ҳикояҳо, 49].  

      Тамоми хосиятҳои фонетикии ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба дар заминаи 

ҳодисаи аллитератсия падид меоянд. Дар ин гуна ҳодисаи фонетикӣ бояд ба 

таркиби овозии калимаҳои дохили ВФ диққати махсус дода шавад. Адиб ё 

нависанда ҳама вақт кӯшиш менамояд, ки вобаста ба қаҳрамонони асар ва ҳолати 

руҳии онҳо аз чунин ВФ-е истифода намояд, ки диққати мухотаби худро ҷалб 
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намуда тавонад ва ҷузъҳои дохили онҳо аз овозҳои мутаносибе шакл гирифта 

бошанд, ки ба хушовозии онҳо боис шуда бошанд.  

        а) Ассонанс: забони касе намегашт «гап зада натавонистан», ранги касе 

парид «ранги рӯй аз ягон ҳодисаи ногуворе тағйир ёфтан», чашми касе равшан 

«хурсанд, хушҳол гаштан», гапи касе якта «дар кору амале устувор будан», 

забони касе кӯтоҳ «дар коре ҷуръати гапзаниро надоштан»:  

       Муллосафар акнун ба вай бовар карда бошад ҳам, боз дудила буд, дармонд, ба 

гуфтан забонаш намегашт [С. Улуғзода, Восеъ, 345]. Ас… ассалом алайкум Кабир 

меларзид: олудаи хасу коҳ, пойлуч ва рангаш парида буд [С. Улуғзода, Навобод, 

347]. – Ҳа, чӣ, магар чашми зани навашон равшан шуд? [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон 

мабар, ки холист…,112]. – Ту маро медонӣ, – гапам якта [С. Турсун, Санг дар 

бағал ба тӯфон,120]. Азбаски худаш зандӯст ва молпараст аст, забонаш кӯтоҳ аст, 

бинобар ин ба айшу ишрат ва молғундории мо роҳ мемонад [С. Айнӣ, Дохунда, 

341].  

     б) Консонанс  

     Дар ҷумлаҳои дутаркибаи фразеологӣ вобаста ба иштироки ҳамсадоҳои ҳамгун 

дар ҷузъҳо онҳоро ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо намудан ба мақсад мувофиқ аст. Аз 

рӯйи маводи ҷамъоварда дар таркиби ин навъи ҷумлаҳои фразеологӣ бештар 

овозҳои г, д, к, т ва р-ро дучор гардидем. Масалан, ҳамсадоҳои г, к, т: гапи касе 

гурехт «нохушӣ, норозигӣ руй додан», гапро кӯтоҳ кунем «хулоса», табассуми 

касе гурехт «аз ханда бозистодан», кӯки чашми касе канд «аз интизорӣ касе 

хаста шуд»:  

     Модар гӯё бо ӯ гапаш гурехта бошад, ба пеш нигоҳ карда хомӯш менишаст [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 335]. Вагарна як гови панҷоҳтангагӣ ба муфт ҳаром мурда 

мерафт; гапро кӯтоҳ кунем, ту аз ман сад танга қарздор шудӣ [С. Айнӣ, Дохунда, 

92]. Аз лабони Насим табассум гурехт [А. Самад, Паррончакҳо, 63]. Кӯки 

чашмонаш канд: падар кӯрпаро сари модараш кашида буд ва ӯро мекӯбид [С.Р. 

Афардӣ, Дурӯғи сафед, 96].  

     Ҳамсадои д: дарди касе ба дил (аст) «гаперо махфӣ нигоҳ доштан», дили касе 

ба ҳазор кӯча даромада мебарояд, «ба фикр фурӯ рафтан», дасти одамизод гул 
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(аст) «одамизод кодир аст, ки ҳар кореро иҷро намояд», дили касе алағда (аст) 

«ором набудан, парешон»:  

      Гап намезанаду дардаш ба дилаш! – гуфт вай, ба роҳи рафтаи духтараш нигоҳ 

карда [Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 139]. Аммо шаб, ки даромад, хаёлаш 

ба хона, оила, занаш банд шуд. Дилаш ба ҳазор кӯча даромада мебаромад [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 291]. «Дасти одамизод гул аст». Чунки меҳнати озод 

набудагӣ барои одамизод ранҷу кулфат аст [Р. Ҷалил. М.Ф., ФИР]. Дар ин ҳунар аз 

байни халқ гум мешаваду меравад, барои ҳамин дилам алағда аст [Б. Фирӯз, Тору 

пуд, 38].  

       Нақши овозҳо дар калимаҳои дохили ВФ бениҳоят калон мебошад. Ҳар қадар 

дар ҷузъҳои ВФ овозҳои ҳамгун зиёд истифода шуда бошад, ин ба шинамию 

равонии матлаб оварда мерасонад, ки дар натиҷа хушоҳангиро дар нутқ таъмин 

менамояд: «Яъне такроршавии фанемаҳо метавонанд боиси гӯшнавозӣ гардида, 

таъкиди маъноро таъмин созад ва оҳангнокии калимаҳои шеърро қавӣ бигардонад. 

Маҳз истифодаи бамавриди фонемаҳо (овозҳои нутқ) дар шеър боиси ҷалби 

таваҷҷуҳи хонанда ва шунаванда гардида, онро аз сухани мансур ва ё гуфтугӯӣ низ 

фарқ мекунонад, ки дар ин маврид нақши аллитератсия ҳамчун ҳодисаи ба такрор 

овардани ҳамсадоҳои ҳамгун хеле муҳим аст» [81, 64].  

       Ҳамсадои р: ранг аз рух ва ҳуш аз сари касе парид «зору ҳайрон, сахт 

тарсидан», решаи касе то ҳафт қабати замин расидагӣ! «мустаҳкам ва устувор», 

поям ба лаби гӯр расид «пир шудан, солхӯрда»:  

Ранг аз рух ва ҳуш аз сари мулло парид [С. Улуғзода, Восеъ, 358]. Дар ин 

кӯҳпора гурги борондида вай, бунёдаш мустаҳкам. Решааш то ҳафт қабати замин 

расидагӣ! [Ҷ. Акобиров, Пазмонӣ, 268]. Акнун ки поям ба лаби гӯр расидааст, 

мехоҳам дарди диламро ба шумо – ҷавонони қобил кушоям [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 

468].   

