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                                               Муќаддима 

 Мубрамии мавзуи тањќиќ.  Мавзуи муродифоти грамматикї чун яке 

аз масъалањои мубрам ва бањсноки илми услубшиносї муаррифї 

мешавад. Дар баробари ин, масъалаи мазкур доираи нињоят васеъ ва 

доманадор дорад, ки аз худи муродифоти луѓавї сарчашма гирифта, 

солњо инљониб дар шохањои гуногуни илми забоншиносї омўхта 

мешавад. Баробари муродифоти луѓавї мавзуи муродифоти нањвї низ 

солњои зиёд аст, ки таваљљуњи муњаќќиќони забоншиносро љалб 

менамояд, зеро омўзиши масъалаи њаммаъної ва вариантнокии нањвї 

барои такомули сохтори грамматикї ва услубии забони адабї ањамияти 

аввалиндараљаи назарї ва амалї дорад. Тафаккури инсон баробари 

ворид гардидан ба вазъияти нутќ дар пайи тањлили роњњои гуногуни 

баён ќарор мегирад. Сайќал додани малакањои баёни як фикр дар 

ќолабњои гуногуни сохторї ба шахс имкон медињад, ки дар њама њолат аз 

имконоти мувофиќи забонї истифода барад. 

Забоншинос Маљидов Њ. ин хусусияти муњимми забониро хуб 

баррасї намудааст ва дар робита бо ин масъала  менигорад: «Нормаи 

забон, шаклњои нормативии он ба вариантнокї такя мекунад. 

Вариантнокї шакли мављудияти нормаи забон аст. Мафњумњои вариант, 

вариантнокї дар ин маврид ба маънои васеъ фањмида мешаванд. Онњо њама 

воситањои мушаххаси ифодагари мафњуми ин вариантро таљассум 

мекунанд» [Маљидов, 2006: 76]. Њамин аст, ки масъалаи њаммаъноии 

нањвї ањамияти амалии худро аз даврањои тањияи аввалин дастуру 

китобњои дарсї то ба имрўз гум накардааст. 

 Муњаќќиќи рус Н.Ю. Шведова ба њамин пањлўи масъала такя карда, 

чунин изњор намуда буд: «Таѓйирёбї дар истеъмол ва худи шаклњои 

сохторњо на худ аз худ, балки дар шароити  робитањои бевосита бо њамон 

муњити наздиктарини нањвї сурат мегиранд, ки худашон дар он 

мављуданд. Объекти воќеии забонї дар љараёни инкишофи таърихие, ки ин 

ё он дигаргуниро аз сар мегузаронад, сохторњои аз љињати вазифа ва маъно 

мутобиќ ба шумор меравад» [Шведова, 1967: 209]. 
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Омўзиши масъалањои услубиёти љории забон њам на танњо бо 

баррасии хусусиятњои луѓавї, инчунин хусусиятњои нањвии он робитаи 

зич дорад. Дар ин бора муњаќќиќ Б. Камолиддинов  чунин  зикр  

мекунад:  

«Хусусияти грамматикии њар як услуби забон тадриљан дар љараёни 

инкишофи он дар натиљаи «махсусгардї»-и шаклу сохторњои људогонаи 

грамматикї ташаккул меёбад» [Камолиддинов,1973:23]. Такомули 

љанбаи назарии хусусиятњои грамматикии услубњои нутќ бе омўзиши 

њамаљонибаи муродифоти нањвї ѓайриимкон аст, зеро љавњари услубиёти 

нутќро масъалаи муродифот ташкил медињад. Дар ин маврид 

забоншинос М. Муҳаммадиев чунин қайд намудааст: “Масъалаи 

синонимҳоро ба назар нагирифта, дар бораи услуби суханронї, воситаҳои 

забон, умуман, ифодаи фикр сухан рондан имконнопазир аст. Вазифаи 

услуб интихоби калима, дуруст ва бамавқеъ истифода бурдани он ва ба ин 

васила дуруст ифода кардани фикр мебошад” [ Муҳаммадиев, 1962: 14] . 

Муродифоти нањвї низ ба мисли муродифоти луѓавї ба воситањои 

муассири услубї алоќамандии бевосита дошта, он имкон медињад, ки 

љараёни такомул ва инкишофи услубњои љории нутќ ба низом дароварда 

шавад. Ба ќавли профессор Њ. Маљидов: «Ба мисли маъноњои воњидњои 

дигари забонамон маъноњои људогонаи воњидњои синтаксисї низ дар 

ќолабњои мухталиф ифода шуда метавонанд. Ба таври дигар, пањлуи 

дигари сермаъноии синтаксисї њаммаъноии воњидњои он аст» [Маљидов, 

2006: 115].  

Агар дар мавриди муродифоти луѓавї асоси њаммаъноиро калима 

ташкил дода ва њамин асос боиси ба вуљуд наомадани ихтилофи назар 

дар њодисаи њаммаъноии луѓавї гардида бошад, «мураккабии масъалаи 

муродифоти нањвї на танњо дар он зоњир мегардад, ки  сарњадњои он даќиќ 

ва равшан муќаррар нашудаанд. Мушкилоти ошкор кардани муродифоти 

нањвї инчунин дар он аст, ки сохторњои одии њаммаъно дар таркиби 

воњидњои нисбатан мураккаб меоянд» [Маљидов, 2006: 49].  
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Ањамияти омўзиши ин масъала боз дар он зоњир мегардад, ки  

муродифоти грамматикї танњо ба масъалаи ќолабњои абстракт такя 

накарда, ба маъноњои умумии луѓавии дарбаргирандаи ин ќолабњо низ 

вобастагї доранд.    

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Андешањои аввалин дар бораи бо 

њамдигар бадалшавии тарзњои гуногуни ифода њанўз дар китобњои 

дарсии охири асри ХIХ баён шуда бошанд њам, масъалаи њаммаъноии 

грамматикї дар забоншиносии рус бори нахуст солњои 20-уми асри ХХ 

ба таври нисбатан мушаххас баён мегардад. Чунон ки профессор Њ. 

Маљидов ќайд мекунад, дар илми забоншиносї масъалаи омўзиши 

системавии забон, ки имконоти роњњои гуногуни ифодаи як фикрро дар 

ќолаб ва шаклњои гуногун дар бар гирифта метавонад, ба оѓози садаи 

ХХ рост меояд: «Усули системанокии тањќиќи мушкилоти забон, ки аз 

таълимоти Фердинанд де Соссюр – муњаќќиќи маъруфи швейсарии ахири 

асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ сарчашма мегирад, дар дањсолањои баъдии ин 

аср њар чи бештар доман пањн карда, бо тарзу усулњои гуногун ба 

минтаќањои мухталифи олам интиќол ёфт» [Маљидов, 2006: 72].  

Истилоњи «муродифоти грамматикї»-ро аввалин маротиба А.М. 

Пешковский ба илми забоншиносии рус ворид намуда, диќќати 

забоншиносонро ба он љалб кард. Профессор Б. Камолиддинов масъалаи 

омўзиши њаммаъноии грамматикиро дар ин солњо тањлил намуда, ќайд 

мекунад, ки: «…барои давраи аввали омўзиши муродифоти грамматикї 

(солњои 20- 40-уми садаи ХХ) аниќ нишон дода нашудани мафњуми 

муродифоти грамматикї ва тафовути он аз муродифоти луѓавї хос буда, 

таваљљуњи асосї ба љанбаи услубии њаммаъної равона гардидааст» 

[Камолиддинов, 2012:14].  

Ба ин тариќ, давраи асосии омўзиш ва бањсњои тўлонї дар мавриди 

муродифоти грамматикї ба солњои 50-60-ум ва солњои баъдинаи асри 

гузашта рост меоянд. Ин давраи љолиби тањќиќот дар мавриди 

њаммаъноии грамматикї ба ќалами муњаќќиќони рус  А.М. Пешковский  

[Пешковский, 1955], А.Н. Гвоздев [Гвоздев, 1955], И.И. Ковтунова 
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[Ковтунова, 1955], Е.И. Шенделс [Шенделс, 1959], В.П. Сухотин  

[Сухотин,1960] тааллуќ дорад. Агар забоншиноси маъруф А.М. 

Пешковский асоси муродифоти грамматикиро дар ќаробати маъноии 

воњидњои грамматикї бинад, А.Н. Гвоздев њаммаъноиро дар «мувозї 

(параллел) будани воњидњои нутќ, бо назардошти шаклњо ва сохторњои 

грамматикие, ки аз рўйи умумияти мазмун наздикмаъно мешаванд» [73, 

Гвоздев, 1955: 259]. мебинад. И.И. Ковтунова бањсро аз људо кардани 

сарњади муродифоти луѓавї ва грамматикї оѓоз карда, таъкид мекунад, 

ки барои фањмиши табиати њаммаъноии грамматикї ба маънои 

грамматикии воњидњои  ќиёсшаванда бояд таваљљуњ намуд, зеро: «Њар як 

сохтори нањвї аз љузъњои зиёди дорои муносибатњои гуногуне, ки ба 

маъноњои мухталифи грамматикї мувофиќат мекунанд, иборат аст, 

муродифњо бошанд, як маънои грамматикиро ифода мекунанд» [Гвоздев, 

1955: 19]. Ин андешаи муњаќќиќ доираи муродифоти грамматикиро хеле 

мањдуд мегардонад, зеро мутобиќати пурраи маънои грамматикї ва 

таркиби луѓавии воњидњои нањвиро шарти асосї мењисобад. Баъзе 

муњаќќиќон, бар замми муносибатњои маъноии луѓавию грамматикии 

воњидњои муродифшаванда, вазифањои грамматикии онњоро низ муњим 

мешуморанд. Чунончи, ба назари В.И. Яртсева ду маънои гуногуни 

грамматикї, ки вазифањои якхела доранд, метавонанд тадриљан барои 

ифодаи њамон як маъно корбаст гарданд, ки онњоро муродифоти нутќ 

гуфтан мумкин аст [Яртсева, 1957: 157]. Муњаќќиќи дигар Е.И. Шенделс 

дар мавриди сарњади муродифоти грамматикї сухан ронда, бори нахуст 

муродифоти грамматикиро ба њамсатњ (одноаспектные) ва гуногунсатњ 

(межаспектные) [Шенделс,1959: 74] људо карда буд. Ба гурўњи аввал 

муродифоти воњидњои мансуб ба як сатњи грамматикї – ибора бо  ибора, 

љумлаи сода бо љумлаи сода, љумлаи мураккаб бо љумлаи мураккаб 

дохил мешаванд, ба гурўњи дуюм муродифоти воњидњои мансуб ба 

сатњњо ё  ќисматњои гуногуни грамматикї, масалан, калимаи мураккаб 

бо ибора дохил карда мешавад. Масъалаи мазкур баъдтар аз љониби 

муњаќќиќи тољик профессор Б. Камолиддинов  хеле  мукаммал гардид 
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[Камолиддинов, 2010: 55], ки рољеъ ба ин дар боби аввали рисола 

муфассалтар сухан гуфта хоњад шуд. Дар байни андешањои пешина ва 

баъдинаи дар бораи муродифоти грамматикї баёншуда муњаќќиќи рус 

Н.А. Метлина [Метлина, 1960: 116] як љињати љолиб ва то ба имрўз 

пурарзишро дар бораи муродифоти грамматикї баён карда, иброз 

медорад, ки дар ин гуна њаммаъної бо ёрии воситањои гуногуни 

грамматикї мундариљаи ягона баён карда мешавад ва њамин хусусият 

боиси пайдоиши тобишњои гуногуни маъноию услубї дар воњидњои 

муродиф мегардад. Дар ин давра масъалаи дигаре, ки бо њодисаи 

муродифоти  нањвї мавриди бањс ќарор гирифт, марбут ба параллелизм 

(мувозї), вариантнокї (муодил) ва дублет мебошад. Дар ин бора, пеш аз 

њама, мулоњизањои В.П. Сухотин љолиби таваљљуњанд. Муњаќќиќ дар 

монографияаш «Синтаксическая синонимика в современном русском 

литературном языке» [Сухотин, 1960:123] ба таври хеле даќиќ байни 

њодисањои муродиф, параллелизм фарќ гузошта, зикр мекунад, ки дар 

њодисаи параллелизм наздикии семантикї умуман ба назар намерасад, 

чунончи, дар мисолњои аз шањр баромадан ва ба шањр баромадан  ба 

њамдигар њељ муносибати наздики маъної надоранд ва дар ягон маврид 

њамдигарро иваз карда наметавонанд [Сухотин,1960: 19]. Ин аќидаро 

муњаќќиќони дигар – З.П. Петрова [Петрова,1965: 98] ва А.В. Фетисова 

[Фетисова, 1965:19], њангоми тањќиќи муродифоти љумлањои мураккаби 

тобеъ А.Ф. Михеев низ љонибдорї карда, бадал шудани пайвандакро дар 

љумлањои пайрави сабаб параллелизм мешуморанд [Михеев, 1964: 50]. Ба 

назари муњаќќиќи тољик профессор Б. Камолиддинов чунин муносибат 

ба масъалаи муродифоти грамматикї боиси омезиши њодисањои 

муродифот, параллелизм ва вариантнокї мегардад: «Таѓйири љойи 

љузъњои ибора, мавќеи аъзоњо дар љумлаи сода, табдили васоити алоќа ба 

пайдо шудани вариант (муодил)-и њамон як сохтори нањвї замина 

мегузоранд. Њамдигарро иваз намудани пайвандакњои тобеъкунанда дар 

љумлањои мураккаби тобеъ боиси пайдо шудани муродиф намешавад. Ин 

гуна љумлањоро муодилњои гуногуни ифодаи айни як муносибати 
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грамматикию семантикї бояд њисобид» [Камолиддинов, 2010: 38]. Ба 

назари Г.А. Золотова бошад, ба замми аломатњои зикршуда дар 

муродифоти грамматикї се љињати дигар асосї аст: сохтор, маъно, 

вазифа. Дар ин љо ў маъно гуфта на танњо маънои луѓавии унсурњои 

дохили воњидњои муродифшаванда, инчунин вазифањои муштараки 

грамматикї, муњим будани маънои умумї (типовое значение)-ро  дар 

назар дорад [Золотова,1968: 7].  

Агарчи дар масъалањои умумии муродифоти грамматикї андешањои 

муњаќќиќон ба њам наздик бошад њам, дар масъалаи  нишона ё 

аломатњои асосии њаммаъної гуногунандешї ба назар мерасад.Чунончи, 

ба назари Ю.Н. Власова, масъалаи муродифоти грамматикиро бо 

маънои грамматикї мањдуд кардан нашояд, зеро воњидњои нањвї бе 

мундариљаи луѓавї ба таври абстракт вуљуд дошта наметавонанд: 

«Бинобар ин њам монандии муносибатњои мантиќию луѓавї ва њам маънои 

грамматикиро аз аломатњои асосии муродифот бояд донист» 

[Власова,1972: 3-11].   

Дар мавриди таносуби маъноии муродифоти грамматикї, яъне 

воњидњои муродифшаванда аз рўйи кадом нишонањо (умумияти маънои 

луѓавї ё умумияти сохтори грамматикї) ба њам муродиф мешаванд, низ 

андешањои љолиб баён шудаанд. Муњаќќиќ Н.С. Власова дар чунин 

назар аст, ки «Дар зери мафњуми таносуби семантикї (маъної) наздик 

будани маънои грамматикї ва мундариљаи луѓавиро фањмидан лозим аст. 

Ду воњиди муродиф, ки наздикии маънои грамматикї ба онњо хос аст, он 

гоњ муодил (эквивалент) ва мувозї (параллел)-и грамматикї шуда 

метавонанд, ки таркиби луѓавии якхела  дошта бошанд» [Власова,1972: 4].   

Андешаи муњаќќиќ дар ин маврид ќобили дастгирист, зеро 

мундариљаи маъноии воњиди нањвї аз маљмўи маъноњои љузъњои луѓавї 

ва муносибатњои  маъноии байнињамдигарии ин љузъњо, яъне аз маънои 

грамматикии онњо бармеояд.  

Агар баъзе  муњаќќиќон воситаи асосии њаммаъно будани пешоянду 

пасояндњо ва пайвандакњоро хоси воњидњои сарф шуморида бошанд 
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Власова (ниг: 42), Е.И. Шенделс ин мулоњизањоро љамъбаст карда, иброз 

менамояд, ки  ин хусусият ба воњидњои нањвї низ дахл дорад [Шенделс, 

1959: 139]. Бояд гуфт, ки Е.И. Шенделс яке аз муњаќќиќонест, ки солњои 

тўлонї дар масъалаи муродифоти грамматикї тањќиќот бурдааст ва 

андешањои болоро љамъбасти фикри ў дар бораи муродифоти 

грамматикї шуморидан  мумкин аст. Дар мавриди муродифоти 

грамматикї яке аз масъалањои асосї тобишњои маъноии воњидњои 

муродифшаванда ба шумор меравад. Ба ин масъала њам муњаќќиќони 

муродифоти луѓавї ва њам муродифоти грамматикї таваљљуњ зоњир 

намудаанд, зеро ин тобишњои маъної чи аз рўйи хусусиятњои луѓавї ва 

чи грамматикї ва гоњо якљоя људо карда мешаванд.      