       в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): ранги касе канд «тағйир 

ёфтани вазъи рӯй», Худо медонад «касе намедонад, номаълум аст, сазои сарат! 

«ба подоши беандешагӣ сазовор шудан», дасти касе сабук «кори анҷомдодаи касе 
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ба хайр аст», ситораи касе рост наомад «хулқу хислат бо ҳам мувофиқ наомадан», 

сари касе ба санг хӯрд «ба сахтӣ дучор шудан»: 

      Давлат Сафоев бо таклифи Гуриевич аз дигарон пештар даромад ва онҳоро, ки 

дар пешгоҳи хона, дар паси мизи дарози тахтагин менишастанд, дида рангаш 

канда як нафас шах шуда монд [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 

47]. Аз куҷо пайдо шудани онро фақат Худо медонаду худаш, мегуфт ҳамшира [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 294]. Сазои сарат! Ҳар кас, охир аз дилу нияташ меёбад 

[С. Турсун, Санг дар бағал ба тӯфон]. Агар Истад камтар кор карда, пул ёфта 

биёрад, дасти шумо он ҷо сабук мешавад [Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ, 49]. Ҳамон 

вақтҳо ситораамон рост наомада, ҷудо шуда будам [Ф. Ниёзӣ, Вафо, 125]. Асп 

ҷасади вайро дар об кашола карда мегурехт, ки сараш ба сангҳо мехӯрд [К. 

Мирзоев, Марги бегуноҳ, 126].    

       г) Аллитератсияи ноқис: осмон ба сари касе намеафтад «ягон ҳодисаи 

мудҳише ба амал намеояд», тири касе хок хӯрд «муваффақ нашуд», ҷояш дар 

ҷаннат «олами равшанро ба некӣ тарк кард», мардуми миёнаш бақувват 

«қавиирода», бало ба пасаш! «аҳаммият надорад, муҳим нест»:        

       Ба корвонсаро намеравам, осмон ба сарамон намеафтад, албатта [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 97]. Лекин ин дафъа ҳам тираш хок хӯрд [А. Баҳорӣ, 

Тирукамон, 113]. Худо ҷояшро ҷаннат кунад, худатон шунидед, ки мардаки 

бечораи ман ҳам аз ин дунё дуруст баҳра набурда, дар худи аввали ҷанг ба аскарӣ 

рафту ҳалок шуд [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 89]. Барои 

мардуми миёнаш бақувват ин кор чандон вазнин не [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 67]. –

Хайр, бало ба пасашон! – гуфт, оҳ кашида Ҳайдарқул [Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро, 194].         

        ІІ.10.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба  

       Ҷузъҳои таркибии ВФ на аз ҳар гуна калимаҳои одии муқаррарӣ, балки аз 

калимаҳои хушоҳанге, ки бо таркиби овозии худ фарқ карда меистанд, дар қолаби 

муайян тарҳрезӣ мешаванд. Маҳз ҳамин хушоҳангии онҳо ба ҳамвазнию ҳамоҳангӣ 

боис гардида, ҷилоҳои гуногуни услубиро дар забон ба вуҷуд меоранд. Бунёди ВФ-

и забонамонро аксар калимаҳои ҳамвазну ҳамқофия ва ё ҳамоҳанг ташкил медиҳад. 
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Ҷумлаҳои дутаркибаи фразеологӣ ҳам яке аз гурӯҳҳои сохтории ВФ мебошад, ки 

наметавон ҷузъҳои онҳоро бе калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг тасаввур намуд. 

Ҷумлаҳои дутаркиба аз навъҳои серистеъмоли ҷумлаҳо дар забон дониста мешавад. 

Онҳо дар заминаи қолаби ҷумлаҳои синтаксисӣ ба вуҷуд омада бошанд ҳам, бо 

рехтагиву устуворӣ ва таркиби овозиашон фарқ карда меистанд. Ҷузъҳои ҳамвазну 

ҳамоҳанг дар ҷумлаҳои дутаркибаи фразеологӣ ҳамон калимаҳоеро гуфтан мумкин 

аст, ки аз рӯйи миқдори ҳиҷо баробар буда, аз ду ва зиёда овозҳои гуногун бо 

ҷойгиршавии тартиби овозҳои якхелашон аз ҳам фарқ мекунанд.  

       Дар ҳар яке аз навъҳои ҷумлаҳои дутаркиба ҳамгунии овозҳо дар калимаҳои 

дохили онҳо тарҳрезӣ шудааст. Ин гурӯҳи калимаҳо дар заминаи қолабҳои муайян 

сохта шуда бошанд ҳам, миқдори онҳо дар забон он қадар зиёд нестанд. Аслан 

калимаҳои забони тоҷикӣ аз рӯйи шаш қолаби ҳиҷоӣ сохта мешаванд, ки ҳар яке аз 

ин қолабҳо калимаҳои муҳимми забонро дарбар мегиранд. Доир ба ин қолабҳо 

маълумоти пурратареро аз тадқиқотҳои анҷомдодаи забоншиносони тоҷик пайдо 

кардан мумкин аст [5], [52], [98].  

      Ҳамвазнию ҳамоҳангии ВФ дар доираи ҳамин шаш қолаби калимаҳои сирф 

тоҷикӣ маҳдуд нагашта, бо қолабҳои дигари аз забони арабӣ воридшуда низ 

тарҳрезӣ гардидаанд: ранги касе канд «ранги рӯи касе тағйир ёфт», дили касе пур 

«боварӣ, эътимод доштан», суҳбати касе тафсид «гуфтори касе авҷ гирифтан», 

рӯзи касе пур шуд «умри касе ба охир расид», тири касе хок хӯрд «кораш барор 

накард», кори касе хом «корҳои нотамом»:  

      Рафиқ лейтенат, чӣ шуд? Чаро рангатон пахта барин кандагӣ?– зуд аз бағали 

Давлат дошт Наим [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 85]. Қушбегӣ 

дар бобати қатлу ғорат аз онҳо дилаш пур буд [С. Улуғзода, Восеъ, 166]. Дар он ҷо 

тахмин суҳбаташон хело тафсид [Ф. Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 257]. Хӯҷаин, 

намакатонро зиёд хӯрдам, хизмататонро кам кардам, агар тақдири худо шуда,  

рӯзам пур шуда бошад, розӣ шавед [С. Айнӣ, Дохунда, 85]. Вале тирашон хок 

хӯрд [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 84]. – Ту ҳам аз номусу орият хабар дорӣ?! Ҳама 

корат хом! Ҳама корат ҳаром!.. [Ю. Акобиров, Норак, 292].  
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      Бештари ҷузъҳои ҳамвазни ҷумлаҳои дутаркибаи фразеологӣ аз калимаҳои сода 

таркиб ёфтаанд. Дар ҷузъҳои ВФ калимаҳоеро дучор гардидан мумкин аст, ки 

вобаста ба қолаби муайян ва таркибҳои овозии ҳамгуни ҳиҷои худ ҳамвазнию 

ҳамқофиягиро соҳиб мебошанд. Дар мисолҳои таҳлилгардида танҳо ҷузъҳои 

ҳамвазнро мушоҳида намудан мумкин аст. Гарчанде онҳо дар асоси қолабҳои 

муайян тарҳрезӣ шуда бошанд ҳам, ҳиҷоҳои охири онҳо аз овозҳои гуногун таркиб 

ёфтааанд.      