 Чунон ки профессор Б. Камолиддинов дар баррасии њамин масъала 

мегўяд: «Истилоњи «тобиши маъно» дар тањќиќотњои гуногун оид ба 

муродифоти луѓавї ва грамматикї ба таври мушаххас муайян карда 

нашудааст. Бинобар ин як ќатор муњаќќиќон, ки ба масъалаи муродифот, 

сермаъної ва њодисањои дигари семантикї машѓуланд, кўшиш мекунанд,ки 

аз корбасти он худдорї кунанд» [Камолиддинов, 38, 20]. Ба андешаи Ю.Д. 

Апресян, дар аксар мавридњо, ваќте ки сухан дар бораи унсурњои  

номувофиќи маъної, унсурњои норавшани семантикии бо њамнишинии 

семантикї, луѓавї, сарфї ё нањвї алоќамандї надошта меравад, ин 

истилоњ таѓйир меёбад [Апресян,1974: 243]. Л.Ю. Максимов низ мафњуми 

«тобиш»-ро шарњ дода, ќайд мекунад, ки тобиши маъно гуфта њамон чиз 

фањмида мешавад, ки зинањои гуногуни умумият ё мушаххасии маънои 

мазкур, инчунин аз њам фарќ кардани ин воњидњоро ифода мекунад 

[Апресян,1974:10].  

Дар китоби «Русская грамматика», ки соли 1980 ба табъ расид, 

масъалаи алоќаи тафовути семантикї бо фарќияти шаклии грамматикии 

муродифот чунин шарњ дода мешавад: «…дар љумла њамон як љузъи 

семантикї метавонад бо воситањои гуногуни њаммаъно шакл гирад. Њамаи 

муносибатњои шаклї - семантикии љумлањои аз љињати сохтори 

грамматикї гуногун ба њамин гуна муродифот асос меёбанд. Ин гуна 
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њаммаъної мутобиќати маъноњои забонї нест: ба унсури маъної њамеша 

ва њатман унсури маъноии лозимии грамматикї илова мешавад» 

[Апресян,1974: 133].  

Мулоњизањои дар ин грамматикаи илмї зикршударо як навъ 

љамъбасти омўзиши масъалањои муродифоти грамматикї то солњои 80-

уми асри ХХ шуморидан мумкин аст. Минбаъд низ ин масъала олимони 

забоншиносро бетараф намегузорад. Дар ќатори тањќиќоте, ки дар 

солњои охир ба масъалаи муродифоти грамматикї, бахусус муродифоти 

нањвї, бахшида шудаанд, метавон як силсила рисолаву маќолањои 

олимонро номбар намуд.  Аз љумла,  тањќиќоти М.С. Сергалиев 

[Сергалиев,1987], Б. Камолиддинов [Камолиддинов,1988], Е.А. Шутова 

[Шутова, 1997], А.В. Шишкова [Шишкова, 2003], Н.В. Трубачев 

[Трубачев, 2009], Д. Хољаев [Хољаев, 2011], Њ. Маљидов [Маљидов, 2012], 

М.Љ. Мирзоева [Мирзоева, 2013] масъалањои гуногуни муродифоти 

грамматикиро дар бар гирифтаанд.   

 Робитаи тањќиќ бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї. 

Тањќиќоти мазкур бо барномањои таълимии муќарраршуда робитаи зич 

дошта, барои такмили он мусоидат менамояд, зеро мавзуи 

баррасишаванда як љузъи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 

услубшиносї ва тањрири адабї ба њисоб меравад.   

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќ. Муродифоти грамматикї аз масъалањои хеле 

мубрам ва доманадори илми забоншиносї ва услубшиносї ба шумор 

рафта, дар доираи як диссертатсияи илмї фаро гирифтани пањлуњои 

гуногуни он ѓайриимкон аст. Бинобар ин дар диссертатсияи мазкур 

танњо масъалаи муродифоти грамматикии иборањои исмї дар сањифањои 

«Адабиёт ва санъат» бо фарогирии солњои 2010-2016 баррасї карда 

мешаванд.  

Вазифањои тањќиќ. Барои ба ин маќсад расидан дар рисола ба 

масъалањои зерин таваљљуњ карда шудааст: 

–  масъалаи омўзиши муродифоти иборањо дар забоншиносии тољик; 
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–  муродифоти иборањои  изофї ва њамроњии исмї дар забони 

матбуот; 

–  махсусиятњои њаммаъноии  иборањои изофї ва њамроњї дар 

забони матбуот; 

–  муродифоти иборањои  пешояндї дар забони њафтанома; 

– муродифоти  иборањои  пасояндї дар забони матбуот; 

– масъалаи муродифот ва муодилњо дар мисоли иборањо дар 

сањифањои  њафтанома; 

– сарњад ва зинањои муродифоти иборањо; 

– унсурњои њаммаъно ва наќши онњо дар муайян кардани иборањои 

муродифшаванда; 

– наќши воситањои грамматикї ва шаклњои феълї дар ташаккули 

муродифоти иборањо; 

– тобишњои иловагии маъно ва таъсири он ба муродифот.  

Объекти тањќиќ. Объекти тањќиќро муносибати муродифии 

иборањои исмї дар сањифањои матбуоти тољик аз нуќтаи назари 

медиалингвистика ташкил додааст.  

Мавзуи (предмети) тањќиќ. Предмети тањќиќро  муродифоти 

грамматикии иборањои исмї дар забони матбуоти тољик (дар мисоли 

њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» солњои (2010-2016), ќолабњои 

имконпазири ифодаи матлаб, роњу воситањои грамматикии ифодаи онњо 

ташкил додааст.  

Асосњои назарии тањќиќ. Мулоњизањои дар грамматикањои илмї 

зикршударо як навъ љамъбасти омўзиши масъалањои муродифоти 

грамматикї то солњои 80-уми асри ХХ шуморидан мумкин аст. Минбаъд 

низ ин масъала олимони забоншиносро бетараф намегузорад. Дар 

ќатори тањќиќоте, ки дар солњои охир ба масъалаи муродифоти 

грамматикї, бахусус муродифоти нањвї, бахшида шудаанд, метавон як 

силсила рисолаву маќолањои олимонро номбар намуд. Аз љумла, 

тањќиќоти М.С. Сергалиев [Сергалиев, 1987], Б. Камолиддинов 

[Камолиддинов,1988], Е.А. Шутова [Шутова, 1997], А.В. Шишкова 
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[Шишкова, 2003], Н.В. Трубачева [Трубачева,2009], Д. Хољаев [Хољаев, 

2011], Њ. Маљидов [Маљидов, 2012], Мирзоева М.Љ. [Мирзоева, 2013] 

масъалањои гуногуни муродифоти грамматикиро дар бар гирифтаанд, ки 

бунёди назариву методологии тањќиќоти мазкурро ташкил менамояд.   

Асосњои методологии тањќиќот. Ба тањќиќоти илмии забоншиносии 

муосир такя карда, дар рисола аз усулњои маъмули тањќиќоти илми 

забоншиносї – тањлил, муќоиса, методи муќоисавї-таърихї, тарзи 

трансформатсия, инчунин усули чандомад истифода карда шудаанд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Маводи њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» 

њамчун манбаи муътамади омўзиши услуби бадеї ва публитсистї дар 

замони истиќлол, ба асос гирифта шуда, инчунин барои муќоиса ва 

тањлил љо-љо намунањо аз осори классикони адабиёти тољику форс 

истифода шудаанд.  Забони матбуот њассостарин ќисмати забони 

умумихалќї буда, зуњуроти нав, аз љумла тарзњои нави ифода, аввал  

мањз дар забони матбуот пайдо гардида, метавон гуфт, ки он сарчашмаи 

асосии пайдоиши воњидњои муродиф аст.  

Навгонии илмии тањќиќ.  Дар диссертатсия бори нахуст муродифоти 

нањвии иборањои исмї дар забони матбуот мавриди тањќиќи монографї - 

илмї ќарор гирифтааст. Дар он муродифоти иборањои исмї бо навъњои 

гуногуни алоќа, сарњади муродифот ва њодисањои ба он монанд људо 

карда шудаанд. Масъалаи муносибатњои гуногуни маъноию грамматикї 

ва роњњои ифодаи онњоро дар забони тољикї муайян карда, андешањои 

муњаќќиќон дар хусуси тобишњои иловагии маъноии дар ќолабњои 

муродиф  ифодашаванда таќвият дода шудаанд.   
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Нуктањои ба њимоя пешнињод   шаванда: 

Тањќиќ ва баррасии масъалањои муродифоти иборањои исмї дар 

«Адабиёт ва санъат» нишон медињанд, ки осори бадеї, публитсисистї ва 

шифоњї њамчун хазинаи инкишофи забони адабї хизмат мекунанд. Дар 

ин росто тањлили бевоситаи маводи љамъовардашуда хусусиятњои 

гуногуни муродифоти иборањои исмиро нишон медињанд, ки 

барљастатарини онњоро ба тартиби зайл муаррифї намудан мумкин аст: 

- имконияти муродифшавии иборањои изофии исмї бо иборањои 

њамроњї густурда аст; 

- иборањои пасояндии исмї имкониятњои муродифшавиро бо 

ќолабњои дигари иборањои исмї доранд; 

- дар муродифшавии иборањо унсурњои њаммаъно (воситањои 

грамматикї) наќши асосї мебозанд ва бунёди муродифоти иборањоро 

ташкил медињанд; 

- тобишњои маъної дар ќолабњои муродиф ба назар мерасанд; 

- дар муайян намудани сарњад ва шарти муродиф наќши 

воситањои грамматикї, шаклњои феълї муњим аст; 

- њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» нишондњандаи имкониятњои 

граммматикии забони адабии муосири тољикї аст. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќ. Тањќиќоти мазкур дар 

омўзиш ва тањлили минбаъдаи масъалањои муносибатњои маъноию 

грамматикї дар зинаи ибора, тањаввулот ва љараёни инкишофи 

минбаъдаи нањвии забон, таълими фанни забони адабии тољикӣ дар 

макотиби миёна ва олї, таълими забони тољикї ба њавасмандони забони 

тољикї (ѓайритољикон), масъалањои омўзиш, тањќиќу таълими 

услубшиносї ва тањрири адабї мусоидат намуда, маводи тањлилнамудаи 

муњаќќиќ дар тањияи китобу дастурњои таълимї, гузаронидани курсу 

семинарњои махсус ба таври васеъ истифода шуда метавонанд. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Диссертатсия дар мавзуи “Муродифоти грамматикии иборањои исмї дар 



15 
 

забони матбуоти тољик (дар мисоли њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» 

солњои (2010-2016)" барои дарёфти дараљаи илмии номзади илми 

филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тољикї 

мутобиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муаллифи 

диссертатсия дар тамоми марњилањои тањќиќ – аз гирд овардани маводи 

амалї, омўзиши адабиёти илмї то ба танзим даровардану 

љобаљогузории ќисматњои кор, фаъолона иштирок кардааст. Натиљањои 

тањќиќро дар љараёни дарс истифода бурдааст. Њамчунин муњтавои 

рисола дар таълифоти муаллиф инъикос гардидааст.   

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Тањќиќоти мазкур натиљаи љустуљў 

ва зањмати таќрибан дањсолаи муњаќќиќ мањсуб ёфта, идеяњо, масоил, 

хулосањои кор аз љониби муаллиф дар конференсияњои љумњуриявї, 

донишгоњї ва байналмилалї мавриди муњокимаю баррасї ќарор 

гирифтааст.  Диссертатсия дар љаласаи кафедраи услубшиносї ва 

тањрири адабии факултети журналистикаи Донишгоњи миллии 

Тољикистон муњокима ва барои њимоя пешнињод гардидааст 

(суратљаласаи № 2, аз 27. 10. 2017). 

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Мазмуну 

мундариљаи диссертатсия дар 8 маќола, аз љумла 5-тояш дар нашрияњои 

фењристи КОА ЉТ баќайдгирифташуда ба табъ расидааст ва фењристи 

он дар охири фишурда ва диссертатсия оварда шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, 3 боб, 

хулоса ва фењрасти адабиёт иборат аст.  
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БОБИ 1. МУРОДИФОТИ ИБОРАЊОИ ИСМИИ ИЗОФЇ ВА 

ЊАМРОЊЇ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ 

 
1.1. Таърихи  мухтасари «Адабиёт ва санъат » ва наќши он 

дар рушди забони тољикї 

Азбаски объекти тањќиќи мо «Адабиёт ва санъат» аст, мо 

тасмим гирифтем, ки як фасли људогона ба таърихи нашрия ва 

сањми он дар рушди забони тољикї  бахшем.  

   «Адабиёт  ва  санъат» аз 26-уми  марти соли 1991 дар Вазорати 

фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти раќами 99 ба ќайд гирифта  

шудааст. 

  «Адабиёт ва санъат» њамчун минбари эљодкорони Тољикистон 

њафтае як  маротиба  дар њаљми  16 сањифа  бо теъдоди  8808  нусха 

(2019)  нашр мешавад. Дар сањифањояш  масъалањои  гуногуни 

адабиёт ва санъат, мусиќї, театр  тарљумаи бадеї иљтимоию  ахлоќї  

ва ѓайраро инъикос мекунад. Ин нашрияи адабї ва фарњангї соли  

1981 дар заминаи рўзномаи «Маориф ва маданият» ба номи  

«Маданияти Тољикистон» арзи вуљуд кардааст. «Маданияти 

Тољикистон» органи Вазорати  маданият ва Правленияи Итифоќи  

нависандагони  Тољикистон буда,  аввалин шуморааш 1-уми январи  

соли 1981 ба табъ расидааст. 

Рўзнома  њафтае ду маротиба  ба теъдоди  таќрибан 30 000 нусха  

нашр мегардидааст. Дар сањифањояш зери гўшањои «Чењрањои 

њунар», «Аз дафтари назм», «Ёднома» масъалањои адабиёту санъат, 

њолату фаъолияти  китобхонањо,  кори  ќасрњои  маданият, чењрањои  

барљастаи адабиёт ва санъат  дар ќолаби  жанрњои  маќола,  очерк,  

лавња ва ѓайрањо  инъикос  мекардааст.  Аввалин  муњаррир  Аскар  

Њакимов    буд. 

Аз  соли 1984  «Маданияти  Тољикистон» номашро  ба «Адабиёт 

ва санъат» табдил медињад.  Нахустин шуморааш 2-юми  феврали  
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соли 1984 дар арафаи  60-солагии Љумњурии Тољикистон  ба табъ 

расидааст. 

Сармуњаррир Аскар Њакимов, љонишини сармуњаррир 

Мазњабшо Муњаббатшоев, котиби масъул  Додољон  Раљабї 

будаанд. Чунон ки Нависандаи халќии Тољикистон Аскар Њаким 

(Њакимов) ёдовар мешавад: 

  Соли 1980 Кумитаи марказии њизб тасмим мегирад, ки  

рўзномаи «Маориф ва маданият» ду таќсим шавад:  яке  рўзномаи 

«Газетаи  муаллимон» ва ќисми дигараш  ба номи  «Маданияти 

Тољикистон»  рўзномаи адабї хоњад буд. Рўзномаи  махсуси адабї 

доштан  орзуи  дерини нависандагон буд. Устод Мирзо Турсунзода  

борњо ин масъаларо дар назди  роњбарони љумњурї  матрањ карда 

буданд, аммо амалї шудани он акнун, баъди  даргузашти эшон, соли 

1980 сурат гирифт. Кумитаи  марказии њизб  идораи рўзномаро дар 

Иттифоќи нависандагон љой карда, пешнињоди номзадии  

муњаррирашонро њам  ба зиммаи  роњбарони  он мегузорад. Муъмин 

Ќаноат  ба ман пешнињод карда  гуфтанд, ки ин вазифаро ба уњда 

бигирем, зеро бисёр масъулиятнок ва баландэътибор њам њаст. 

Воќеан њам  њамин тавр буд, зеро дар давлати  шуравї, ки давлати  

мафкуравї буд, матбуот  дар мавќеи  хеле  баланд љой дошт. Хулоса, 

маро муњаррир тасдиќ кардаанд ва мани 34-солаи љавонтарин 

муњаррири  рўзномаи адабї дар  саросари давлати шуравї будам, 

муњаррирони  дигар  ќариб  њама  аз панљоњу  шастсола боло буданд.  

Шумораи аввали рўзнома  дар давоми  як њафта  бояд  нашр мешуд, 

ман зуд Саидалї Маъмурро  ба вазифаи  муовини  муњаррир  ва 

Мазњабшо Муњабатшоеваро  котиби  масъул  ба кор гирифта,  њар 

сеямон шумораи  аввали  рўзномаро  аз чоп  баровардем.  

Он њафтае  ду   шумора дар чор сафњаи  бузург ба теъдоди  њафт 

њазор  нусха  нашр мешуд. Аз рўзномањои аввал њафтавори «Адабиёт  

ва санъат» њаводорони хеле зиёде пайдо кард. Мардум  њар як 

шумораи  онро акнун  бесаброна  интизорї   мекашид.  Аз дўконњо  
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њафтаворро  зуд  мехариданд, чунки  дар сањифањои  он шеъру њикоя, 

маќолањои  танќидї, бањсталабу ба дарди мардум мехўрдагї бештар  

чоп  мешуданд.  Коргарони  њафтанома ба  маъсалањои  доѓи рўз 

сари кор гирифта,  аз њаёти  одамони  наљиб  маќолањои љолибе  

тањия  мекарданд .  