      ІІ.10.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба  

      Такрорёбии овозҳои ҳамранг дар мавқеъҳои гуногуни калимаҳо ба ҳамоҳангию 

ҳамқофиягии онҳо оварда мерасонад. Қофия вобаста ба ҳамрангии таркибҳои овозӣ 

дар мавқеъҳои гуногуни калима омада метавонад. Махсусан, ҳамқофиягии ҷузъҳои 

ВФ дар мисоли ҷумлаҳои фразеологии дутаркиба ҷолиби диққатанд, ки онҳо ба 

навъҳои зерин гурӯҳбандӣ карда шудаанд:  

      а) Қофияи пурра: ҷон ба амон намемонад «зинда намемонад», шикори касе 

барор гирифт «кори касе омад кард»:   

       – Ин пулро гиру аз ин шаҳр бадар рав! Агар дар ин ҷо монӣ, аҷаб нест, ки 

дуюмбора ба ин гуна ҷасорат қадам гузорӣ, дар ин сурат ман ҷонат амон 

намедиҳам [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 312]. Шикорат барор гирад, дӯсти азизам, 

Ёрмат! [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 102].  

      Дар ҷумлаҳои фразеологӣ ҷузъҳои ҳамқофия аз садоноки устувори о ва 

ҳамсадоҳои димоғӣ ва сонории м, н, р бунёд ёфтаанд. Ҳар як ҷузъи қофияшаванда 

аз овозҳое ташкил ёфтаанд, ки онҳоро аз ҷиҳати савтӣ метавон ба ягон гурӯҳ 

нисбат дод. Махсусан, овозҳои м, н дар баробари овозҳои сонорӣ ва димоғӣ будан, 

аз рӯйи тарзи тавлид ба гурӯҳи овозҳои зич ва бешавшув дохил мешаванд.  

      б) Қофияи ноқис: бахти касе тофт «хушбахт гаштани касе», охири чизе ба 

хайр (бошад) «натиҷаи кори касе хуб», дили касе кашол «ба чизе, касе моил, 

толиб будан», қиёмат ба сари касе қоим шуд «барпо гардидани шӯру ғавғо, 

ошуфтагӣ», ҷони касе ба тан намеғунҷад «ба ваҷд омадан»: 

     Бахтат тофт, Абдухолиқ, боз ду сӯми дигар даромад кардӣ… [А. Самад, 

Паррончакҳо, 50]. Ҳоло- ку зинда, – гуфт нолишкунон Сафоев, – охираш ба хайр 
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бошад [Ф. Ниёзӣ, Ҳар беша гумон мабар, ки холист…, 110]. Ва Усмон Азиз, 

ҳарчанд дилаш кашол буд, нарафт [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 77]. …бехабар аз 

он ки ҳамин лаҳзаҳо қиёмат ба сараш қоим мешавад, бехабар аз марг, марги 

гӯшношунид, даҳшатбор [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 25]. Аз хурсандӣ ҷонам ба 

танам намеғунҷид [Ҷ. Икромӣ, Хатлон, 105].  

       Агар дар қофияи пурра ду ва зиёда овозҳои ҳамгун дар мавқеъҳои гуногуни 

омада бошад, дар қофияи ноқис (нопурра) мумкин аст, ки як овоз ҳам қофияро 

ташкил диҳад, ки онро дар илми қофия равӣ номанд. «Равӣ калимаи арабист, аз 

решаи калимаи ривоъ гирифта шудааст. Ривоъ ресмоне бувад, ки бо он бори 

уштурро банданд. Дар илми қофия охирин ҳарфи решагии калимаи қофия равӣ 

номида мешавад» [87, 326]. Ҳамқофияшавии ВФ дар охири ҷузъҳои онҳо ба вуҷуд 

омадаанд. Дар ҷумлаи фразеологии қиёмат ба сари касе қоим шуд ҷузъҳои ём ва 

им ё ин ки овози м қофия шуда метавонад.  

      Тавре ки қаблан зикр намудем, дар илми қофия ба ду мафҳум аҳаммияти ҷиддӣ 

дода мешавад: калимаи қофия ва решаи кофия. Дар мисоли таҳлилгардида 

калимаҳои қофия қиём ва қоим ва решаи қофия бошад, таркибҳои овозии ём ва 

им-ро  нисбат додан мумкин аст. Дар ин овозҳои охири калима, асосан, решаи 

қофия овози м мебошад. Аслан решаи қофияро ҳарфҳои якхелаи калима ташкил 

медиҳад. ВФ-е, ки ҷузъҳои онҳо аз қофияи ноқис ташкил ёфтанд, калимаҳои 

қофияшаванда ва решаи қофия дар як сатҳ қарор надоранд. Нақши асосиро дар 

қофия таркибҳои овозии он ташкил менамояд. Ҳарфи м-ро дар ин ҷо метавон 

решаи ноқиси қофия ном бурд, чунки решаи қофия бояд аз ду ва зиёда овозҳо 

ташкил ёбад. Дар қофияи пурра калимаи қофия ва решаи қофия баробар омада 

метавонанд. Ба ҳамин монанд дар ҷумлаи бахти касе тофт дар баробари қофия, 

ҳамвазнию ҳамоҳангии ҷузъҳоро дидан мумкин аст, ки дар он ҳодисаи 

аллитератсияро ҳам метавон мушоҳида намуд.  

     в) Такрори одии ҷузъ: дили касе пора-пора шуд «сахт ғамгин шудан», дили 

касе боғ- боғ кушода шуд «хурсанд, хушҳол шудан», дили касе сип-сиёҳ (шуд) 

«ғамгин шудан», панҷ панҷаи касе ҳунар «одаме, ки аз уҳдаи ҳама кор мебарояд»:  
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      Дилам аз дарду алам пора-пора шуд [С. Улуғзода, Навобод, 354]. Ин гапҳоро 

шунида, дилам боғ-боғ кушода шуд [Насим Р. Хонае, ки сӯяш мешитобам, 59]. 

Мударрис ҳам Гулшанро медонист ва сабаби омадани ӯро нагуфта фаҳмид ва 

дилаш сип-сиёҳ шуда, ба ғаму ғусса ҷӯлид [Ҷ. Икромӣ, Сафар-Махсум дар 

Бухоро, 207]. Ин буд, ки оилаи ин одами панҷ панҷааш ҳунар, ки ҳоҷатбарори 

мардум буда, ба муҳтоҷӣ зиндагонӣ мекард [Р. Ҷалил, Шӯроб,138].   

       Хулосаи калом, дар миёни калимаҳои дохили фразеологизмҳо монандӣ ва ё 

наздикии овозҳо ё баръакс тазодии онҳоро дидан мумкин аст. Ин аст, ки дар 

нигориш, дар баробари диққат додан ба ҳамнишинии воҳидҳои забон, бояд ба 

хусусиятҳои муҳимми таркиби овозии онҳо низ аҳаммияти хоса дода шавад. Ин на 

ба ҳар як соҳибзабони одӣ даст медиҳад. Танҳо нависанда ва шоир қодир аст, ки 

вобаста ба ҳолати руҳӣ ва офаридани чеҳраи қаҳрамонҳои асар на фақат ба 

ҳамнишинии калимаҳо, балки ба ҷилоҳои услубии онҳо низ аҳаммияти махсус 

диҳад.  
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 ІІ.11. Ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ ва хосиятҳои талаффузии онҳо 

      Ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ аз ду ва зиёда ҷумлаҳои сода таркиб ёфтаанд. 

Ҷумлаҳои содаи таркибии онҳо аз ҷиҳати сохт ва маъно гуногун мебошанд. 

Ҷузъҳои таркиби дохили ҷумлаҳои мазкур дар нисбати ибора, таркиб ва ҷумлаҳои 

сода зиёдтар ба назар мерасад. «Чунин ҷумлаҳо зоҳиран аз чанд ҷумлаи сода 

таркиб ёфтаанд, вале қисмҳои таркибии онҳо – ҷумлаҳои дохилиашон сахт ба ҳам 

марбутанд. Ба ин маъно мураккабии онҳо фақат аз ҷиҳати сохт аст, на маъно. Аз 

ҷиҳати маъно онҳо низ семантикаи яклухт доранд» [47, 46]. Ҷумлаҳои мураккаби 

фразеологӣ дар асоси қолабҳои гуногуни ҷумлаҳои мураккаби синтаксисӣ сохта 

шудаанд. Модом ки онҳо дар заминаи қолабҳои ҷумлаҳои мураккаби синтаксисӣ 

сохта шуда бошанд, метавон онҳоро ба гурӯҳҳои пайваст ва тобеъ ҷудо намуд. Дар 

ин қисмат онҳо на ба таври умумӣ, балки вобаста ба хусусияти талаффузиашон 

алоҳида- алоҳида таҳлил карда мешаванд. Ба хосиятҳои талаффузии ҷумлаҳои 

номбурда, пеш аз ҳама, ҳодисаи аллитератсия, ҳамвазнӣ, ҳамоҳангӣ ва 

ҳамқофиягии ҷузъҳоро нисбат додан мумкин аст. Зимни омӯзиши чунин 

хусусиятҳои овозӣ, дигар паҳлуҳои савтии онҳо низ ошкор карда мешаванд. 

        ІІ.11.1. Аллитератсия дар ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ  

       Ҳодисаи аллитератсияро чун дигар навъи ВФ дар ҷумлаҳои мураккаби 

фразеологӣ метавон мушоҳида намуд, аммо ин ҳодисаи савтӣ вобаста ба миқдори 

калимаҳои таркиби чунин воҳидҳо гуногун шуда метавонад. Дар баробари муайян 

намудани аллитератсия, ҳатман ба хусусиятҳои ҳамвазнию ҳамоҳангӣ ва 

қофияшавии ҷузъҳо диққат додан лозим мешавад, ки боиси хушоҳангии равшани 

гурӯҳҳои сохтори ВФ гаштаанд. Ҳамаи ин хусусиятҳои овозӣ дар заминаи 

қонуниятҳои муайяни фонетикӣ созмон меёбанд.  

      Ба хусусиятҳои овозии ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ, аввалан ҳодисаи 

аллитератсияро дохил намудан мумкин аст, ки он аз такрори садоноку ҳамсадоҳои 

якхела дар мавқеъҳои гунонуни калимаҳои дохили ҷумлаҳои фразеологӣ тавлид 

меёбад. Дар ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ ҳамаи навъҳои аллитератсия ба 

мушоҳида мерасанд:  
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      а) Ассонанс: туғи касе аз осмон омада бошад ҳам… «касе нодири даврон 

бошад ҳам», замин кафида одам баромад «одами ниҳоят бисёр ҷамъ шуд», сар 

қозию пой машкоб, гап зану қандатро хӯр! «гап зану муомиларо бин»:   

      Ҷудоиандоз душман, душмани қаттоли ману шумо, туғи касе аз осмон омада 

бошад ҳам, вайро зери по мекунем [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 90]. Дар саҳни 

мактаб гӯё замин кафида одам баромад [Ф. Муҳаммадиев, Палатаи кунҷакӣ, 50]. 

Агар ба шаҳри Бухоро равед, мебинед, ки нимаи мардуми шаҳр коммунист 

шудаанд. Кори коммунистӣ дар Бухоро «сар қозию пой машкоб аст» [С. Айнӣ, 

Ғуломон, 322]. Ана ба ту модари ин замона! – бо алам фикр мекард Мирзо Набиев. 

– Гап зану қандатро хӯр! [Ю. Акобиров, Норак, 152].  