Мо нашри «Адабиёт ва санъат»-ро аз њафт њазор нусха  сар 

карда  то ба зиёда  аз сад њазор нусха  расондем. Дар Тољикистон 

ягон нашрияи дигари  соњавї ба мисли  њафтавори  мо ин ќадар  зиёд  

нашр  намешуд. Дар тамоми шањру  навоњии   мамлакат  ва берун аз 

он њафтавор  њаводорону  хонандагони  доимии  худро  дошт             

[Адабиёт ва санъат  3. 2018, №10]. 

Хусусияти  тоза ва сифати навини «Адабиёт ва санъат» ин буд, 

ки  дар сањифањояш маводу матлаби адабию бадеї, санъат, танќиду 

адабиётшиносї ва илм  маќоми бештар  пайдо карда,  доираи бањси  

мавзўъњо  боз њам  фарохтар  гардид  ва касбияту  тахассуси  нашрия  

боло  рафт. 

 Соли 2014 бо теъдоди  7550 нусха ва  соли 2015 дар њаљми 16 

сањифа бо теъдоди 8320 нусха  нашр шудааст. Сањифањояш 

«Навидњои фарњангї»,  «Тањќиќ»,  «Пажуњиш»,  «Чењра»,  «Назм», 

«Наср», «Ганљи  шойгон»,  «Китобиёт»,  «Гулбонги адаб», 

«Мушфиќї»  номгузорї  гардида, бештар маводи бадеї ва илмию  

адабиро ба табъ мерасонад [Донишномаи Душанбе. 2021, с. 21 - 22]. 

матбуоти даврии тољик.  

Сармуњаррирон:  Кароматулло Мирзоев (аз соли 2008  то соли 

2014) ва Мансур Сайфиддин (соли 2015)  будаанд. Њоло (аз соли 

2019)  сармуњаррир Парда Њабиб мебошад. Муассисонаш Иттифоќи  

нависандагони Тољикистон, Вазорати фарњанги  Љумњурии 

Тољикистон  ва њайати  эљодии њафтанома  мебошанд. 

    Наќши «Адабиёт ва санъат» дар муайян намудани маќоми 

забони адабии муосири тољикї  хеле назаррас аст. Дар сањифањои он 
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маќолаю шеърњои шоирон, олимон, рўзноманигорон, муњаќќиќони 

забоншинос чоп шудаанд, ки ба бузургдошт ва масъалањои гуногуни 

забони тољикї бахшида шудаанд. 

     7-уми октябри соли 2010 дар њафтаномаи «Адабиёт ва санъат»  

рољеъ ба таљлили Рўзи забони давлатї аз љониби Дафтари матбуоти 

Президенти Љумњурии Тољикистон маќолае нашр гардидааст, ки 

Рўзи  забони давлатї акнун њамасола рўзи 5-уми октябр љашн 

гирифта мешавад ва суханронии Сарвари давлат оварда мешавад: 

«Азбаски рўзи 22-юми июл ба давраи таътили тобистонаи мактабњо 

ва донишгоњњову донишкадањои мамлакат ва рухсатии кормандони 

ташкилоту муассисањо баробар меояд, ширкати фаъоли њамаи 

ќишрњои љомеа дар ин љашни умумимиллї ѓайриимкон мегардид. 

Њамзамон бо гузашти 20 сол аз он замон зарурати ќабули ќонуни нав 

ба миён омад. Акнун замоне фаро расидааст, ки дар интихоби 

вакилон ба Маљлиси Олии Љумхурии Тољикистон, ба вазифа  таъин 

кардани роњбарони вазорату идорањо ва ташкилотњо дар кадом сатњ 

донистани забони давлатї ба инобат гирифта шавад».   

       6-уми октябри соли 2011 бахшида ба Рўзи забони тољикї дар 

сањифањои њафтаномаи «Адабиёт ва санъат»  маќолаи мудири 

кафедраи забонњои Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни 

давлатии Љумњурии Тољикистон Б. Сайфиддинов «Густариши  

забони тољикї дар солњои истиќлол»  чоп шуда буд, ки чунин 

нуктањоро дар бар мегирифт:          

      «Ба њамагон маълум аст, ки барои рушду инкишофи забони 

давлатї воситањои ахбори омма, матбуоту нашриёт, радиову 

телевизион мавќеи муњим мебозад, зеро хурду калони љумњурї 

рўзномаву маљалла мехонанду радиою  телевизион  гўш  ва тамошо 

мекунанд. Сухандонию суханронї, гўйишу тарзи ифодаи маънї, 

интишори маводу сатњи забондонї  барои онњо  сабаќи забонї 

мегардад. Бо назардошти он ки забони тољикї њамчун забони 

сиёсату ќонунгузорї ва муоширату коргузорї дар њамаи соњањои 
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њаёти иќтисоди миллї истифода  мешавад, омўзишу донистани он 

барои  њар як сокини љумњурї зарур аст. Дар даврони истиќлолияти 

давлатии љумњурї забони тољикї рушду нумўи худро касб кард. 

Роњбарият ва Њукумати Тољикистон барои ин шароиту имконот 

фароњам оварданд, ки дурнамои густариши забони тољикї муайян ва 

тарњрезї гардад». [Адабиёт ва санъат:3 .10. 2011].           

Як  самти  тарѓиби  мавќеи  забони  тољикї  нашри  маќолањо, 

суханронињо дар рўзи љашни Забони давлатї  аст. Ба њамин 

муносибат шеъри шоири шинохта Саидалї Маъмур бо номи "Забони 

модарї" оварда мешавад, ки бузурги ва маќоми забони тољикиро 

замзама мекунад:  

                                   Забони  модарї 

                                             Саидалї Маъмур 

Бењтарин ганљи равонам ,  эй забони  модарї 

Ман туро пайдо намудам  аз љањони модарї 

Њар куљо  тољикро  гар бехато  бишнохтам , 

Шуд  шиносномае  маро  баёни  модарї, 

Ком ширин мешавад аз њар  каломи  ширадор, 

Ќадри он боло гузорам њамчун  нони модарї             

Мисли гул зебову рангоранг бошад  шевааш, 

Оварад  пеши назар  дастурхони  модарї, 

Чу забони ман забони  шеъри  оламгир буд, 

Мекунам  ифшо  ба он  њар ормони  модарї,  

Модарам  рафту забонаш  монд   мероси  гарон , 

Мондаам  имрўз  чун меросбони  модарї 

Дигаре  гар ганљи  кохе  баъди  худ  монад  нишон, 

Ман  забонам  мегузорам чун нишони  модарї. 

Њам намемонам  забони  ман  шавад  хору  залил, 

Чунки  бар љонам  даромад он ба љони  модарї. 
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        Адабиётшинос Рустами Вањњоб бахшида ба Рўзи забони 

давлатї дар њафтаномаи  «Адабиёт ва санъат» чунин ќайд кардааст: 

«Забони њар миллат яке аз муњимтарин унсурњои њувият,  рамзи 

истиќлоли маънавї ва аз муњимтарин рукнњои истиќлоли сиёсии он 

мебошад. Далели барљастаи ин андеша дар аксари мавридњо њамсон 

будани унвони забон бо номи миллат ва ќавмият ва дар нихоят 

кишвар аст. Вожаи «тољик» фарогири њамаи аќвоми даризабон ва 

порсизабон мебошад. Ин истилоњ (тољикї), дар њоле  ки њамзамон 

худвижагии миллии моро дар бар  мегирад, барои тољикони 

кишварњои њамсоя низ метавонад пазируфтанї бошад.» [Адабиёт ва 

санъат». 3 .10.2013]. 

 Рўзи 8 – уми октябри соли 2015 зери рубрикаи  «Забони мо – 

љањони мо» мусоњибаи  рўзноманигор Фаршеди Фарзон бо  Шоири 

халќии Тољикистон Камол Насрулло  перомуни масоили забон нашр 

шуда буд, ки  баъзе  андешањои шоирро ин љо овардан аз манфиат 

холї нест: «Яке аз нишонањои бунёди миллат,  далели мављудияти  ў 

забони ўст. Њар халќро, пеш аз њама, аз рўйи забонаш мешиносанд, 

яъне  њуљљати њастї, њуљљати  њувияти асолати њар халќ забони ўст.  