      Дар мисолҳои ба гурӯҳи ассонанс ҷудо намудаамон на ҳама садонокҳо 

иштироки пурра доранд. Дар ҷузъҳои дохилии онҳо танҳо садонокҳои а, о-ро 

сермаҳсул ҳисобидан мумкин аст. Таркибҳои овозии ҳамранге, ки ассонансро ба 

вуҷуд меоранд, бештар садонокҳои а, о, у, ӯ, и мебошанд.  

     б) Консонанс: хӯрокам заҳр мегардад, пӯшокам кафан «бадбахт мешавам», 

имрӯзро ёбад, фардоро намеёбад «нодор, камбағал аст»:  

     Агар не, мемурам– хӯрокам заҳр мегардад, пӯшоком кафан [С. Айнӣ, 

Ғуломон,128]. Дар ин деҳа як-ду нафар бойи калон ва ду-се нафар деҳқонони 

миёнаҳол буда, боқимонда аҳолӣ имрӯзро ёбанд, фардоро намеёфтанд [С.Айнӣ, 

Ёддоштҳо, 6].  

      в) Аллитератсияи омехта (ассонанс ва консонанс): ба замин занӣ ба осмон 

меҷаҳад ба маънои «якрав, қайсар, беинтизом», ба замин даромад, ё ба осмон 

парид «ғайб задан, пинҳон шудан», калла холиву такаббур дар осмон «бесаводи 

мағрур будан»:   

      Модаркалонаш беҳуда намегуфт, ки ба замин занӣ, ба осмон меҷаҳад [Р. 

Ҷалил, Ҳикояҳо, 136]. Фақат хӯрҷинчаи дору, ҷойнамоз ва ҷомаи адрас тари дарози 

вай дар ҳавлии бой монда буданд. «Ё ба замин даромад, ё ба осмон парид» [Р. 

Ҷалил, Ҳикояҳо, 214]. «Не, ман аз хӯрокхӯрӣ ба шумо ҳазар мекунам!» – гуфта,  

ҷавоб диҳад - чӣ? Калла холиву такаббур дар осмон [Ю. Акобиров, Норак, 60].  
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      г) Аллитератсияи ноқис: аз осмон санг борад ҳам «дар ҳама гуна вазъият», 

ҷӯраи ҷони ман, ки бошӣ… «азизи дили ман бошӣ ҳам», хоб буд, бедор шуд, 

маст буд, ҳушёр шуд «фаҳмид, дониста гирифт»:  

      Аз осмон санг борад ҳам, ба ҷаноза метозанд [Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои 

мунтахаб, 219]. – Майлаш, лекин ҷӯраи ҷони ман, ки бошӣ… гӯён сарашро ба 

тирезачаи пеши ман наздик оварданӣ буд, ки якбора газ дода, пеш рафт [Ф. 

Муҳаммадиев, Ҳикояҳо, 203]. Бозор бо шунидани ин таклифи бой хоб буд, бедор 

шуд, маст буд, ҳушёр шуд ва фарқи сараш яла шуда, акнун донист, ки он ҳама 

«дилсӯзӣ»-ҳои бой ва далолатҳои арбоб ба тӯй кардан барои чӣ будааст [С. Айнӣ, 

Дохунда, 189]. 

     Дар мисоли аввал наздикии овозҳои ӯ, о-ро метавон мушоҳида намуд. Ҳангоми 

талаффузи ифодаи «ҷӯраи ҷон» ба гӯши шунаванда овози ӯ хеле сабук рафта 

мерасад, гӯё ки дар ҳар ду ҷузъҳо овози о талаффуз гардида бошад. Ин овозҳоро аз 

рӯйи тахфиф нашуданашон дар нутқ ба гурӯҳи садонокҳои устувор ва аз рӯйи 

тарзи талаффуз бошад, ба гурӯҳи садонокҳои лабӣ ҷудо намуданд. Онҳо дар ҳама 

ҷузъҳои калима мавқеъ ва устувории худро нигоҳ медоранд: «Фонемаи ӯ садоноки 

қатори омехта, дараҷаи бардошти миёна, лабӣ мебошад. Дар тавлиди ӯ лабҳо гирд 

шуда, ба пеш ҳаракат мекунанд, вале доира ва дараҷаи ба пеш ҳаракат кардани 

онҳо дар тавлиди ӯ нисбат у камтар ва назар ба о бештар аст. Фонемаи о садоноки 

қатори қафои майли пеш, дараҷаи бардошти миёна ва лабист. Дар тавлиди о 

ковокии даҳон нисбат ба ӯ ва у кушодатар, вале нисбат ба а тангтар аст» [98, 72-

73].         

           ІІ. 11.2. Ҳамвазнии ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ  

        Дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ нақши ҷузъҳои асосӣ 

бениҳоят калон мебошад. Ин навъи ҷумлаҳои фразеологиро дар нисбати ҷумлаҳои 

фразеологии дигар бисёрҷузъа гуфтан мумкин аст, ки миёни онҳо ҷузъҳои ҳамвазн 

низ истифода шудаанд. Ҳамвазнию ҳамоҳангӣ дар калимаҳои дохили ҷумлаҳои 

фразеологӣ ба тарзе ифода гаштаанд, ки мисраъҳои шеърро ба хотир меоранд. Дар 

ин навъи ифода нақши таркибҳои овозии якхела хеле калон мебошад. Маҳз 
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ҳамнишинии дурусти овозҳои дохили калимаҳо дар узвҳои талаффузи нутқи инсон 

мушкилӣ ба бор наоварда, ба равонӣ ва фасоҳати нутқ оварда мерасонад:  

        Аз асп фуромада бошад ҳам, аз узангу нафаромадааст «мутакабир»; худам 

шоҳу табъам вазир «соҳибмансаби ҳавобаланд»; пур ҳам нашавад, холӣ ҳам 

намешавад; ӯро ёбад, кордро намеёбад, кордро ёбад, ӯро намеёбад «бо касе 

душмани қатол будан»; ман гуфтаму шумо шунидед «шоҳид хоҳад шуд»; дасташ 

аз осмону пойҳояш аз замин канда шуд «касе аз ҳама чиз маҳрум гардид»:  

      Шукр ӯ аз асп фуромада бошад ҳам, аз узангу нафаромадааст [К. Мирзо, 

Марги бегуноҳ, 99]. Инчунин пайт мебанданд – рӯзе Иброҳимбек ё дигараш омада, 

ғазо эълон кунад, ҳатман ба тарафи ӯ гузашта, бахташон хандад, боз ба даврони 

«худам шоҳу табъам вазир» мерасанд [С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 141]. 

Нобудагӣ-дия, тақсир, – гуфт оқсақол ба амлокдор, овози худро ба ҳамаи деҳқонон 

шунавонда, – бо як бандча лубиё хазинаи подшоҳӣ пур ҳам нашавад, холӣ ҳам 

намешавад [С. Айнӣ, Ғуломон, 159]. Дасташон аз осмону пойҳояш аз замин 

канда [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 201]. Зеро раиси суди ҳозира ӯро ёбад, 

кордро намеёбад, кордро ёбад, ӯро намеёбад [Ҷ. Икромӣ, Зоғҳои бадмур, 41].   

       Дар ифодаи дасташ аз осмону пойҳояш аз замин канда шуд дар калимаҳои 

осмону замин баробари ҳамвазнию ҳамоҳангӣ таркибҳои овозии мон-мин қофияи 

ноқис буда, тараннуми мисраъҳои шеъриро пеши назар меовард.   

     Дар ҳама гурӯҳҳои сохтории ВФ зерфаслҳои алоҳида доир ба ҷузъҳои ҳамвазн 

ҷудо карда шудааст. Дар зерфаслҳои мазкур вобаста ба мисолҳои таҳлилгардида 

баробари калимаҳои ҳамвазн, инчунин хусусиятҳои ҳамоҳангии онҳо ҳам ба 

инобат гирифта шудааст. Дар асоси маводи гирдоврда мисолҳоеро дучор гардидем, 

ки дар онҳо дар баробари ҳамвазнӣ, ҳамқофиягиву ҳамоҳангиро мушоҳида 

намудан мумкин аст. Баъзе аз калимаҳои ҳамқофияро ҳам дар ВФ метавон 

мушоҳида намуд, ки дар онҳо аз рӯйи таркиби овозиашон ҳамвазнии ҷузъҳо 

мушоҳида мегардад.         

       ІІ.11.3. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ  

      Зимни омӯзиши унсурҳои ҳамоҳангии ҷумлаҳои фразеологӣ, дар мадди аввал 

ҳамқофиягии ҷузъҳо пеши назар мерасад. Дар зери мафҳуми қофия одатан 
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калимаҳои охири мисраъҳои шеърӣ ва ё таркибҳои овозии охири калимаҳо 

фаҳмида мешавад. Калимаҳои ҳамқофия ҳамчун ҷузъҳои ВФ дар баробари 

ҳамвазнию ҳамоҳангиро таъмин намудан, инчунин дар ташкили маънои онҳо низ 

ширкат варзида, ба навъҳои зерин ҷудо мешаванд:  

      а) Қофияи пурра: салла биёр гӯянд, калла меоварад «барои хушомад ё 

худнамоӣ кореро аз даркориш зиёдтар иҷро намудан»; набинаму насӯзам, савол 

аз осмон ҷавоб аз ресмон «бемантиқ», корд ним дар дӯлу ним дур чӯл «нимкора, 

нотамом»:   

     Маъмурони ҳукумати Бухоро, ки агар амир ба онҳо «салла биёред, – гӯяд, 

калла меоваранд», аз деҳқонон ҳам салла ва ҳам каллашонро гирифта, онҳоро ба 

пӯст кандан даромаданд [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 122]. Набошад, аз ин хона тамоман 

дафъ шав, набинаму насӯзам [С. Турсун, Аз субҳ то шом, 82]. – Ту, уко, «савол аз 

осмон ҷавоб аз ресмон» гуфтагӣ барин, худро беҳуда ба нодонию девонагӣ 

наандоз [Р. Ҷалил, Шӯроб, 210]. Кино меравем гуфта, мабодо, ки корд ним дар 

дӯлу ним дар чӯл монад… [С. Турсун, Аз субҳ то шом,177].   

      Агар таркибҳои овозии ҳамгун дар ҳар як ҷузъи ВФ чӣ қадаре ки такрор ёфта 

бошад, хусусияти хушоҳангии онҳо ҳамон дараҷа равшантар зоҳир мегардад. Инро 

дар мисоли ҷумлаи фразеологии савол аз осмон ҷавоб аз ресмони дар боло 

овардашуда ба хубӣ метавон дарк намуд. Дар ин ҷумла такрор ёфтани овози о дар 

ҳама ҷузъҳо ба мушоҳида мерасад. Яке аз хусусиятҳои барҷастаи ҷузъҳои 

ҳамқофия такроршавии таркибҳои овозии ҳамгун дар ҳиҷои охири калимаҳо 

мебошад. Бо чунин тарз ҳамнишин гаштани овозҳои садоноку ҳамсадоҳои якхела 

дар дохили калимаҳо ба хушовозии онҳо тақвият бахшида, ба шинамию равонии 

нутқ оварда мерасонад. Дигар аз хусусияти такрорёбии овози о дар калимаҳои 

дохили ВФ аз он иборат мебошад, ки он дар ҳиҷоҳои дуюм ва заданок омада, 

диққати шунаванда ба он бештар равона мегардад. Аслан дар ин ҷумла ҷузъҳои 

ҳамқофия осмон ва ресмон мебошад. Дар баробари ин, калимаи қофия ва решаи 

қофияро ҳам ҷудо намудан зарур аст. Осмон ва ресмон калимаҳои ҳамқофия буда, 

мон-мон решаи қофияро ташкил медиҳанд.   
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     б) Қофияи ноқис: замин сахту осмон баланд «вазъияти ноилоҷ»; на ба он ёру 

на ба ин ғамхор; ба замин монам чанг мешавад, ба осмон монам ҷанг «дар 

мавриди эҳтиёт кардани касе ба кор бурда мешавад» истифода мешавад:  

      Меҳаросиданд, дарун-дарун месӯхтанд, мегиристанд, ба доми марг мерасиданд, 

вале хомӯш буданд, замин сахту осмон баланд, бемуттако [К. Мирзоев, Дар орзуи 

падар, 196]. Вай одам ба ман маъқул набуд. На ба он ёру на ба ин ғамхор [Ф. 

Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 223]. Ман духтари Худоёрхон не, ки «ба замин 

монам чанг мешавад, ба осмон монам ҷанг», – гуфта паҳ-паҳ кунетон [Р. Ҷалил, 

Ҳикояҳо, 125].  