Забони тољикї ё дарї ё форси дарї яке аз ќадимтарин забонњои 

дунёст, ки  марњалањои дурру дарози таърихиро  тай намудаву 

такмил ёфтаю ба яке аз забонњои ќавї ва оламшумул  табдил  

ёфтааст.  Забоне, ки ќимату арзиши худро  дар тўли таърих нишон 

додаст ва  собит намудааст,  ки  яке  аз забонњои арзишманди 

ќадимии дунёст. Ва имрўз њам ин забон соњиби нуфуз ва обрўи хеш 

аст.  Забоне, ки беш аз њар забони дигар мавриди тањољуми аљнабиён 

ќарор гирифта, аммо њувияти худро аз даст надодаву пойдору 

бегазанд аз обу оташи замонањо  гузаштааст. Забоне, ки дар тўли 

таърихи  хунину  гарону  пурфољиа  тавонист  худашро њимоят 

кунад, мањфуз дорад ва такмил ёбад, дар оянда низ худро нигоњ 

хоњад дошт     ва сара хоњад кард, хусусан, ки имрўз истиќлол ёфтаву 
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маќоми давлатї гирифтааст.  Њар касе, ки забони модарии худро хуб 

намедонад ва ба ин забон осори гузаштагону  муосиронро хондаву 

дарк карда наметавонад, ў ба љое  нахохад расид ва дар њељ соњае 

комёб нахохад шуд. Барои он ки шумо забони дигарро хуб бидонед, 

бояд аввал забони модарии худро  комилан бидонед, вагарна 

забондонї ва омўзиши шумо њама илму касбу корро нокомил хоњад     

кард».          

Доктори илмњои филологї Мирзоњасани  Султон дар маќолаи 

худ «Забон – омили ташаккул ва баќои миллат»  оид ба таърихи 

забон, маќоми давлатї гирифтани забони тољикї дар дарбори 

давлати Сомониён,  мављуд будан ва бештар густариш пайдо 

кардани робитањои иќтисодию иљтимої бо ќавмиятњои ориёниасл, 

боло гирифтани худшиносї ва ифтихори ориёию эронї тавассути 

забони тољикї сухан ронда,  чунин таъкид  мекунад: «Забони  форсии 

дарї, тољикї, бидуни шак, шиноснома ва шањодатномаи мардуми 

тољик аст, ки баробар бо ташаккули ин халќ нањзату шукуфої ёфт ва 

аз оѓози ташаккул то ба имрўз асолат ва покизагию шевоии худро 

нигоњ доштааст. Забони форсии дарии тољикї,  ки аз имтињонњои 

љиддии таърих бо сари баланд гузаштааст,  дар рўзгори кунунии  ба 

истилоњ «љањонї шудан»  низ метавонад бо њиммати соњибзабонон 

асолату шевоии худро њифз намуда, њамчунин онро ба ояндагон 

мерос гузорад»  [Адабиёт ва санъат, 29 сентябр 2016] . 

 

1.2. Масъалаи омўзиши муродифоти ибораҳо дар забони адабии 

њозираи тољикї 

Масъалаи ибора, алалхусус ибораҳои номї, дар забоншиносии 

форсу тољик як андоза омўхта шудааст. Тањқиқгарон бештар ба 

сохту таркиб, муносибати љузъҳо ва омилҳои алоқаманд шудани 

калимаҳо дар дохили ибора, инчунин таснифи он эътибор додаанд, 
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бинобар ин масъалаи муродифоти ибораҳоро ҳамчун зинаи дуюми 

омўзиши назарияи ибора ба дигарон вогузошта, бо қайду ишораҳои 

људогона иктифо кардаанд. 

Таърихи омўзиши сохти наҳвии забон шаҳодат медиҳад, ки 

муносибатҳои маъноию сохтории воҳидҳои гуногун ҳамеша дар 

алоқамандї бо якдигар тањқиқ шудаанд. Ин, аз як тараф, ба муқаррар 

намудани умумияту тафовутҳои ибораю љумла замина фароҳам оварда 

бошад, аз тарафи дигар, боиси омехта кардани онҳо бо якдигар ҳам 

гардидааст. Нисбатан мукаммалтар тањқиқ шудани сохти љузъҳои 

таркиби љумла ва аз назари муҳаққиқон канор мондани хусусиятҳои 

сохторию семантикии худи љумла ҳам сабабгори он шуд, ки баъзе 

аломатҳои хоси љумларо дар доираи муносибати љузъҳои ибора тањқиқ 

намуда, ба ибора нисбат додаанд.  

 Тањқиқоти илмии академик В.В. Виноградов [Виноградов, 2009: 

115-352] ва пайравони ў тафовути асосии  ибораю  љумларо чун воҳидҳои 

номинативию коммуникативї ошкор намуд ва ба фаҳмиши имрўзаи 

ибораю љумла замина гузошт. 

Ҳангоми омўхтани масъалаи муродифоти ибораҳо аксари 

тањқиқгарон ба ҳамин асоси назариявии ибора такя кардаанд. Љолиби 

диққат аст, ки дар тањқиқи масъалаи муродифот ҳам воҳидҳои гуногуни 

наҳвї, хусусан ибораю  љумларо, пайваста ба якдигар тањқиқ намудаанд.  

Ғайр аз ин, муносибати ҳаммаъноии воҳидҳои гуногуни наҳвиро ба 

љараёни инкишофи грамматикии забон алоқаманд донистаанд. Чунончи, 

Ф.И. Буслаев дар “Грамматикаи таърихї” хотирнишон месозад, ки дар 

забони қадима аломати нисбии муайяншавандаҳо бо ёрии сифатҳои 

нисбї, ҳоло ба воситаи пешоянд ё бе пешоянд ифода карда мешавад 
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[Буслаев, 1959: 623]. Бо вуљуди чунин ишораҳои мухтасар, моҳияти 

ҳаммаъноии воҳидҳои грамматикї ва меъёри муқаррар намудани 

муродифҳо маълум набуд, бинобар ин дар бобати ҳаммаъноии воҳидҳои 

наҳвї ҳам ақидаҳои гуногун ба миён омадаанд Чунончи, А. М. 

Пешковский «от стыда» ва  «со стыда»- ро далели муродифоти 

пешояндҳо нишон медиҳад [Пешковский, 1955: 99, 54]. А. Н. Гвоздев дар 

ибораҳои  «жестяное ведро» - «ведро из жести», «рабочий стол» – «стол 

для работ» сифатҳои нисбии «жестяной» ва  «рабочий» - ро муродифи 

исму пешоянд, яъне воҳидҳои ҳаммаънои сарфї медонад.[Гвоздев,1955: 

27, 460].         

 Дар ќолабњои гуногун омадани ибора ба талаботи нутќ вобаста 

мебошад. Забоншинос А. Мирзоев ин њодисаро чунин ба ќалам додааст: 

«ќолаби алоќаи синтаксисии ибора дар забони адабии тољик бисёр мањдуд, 

аммо шакли зоњир шудани ин ќолабњо дар нутќ ва дар матн бењисоб аст» 

[Мирзоев, 2002: 243]. Бояд қайд кард, ки пешояндҳо берун аз низоми 

матнї маъниеро ифода намекунанд. Маъною вазифаи онҳо дар 

алоқамандии калимаҳо дар дохили ибораю љумла аён мегардад. Пас, 

пешоянду пасояндҳо дар воҳидҳои наҳвї вазифаҳои муштаракро адо 

карда, ҳамвазифа мешаванд. Пешояндҳои номї ё љузъи номии 

пешояндҳои таркибї маънои луғавии худро як андоза нигоҳ медоранд, аз 

ин сабаб ба муштаракии вазифаи грамматикии онҳо муродифоти 

луғавии пешояндҳо ҳам зам мешавад. Масъалаи дигари баҳсноки 

ҳаммаъноии ибораҳо ин аст, ки муродифҳо чї гуна умумияту тафовутҳои 

сохторї доранд. Н.А. Кока тавсия медиҳад, ки қолабҳои наҳвии Кока 

пешояндии ифодакунандаи муносибатҳои замонї бояд ба ду гурўҳ људо 

карда шаванд:       
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а)қолабе, ки дар он исм шакли муштарак, вале пешояндҳои гуногун 

дорад: в празднике – на праздник – вақти ид – дар ид;  в эту пору – на эту 

пору – об эту пору – ҳамин вақт – дар ин вақт – бо ҳамин вақт;  

б) қолабе, ки дар он шакли исм ва пешояндҳо гуногун аст: на рассвете 

– с рассветом – дар дамидани субҳ – бо дамидани субҳ [Кока, 1955: 102-

111].  

В.П. Сухотин ҳам тафовути сохтории муродифҳои наҳвиро яке аз 

нишонаҳои муҳимми ҳаммаъної шуморида, “на худи мафҳуми 

муродифоти наҳвии якхеларо, балки гуногунии сохти қолабро талќин 

мекунад” [Сухотин,1960: 22].  Вале дар қатори мисолҳои дигар  «стоять у 

стола» - ««стоять около стола»; въехать во двор» - «въехать на двор» 

барин ибораҳои масдариро ҳаммаъно мешуморад  [Сухотин,1960: 16]. 