      Дар мисоли охирин ҷумлаи мураккаби фразеологӣ ба ғайр аз қофияи ноқис, 

инчунин дар ҷузъҳои дигари он қофияи пурра (чанг ва ҷанг) ва қофияи такрорро 

(монам ва монам) ба мушоҳида мерасад.  

     в) Қофияи такрор: ду дунё як дунё шавад ҳам «баробар, якранг шавад ҳам», ту 

дидӣ, ман надидам, девор афтад, ба дарун афтад «масъалаеро ба нафъи худ ва ё 

наздикони худ ҳал кардан», сар аз куҷо, пой аз куҷо «бе аслу насаб», илмаш пеш-

пешу худаш аз ақиб «закӣ, уҳдабаро»:  

     Осмон ба замин омада расад, ду дунё як дунё шавад ҳам, калтаи Мансурро ба 

ҷанг намебурдаанд, одами ранҷур, узраш маълум [К. Мирзо, Марги бегуноҳ, 209]. 

Ман ҳозир шуморо дар ҳамин ҷо хобонда, ба шикаматон сад лагад занам ҳам, ту 

дидӣ, ман надидам, мегӯеду ба ягон кас арз намекунед [С. Турсун, Аз субҳ то 

шом, 104]. Девор афтад, ба дарун афтад гуфтаанд, ғам нахӯред, ба шумо духтари 

худамро тӯй карда медиҳам [Ф. Ниёзӣ, Вафо, 49]. Дар Маскав ҷаноби олиро бисёр 

риоя мекунанд ва намехоҳанд бо як подшоҳе, ки ҷонишини Темур аст, ба гапи 

якчанд нафар ҷадид ва болшевикони «сар аз куҷо, пой аз куҷо» даромада бад 

шаванд [С. Айнӣ, Дохунда, 173]. Ҳа, ин бадбахта зеҳнаш тез, илмро об карда 

хӯрдааст, илмаш пеш-пешу худаш аз ақиб [К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 273].  

      г) Такрори одии ҷузъ: напурсу нагӯям «хубаш натиҷаҳои бадро арз накунам», 

қадам расад, бало нарасад «бо омадани каси неке балоҳо, офатҳо нест шавад»; 

агар сад ҷон дошта бошад, як ҷонаш намераҳад « «ҳукми барҳам додани касе 

бароварда шудааст»; ду даҳан насиҳат кунӣ, сад даҳан гап мешунавӣ «мағрур, 
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ҳавобаланд»; харакиро аз хар меғалтонад, аспакиро – аз асп «фиребгар, қаллоб 

будан»:  

     – Эй писарам, шумо напурседу ман нагӯям! Саргузашти ман дуру дароз ва 

дарди ман бедавост [С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 366]. Қадам расад, бало нарасад, – гӯён 

дуо кард ва беморони хобидаро дида, аз соҳибхона пурсид: – Инҳо ба шумо чӣ 

мешаванд? [С. Айнӣ, Ғуломон, 143]. Ана бо ҳамин баҳона боз ба Нилкон меравад, 

Ҳоҷимаҳмудро меёбад, агар сад ҷон дошта бошад ҳам, як ҷонаш намераҳад [К. 

Мирзо, Марги бегуноҳ, 67]. Ду даҳан насиҳат кунӣ, сад даҳан гап мешунавӣ [С. 

Турсун, Аз субҳ то шом, 57]. Шояд аз ҳамин ҷиҳат «харакиро аз хар меғалтонад, 

аспакиро – аз асп», – мегуфтанд дар ҳаққи ӯ [С. Турсун, Аз субҳ то шом,151].  

       Аз таҳлили ҷумлаҳои мураккаби фразеологии мисолҳои фавқ маълум гардид, 

ки ҳодисаи аллитератсия, яъне ассонанс ва консонанс дар таркиби ин навъи 

ҷумлаҳо хеле кам истифода шудааст. Аллитератсияи дар шакли омехта ва ноқис 

дар ҷузъҳои ҷумлаҳои мазкур зиёд ба назар мерасид. Аз рӯйи хусусиятҳои 

ҳамоҳангӣ бошад, онҳоро ба қофияи пурра, қофияи ноқис, қофияи такрор, такрори 

одии ҷузъҳо, ҳамвазнӣ ва ҳамоҳангӣ гурӯҳбандӣ намудем. Агар ба хусусиятҳои 

таркиби овозии калимаҳои дохили ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ диққат дода 

шавад, маълум мегардад, ки дар ташкили чунин воҳидҳои талаффузӣ аз овозҳои 

садонок а, о, у, ӯ ва аз ҳамсадоҳо бошад, овозҳои б, д, з, л, м, н, р, с, ҷ бештар 

истифода шудаанд. Дар ин масъала бо ҳамин нуқта гузоштан даркор нест. Мо ин 

ҷо танҳо аз рӯйи мисолҳои ба ҷумлаҳои мураккаби фразеологӣ тааллуқдошта 

таҳлилу натиҷагириҳо намудему халос. Дар баробари ин, дар забон шояд чунин 

ҷумлаҳои мураккаби фразеологие дар истифода бошанд, ки дар онҳо овозҳои дигар 

ҳам ба кор бурда шудаанд. Бинобар ин, бо намунаи чанде аз ин мисолҳои ҷумлаҳои 

мураккаби фразеологӣ наметавон ба ин масъала нуқта гузошт, чунки ҷумлаҳои 

фразеологӣ яке аз гурӯҳҳои сермаҳсули сохтории ВФ-и забонамонро ташкил 

медиҳанд.  
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқ 

Вобаста ба тадқиқоти анҷомдодашуда дар диссертатсия натиҷагирӣ карда 

шудааст, ки аз бандҳои зерин иборат мебошад: 

1. Бештари ҷузъҳои ВФ-ро калимаҳои сода ташкил медиҳанд. Калимаҳои 

сохта ва мураккаб ҳамчун ҷузъи ВФ камтар ба назар мерасанд. Ин ба он сабаб аст, 

ки ҷузъҳои таркиби ВФ-ро, асосан, калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил медиҳанд. 

Онҳо дар таркиби ВФ мустақилияти овозии худро то андозае аз даст дода, бо 

тарҳи овозии калимаҳои дигари фразеологизм омезиш ёфтаанд [1-М].  

2. Дар созмони ВФ нақши ҳиссаҳои ҷудогонаи нутқ хеле калон аст. Онҳо аз 

рӯйи мансубияти ҳиссаинутқӣ дар асоси қолабҳои муайян гурӯҳбандӣ шудаанд. 