Дар забоншиносии тољик ҳам чунин ақида вуљуд дорад. Масалан, А. А. 

Халилов дар боби сеюми монографияи илмиаш бо унвони “Хусусиятҳои 

синонимии бандаки изофї” фасле људо карда, дар ибораҳои “пўстини 

қимате”  ва  “як пўстини қимат”  “ҳиссача”-и номуайянии  “-е”- ро бо 

бандаки изофї муродиф мешуморад [Халилов,1969:69]. Ё қайд мекунад, 

ки дар ибораҳои “ҳар кадом аз шумо”  ва  “ҳар кадоми шумо”, “Ҳайратро 

қувваи ҳофиза” ва “қувваи ҳофизаи Ҳайрат пешоянду пасоянд ба љойи 

изофат омадааст [Халилов, 1960: 72]. Забоншинос А. Мирзоев ҳам дар 

асараш ҳангоми таҳлили ибораҳои феълии ифодакунандаи муносибатҳои 

замонї, гоҳ қолабҳои наҳвиро муоина намуда, яклухт муродифи якдигар 

мешуморад, гоҳе танҳо пешояндҳои таркиби қолабҳои мувозиро 

[Мирзоев, 2000:  37-207].  

Муњаќќиќи  муродифоти луѓавї М. Муњаммадиев ба масъалаи 

имконоти услубии муродифот таваљљуњ намуда, иброз медорад, ки “Ба 
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њамин тариќ,  синонимњо барои   ба фикри  асосии  худ илова намудани  

хусусиятњои  њиссї, диќќати хонанда (шунаванда)-ро  ба ягон љињати  

мафњуми ифодашаванда љалб кардан, барои  илова намудани  тобишњои  

муайяни  маъної ва услубї, нињоят  барои равшану сањењ намудани  фикр  

ба кор  бурда  мешавад. 

Бинобар ин  синонимњоро  калимањои  бо њама хусусияташон ба 

њамдигар баробар донистан нодуруст  мебошад” [Муњаммадиев,1962: 5-6]. 

 Маълум аст, ки  истилоҳи  “синоним” ҳаммаъноиро мефаҳмонад ва 

танҳо чунин воҳидҳои грамматикї муродиф мешаванд, ки маъно дошта 

бошанд. Дар наҳв ибора, љумлаи сода ва мураккаб муносибатҳои 

семантикию грамматикиро ифода мекунанд ва фақат дар ифодаи ҳамин 

муносибат байни қолабҳои мувозї ҳаммаъної ба вуљуд меояд.  

“Агар дар сатҳи морфологї маънои грамматикї бо ёрии шаклҳои як 

калима ифода ёбад, дар синтаксис ҳолати дигар дида мешавад. Ҳама гуна 

маънои синтаксисї ифодаи муносибатеро талќин мекунад, барои ифодаи 

он бошад, мављуд будани камаш ду љузъи маънодор ҳатмист”, - менависад 

А.Л. Шумилина  [ Шумилин,1961: 282].  

Ин ақидаи Шумилинаро асоснок шуморида, профессор Б. 

Камолиддинов ба хулосае омадааст, ки “калимаҳои ёвари дорои маънои 

мустақил набуда воҳидҳои грамматикии ҳаммаъно маҳсуб намешаванд. 

Фақат ҳамон қолабҳои наҳвї муродиф мешаванд, ки љузъҳояшон бо 

тарзҳои гуногун ба якдигар алоқаманд шуда, муносибати муштараки 

семантикиву грамматикиро ифода кунанд. Дар ин сурат шаклу воситаҳои 

гуногуни грамматикї чун нишонаи мушаххаси фарқи сохтории муродифҳо 

падидор мегарданд. Шаклу қолабҳои ҳаммаънои граммматикї, якум, аз 

рўйи эҳтиёљи ифодаи муносибати одамон ба миён омада, ба вазифаи 

амалии воҳидҳои забон вобаста бошад, дуюм, “хелҳои гуногуни ибора, ки аз 
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љиҳати тааллуқи морфологї ва тарзу воситаҳои гуногуни алоқаи 

синтаксисиашон муқаррар гардидаанд, бо якдигар алоқамандї ва 

муносибати қавии доимї доранд” [Камолиддинов,1975: 23]. Чунончи, дар 

забони тољикї ҳамин гуна муносибатро байни ибороти масдарию исмї, 

ки ба вазифаи љузъи асосии он исми маънии амалу ҳолат омадааст ва ё 

дар байни ибораҳои номии бо алоқаҳои тобеии изофию ҳамроҳї ё 

изофию вобастагии пешояндї сохташуда мушоҳида кардан мумкин аст. 

Андозаи тағйироти сохторї ба муносибати маъноии қолабҳо таъсири 

гуногун мерасонад: тағйироти сохторї чї андоза бузург ва аниқ бошад, 

тафовути маъної ҳам ба ҳамон андоза возеҳу барљаста ва баръакс, чї 

қадар сатҳию ночиз бошад, тафовути маъної ҳам ҳамон қадар тира ва 

ноаён мегардад. Масалан, ибораҳои “ба Бухоро рафтан” ва “Бухоро 

рафтан,” ки дигаргунии казоие дар созмон надоранд, бо ягон тобиши 

маъно аз ҳам фарқ намекунанд, бе пешоянд сурат гирифтани муносибати 

байни калимаҳо дар ифодаи сўйи ҳаракат боиси дигар шудани хели 

алоқаи наҳвї намегардад, зеро ихтисор шудани пешоянд дар ин гуна 

мавридҳо характери факултативї дорад. Бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ 

ифода ёфтани љузъи тобеи ибора ҳам ба муносибатҳои маъної ва 

сохторї таъсири ба назар намоёне намерасонад: орзуи таҳсил кардан – 

орзуи таҳсил. Аммо ҳангоми дар вазифаи љузъи асосии ибора омадани 

исму масдари муштаракмаъно тафовутҳои сохторию семантикї возеҳтар 

аён мегарданд: таҳсил дар донишгоҳ – дар донишгоҳ таҳсил кардан. 

Ибораю љумла воҳидҳои гуногуни наҳв буда, тафовути маъною 

вазифа ва хусусиятҳои сохторї ба муродифоти онҳо низ таъсир 

мерасонад: љумла муносибати предикативиро ифода мекунад ва ҳамчун 
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воҳиди коммуникативї мубодилаи фикрии одамонро имконпазир 

мегардонад. Роҳҳои гуногуни ифодаи модалият ва замон, бо тарзу 

воситаҳои гуногуни шаклию грамматикї сурат гирифтани ифодаи фикр 

заминаи асосии муродифоти љумлаҳо ба шумор меравад. Аммо ибора 

воҳиди номинативии забон буда, дар заминаи муносибатҳои семантикии 

(валентнокии) љузъи асосї бо ҳамдигар алоқаманд шудани љузъҳо воқеъ 

мегардад. Забоншиноси рус Шишкина И.П. ањамияти аввалиндараља 

доштани омўзиши шаклњои нањвиро, ки барои муайян сохтани 

хусусиятњои алоќаи грамматикии иборањо кўмак мерасонад,  дуруст ќайд 

намудааст [Шишкина,1978:130]. Ҳамин тариқ, воҳидҳои наҳвии 

ҳаммаъно аз воҳидҳои хурду сода то ба бузургу мураккаб як зинаро 

ташкил медиҳанд, ки дар он воҳидҳои хурд ё элементарии наҳвї зинаи 

поёнро ишғол кунанд, воҳидҳои калонҳаљму мураккабтаркиби 

синтаксисї дар зинаи боло воқеъ мегарданд. Дар таълимоти назарияи 

муродифоти доир ба воҳидҳои элементарии наҳвї ду ақида вуљуд дорад:      

1. Як зумра забоншиносон шакли наҳвии калима ё калимашаклро 

(словоформа) воҳиди хурдтарини синтаксисї мешуморанд. Чунон ки 

гуфтем, пайвастаи исму пешояндро воҳиди қиёсшаванда ва дар он танҳо 

пешояндҳои гуногуни муштараквазифаро ё ин ки тамоми пайвастаи исму 

пешояндро бо пайвастаи исму пешоянди дигар муродифи грамматикї 

(наҳвї) номидаанд [Шишкина,1978: 49-51]. 