Дар шаклгирии қолабҳои тарҳрезигардидаи ВФ-и забони тоҷикӣ ҳиссаи исм 

нисбат ба дигар гурӯҳҳо бештар ба назар мерасад [6-М].  

3. ВФ аз бобати сохтори лексикию грамматикӣ аз ду ва ё зиёда калимаҳои 

мустақилмаънои ба ҳам алоқаманд иборат аст. Калимаҳои мустақилмаъно ҳамчун 

ҷузъи доимӣ ва калимаҳои ёридиҳандаи он чун унсури грамматикии қолаби онҳо 

ба ҳисоб гирифта шуданд. ВФ-и забони адабии тоҷикӣ аз бобати сохтор ба 

гурӯҳҳои таркиб, ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ таҷзия мешаванд.  

4. ВФ аз чунин калимаҳое таркиб ёфтааст, ки овоз ё таркибҳои овозии 

монанд, якхела ва ё аз рӯйи хусусиятҳои талаффузии бо ҳам наздикро дар бар 

мегирад. Ҳамин монандию наздикии овозҳо ва ҳамвазнию ҳамқофиягӣ хушовозии 

дилангези онҳоро ба вуҷуд оварда, боиси ифоданокии хос ва гӯшнавози 

талаффузи нотакрори онҳо гаштааст [5-М].   

5. Ҳодисаҳои ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳои ВФ аз ҷиҳатҳои муҳимми 

овозии онҳо маҳсуб меёбанд. Калимаҳои ҳамвазну ҳамқофия дар қолабҳои овозии 

муайян тарҳрезӣ гардидаанд. Аслан, бештари ҷузъҳои ВФ аз калимаҳои ҳамвазну 

ҳамқофия ташкил ёфтаанд. Бештари калимаҳои ҳамвазни таркиби ВФ-и забони 

тоҷикиро калимаҳои иқтибосии арабӣ ташкил медиҳанд [3-М].  

6. Ҳамқофиягии ҷузъҳои ВФ ҷиҳати дигари сохтори овозии ВФ-ро ташкил 

медиҳад. Дар ҳамқофия шудани ҷузъҳои дохили ВФ нақши овозҳо ва ё таркибҳои 

овозии ҳамгун назаррас мебошад. Чунин гурӯҳи калимаҳои ҳамқофияи таркиби 

ВФ бо ифоданокӣ ва мутаносибии овозии худ фарқ мекунанд. Аз рӯйи 

ҳамнишинии овозҳои ҳамгуни таркиби ҷузъҳо дар ВФ қофия ба се навъ: қофияи 

пурра, ноқис ва такрор тасниф гардид[2-М; 3-М].  

7. Ҳодисаи овозии аллитератсия дар ВФ-и забони адабии тоҷик, асосан, дар 

навъҳои такроршавии овозҳои якхелаи садонок (ассонанс) ва ҳамсадо (консонанс) 

гоҳо дар сурати такроршавии якҷояи садоноку ҳамсадоҳои ҳамгун ё дар сурати 

ноқис, яъне монандшавии ҳамсадоҳои якхелаву садонокҳои гуногун зоҳир 

мешавад. Дар асоси маводи таҳлилгардида чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, 

ки дар ҳодисаи аллитератсияи ВФ-и забони адабии тоҷик овозҳои ж, й, е, ю ва ъ 

иштирок надоранд  [4-М].  
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8. Дар зери мафҳуми хушовозии (эвфония) ВФ-ҳои забони адабии тоҷикӣ 

ҳамнишинии муназзами овозҳои ҷузъҳои онҳо фаҳмида мешавад, ки барои 

талаффуз осон ва ба шунаванда фораму гуворо бошад. Натиҷагирӣ аз тадқиқоти 

мо ба чунин хулосае овард, ки хушовозии ҷузъҳои алоҳидаи ВФ дар ҳамбастагӣ 

махсусиятҳои талаффузии онҳоро таъмин мегардонад.  

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот 

1. Асосҳои назариявӣ ва натиҷагириҳо аз тадқиқоти мазкур дар ҳалли 

ҳамаҷонибаи мушкилоти сохтори овозиву талаффузии забони адабии муосири 

тоҷикӣ ва муқаррар намудани қонуниятҳои корбурди он дар нутқ заминаи 

муҳимме шуда метавонанд. Бояд сохту таркиби овозӣ, талаффуз ва оҳанги 

истифодаи ВФ ба назар гирифта шуда, дар баробари ҷиҳатҳои лексикию 

грамматикӣ ва услубии онҳо, хусусиятҳои фонетикӣ, сохтори талаффузӣ ва 

системанокии оҳанги талаффузи онҳо низ омӯхта шаванд; 

2. Мавриди мураттаб сохтани китобу дастур ва коркардҳои умумӣ оид ба 

таълими забони адабии муосири тоҷикӣ дар назар доштан ва ба эътибор 

гирифтани ин навъи воситаҳои фразеологии ниҳоят муассиру пуробуранги 

ифодагари эҳсосот зарур аст;  

3. Дар танзми нутқи адабии хаттиву шифоҳии тоҷикӣ истифодаи ВФ-и 

ҷузъҳояшон ҳамвазну ҳамқофия ва бо аллитератсия оро додашуда мақоми махсус 

дорад. Истеъмоли онҳо нутқро ниҳоят шинам, хушоҳанг, гӯшнавоз ва нишонрас 

мегардонад;  

4. Истифодаи боэътидоли чунин воситаҳои хушовози фразеологӣ дар 

нигоришоти нависандагон, шоирон, муҳаққиқон, муҳаррирон, рӯзноманигорон, 

умуман, ҳар як зиёии бомаърифат ва бо забони адабии муосири тоҷикӣ 

сарукордошта тавсия дода мешавад. Корбурди чунин воситаҳои муассири фикр аз 

маданияту фарҳанги баланди зеҳнии онҳо дарак медиҳад; 

5. Корбасти ВФ-и хушовози ҷузъҳояшон ҳамвазн, ҳамқофия ва бо 

аллитератсия мураттабшуда дар гуфтори воизон, наттоқон, ровиён, санъаткорон, 

нотиқон ва омӯзгорон диққати аҳли толорро ба худ бештар ҷалб мекунад ва 

самаранокии баромади онҳоро як бар чанд афзун мегардонад.  
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