2. Г.А.Золотова чунин исмҳоро ба се хел: озод, пайваста ва вобастаи 

қолаб (свободные, связанные, конструктивно связанные) људо карда, 

шарҳ медиҳад, ки хелҳои дуюму сеюм дар таркиби ибора ва љумлаи сода 

омада, љузъи сохторию семантикии он воҳидҳои наҳвиро ташкил 

медиҳанд, бинобар ин ҳаммаъноии онҳо низ дар сатҳҳои ибораю љумлаи 
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сода омўхта мешавад. Муносибати муродифоти онҳо низ бо ибораю 

љумлаи сода алоқамандї надорад [Золотова,1966: 5-10].  

Бояд қайд кард, ки “озодї” – и чунин аъзои мустақил ҳам нисбї аст, 

зеро вобастагии сохторию маъноии онҳо ба таркиби предикат ҳис карда 

мешавад. Масалан, пайвастаи “дар хона” дар љумлаи “Дар хона 

бесарусомонї”  бо хабари  “буд”  ё  “ ҳукмфармо буд” ва монанди ин, ки 

зикр нашуда бошад ҳам, дар назар дошта мешавад, алоқамандї дорад. 

Дар забони тољикї ду навъи гуногуни ибора як мафҳуми мураккабро 

ифода намуда, аз рўйи мазмуни умумиашон бо ҳамдигар хусусияти 

ҳаммаъної пайдо мекунанд. Чунончи, ибораҳои масдарии “ду сол 

подабонии қишлоқро кардан”, “ду сол дар Кўлоб мардикорї кардан” ва “се 

сол дар дари як бой панљяккорї карда истодан”бо ибораҳои номии  

“подабонии дусола дар қишлоқ”, “мардикории дусола дар Кўлоб” ва 

“панљяккории сесола дар дари як бой” ҳаммаъноянд.  Ибораҳои номї дар 

қолаби дигаре низ кор фармуда мешаванд: “ду сол подабонї дар қишлоқ”, 

“ду сол мардикорї дар Кўлоб”ва “се сол панљяккорї дар дари як бой”. 

Ибораҳои синонимї як мафҳумро ифода кунанд ҳам, аз љиҳати сохт, 

таркиб, тарзи алоқа, муносибатҳои маъної ва грамматикии љузъҳо, бо 

хусусиятҳои услубиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Чунон ки аз 

мисолҳои боло аён аст, дар ибораҳои масдарї љузъи асосї(подабонї 

кардан, мардикорї кардан ва панљяккорї кардан) дар охир воқеъ гардида, 

калимаҳои тобеъ пеш аз он омадаанд ва бо воситаҳои муайяни наҳвї 

алоқаманд шудаанд. Дар масдар мафҳуми амал, замон, давомнокии он 

равшан ифода гардидааст. Вобаста ба талаботи фикр ва сохтори 

ибораҳои номї дар навъи дуюм љойи љузъҳои ибора ва тарзи алоқаи 

онҳо тағйир ёфтааст.Љузъи асосии ибораҳо(подабонї, мардикорї, 

панљяккорї) танҳо номи амалро мефаҳмонад, ки он ҳам хеле умумї буда, 
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ба ягон аломати мушаххаси амал далолат намекунад. Ибораҳои номї 

назар ба масдарї мўљаз, равон ва хушоҳанганд, бинобар ин дар гуфтугў 

маъмултаранд. Аммо ибораҳои масдарї бештар дар  забони адабии 

китобї ба кор бурда мешавад. Ибораҳо бо тарзҳои дигари ифодаи фикр 

низ хусусияти ҳаммаъної пайдо карда метавонанд. Чунончи: Одам бояд 

ботини зебо дошта бошад, шарт нест, ки ту кулоње аз чарм, камзўле аз 

мўйина, пироњане аз њарир дошта бошї, инњо њусни туро намеафзоянд, 

њамон ботини ту рў мезанад ва тинати аслии туро нишон медињад, 

фаромўш накун! [Адабиёт ва санъат, 10.03.2011].1 

Дар ин маврид мафњумњои кулоње аз чарм, камзўле аз мўйина, 

пироњане аз њарир-ро, ки иборањои исмии пешояндї мебошанд, бо 

иборањои исмии изофї дар шакли камзўли мўйина, кулоњи чармї, 

пироњани њарир њам ифода кардан мумкин аст. Вале ин ду роҳи ифода бо 

хусусиятҳои услубиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Нависанда бо ёрии 

тарзи ифодаи аввал маҳз аз чї гуна матоъ ва ашёи пурқимат дўхта ё 

сохта шудани он либос ва асбоби зинатро таъкид намуда, таваљљуњи 

хонандаро ба олами ботинии шахс равона кардан мехоњад. Дар сурати 

бо ибораҳои исмии изофї баён намудани фикр ин љиҳати тасвир ноаён 

мемонад. 

 

1.3. Махсусиятњои њаммаъноии иборањои изофї ва њамроњї дар 

забони матбуот 

Алоқаи изофї дар забонҳои тољикию форсї (инчунин дар дигар 

забонҳои эронї) воситаи асосии ташаккули муносибатҳои атрибутивї ба 

ҳисоб меравад. Дар баробари ин, муносибатҳои атрибутивї тавассути 

алоқаи ҳамроҳї – тартиби калима низ ифода меёбанд. Воқеияти он ки 

муносибатҳои атрибутивї бо роҳҳои гуногун метавонанд ифода шаванд, 

 
1 Дар диссертатсия минбаъд мисолҳо дар ќавсайни нимдоира бо нишондоди манбаъ ва 

замону шумораи нашри он нишон дода мешавад. Чунончи:  {Адабиёт ва санъат, 10.03.2011}. 
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ба муродифоти наҳвї роҳ мекушояд. Мирзо Љаъфар қайд мекунад, ки 

“баъзан дар шеър сифат пеш аз исм  (бе изофат) ба ҳамон маънї, ки пас 

аз он дорад, меояд. Масалан: ...љаҳон бар меҳану кеҳан бозгардад, 

хирадманд мардум чаро ғам хўрад?  [37, 40]. 

Филлот ба он диққат додааст, ки муносибатҳои атрибутивї баъзан 

бо бандаки изофї ва гоҳе бе он (факки изофат) ифода меёбанд, дар 

баробари ин, ин қолабҳо аз љиҳати маъно фарқ мекунанд: як хўрдаи об – 

небольшое количество воды; як хўрда об – капля воды;  ибораи бештар 

мардумонро ў ба забони англисї most men – большинство людей; ибораи 

бештари мардумро greater part of the men – большая часть людей тарљума 

кардааст [Филлот, 444-449].  

Аз мисолҳои овардаи ў бармеояд, ки қолаби изофї људо кардани 

љузъ аз куллро таъкид мекунад. Е.Э. Бертелс бар он ақида аст, ки 

“ибораи баландтарини хонаҳо – самый высокий из домов муқоисаро ифода 

мекунад. Ќайд мекунад, ки мавқеи препозитвии (дар аввали ибора 

омадан) сифат характери архаистї дошта, дар забони зинда корбаст 

намешавад” [Бертелс,1932: 201]  А.К. Арендс қайд мекунад, ки “сифат 

метавонад пеш аз исм ояд: бечора деҳотї – бедный сельчанин. Аммо бо 

муайяншаванда нисбат ба муайянкунандаи пасазисмомада зичтар 

мутобиқат мекунад ва дар аксар маврид ин мутобиқшавї як калимаи 

нав, калимаи  мураккаби маънои дигар доштаро ба вуљуд меорад. 

Муқоиса кунед: хонаи гарм – теплый  дом ва гармхона – теплица, 

оранжерея” [7, 45].  

 Дар қатори муҳаққиқони дигар М. Муин афтидани бандаки изофї 

(факки изофат) ва изофати  љойивазкунї (изофати мақлуб)-ро чун роҳи 

аз ибораҳои изофї ба калимаҳои мураккаб гузаштан арзёбї мекунад: 
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“калимаи мураккаб як калима маҳсуб ёфта, љузъҳои он 

мустақилияташонро аз  даст медиҳанд” [Муин,1432: 4- 152] 

 Дар гуфтаҳои Муин масъалаи назарияи ибора ва калимасозї 

омехта карда шудаанд. Мусаллам аст, ки баъзе љузъҳои воситаҳои наҳвї 

дар байни калимаҳо ҳангоми сохтани калимаҳои мураккаб ҳам боқї 

мемонанд, вале ғалат мебуд, агар афтидани бандаки изофиро чун ба 

вуљуд омадани калимаи мураккаб шарҳ диҳем: қисматҳои калимаи 

мураккаб на дар қолабҳои изофї, балки мувофиқи қонунияти 

калимасозї пайдо мешаванд.  

 Ба ақидаи Л.С. Пейсиков, “дар аксари ибораҳои забони форсї 

тартиби калима ба мундариљаи нутқ вобаста нест ва афтидани задаи 

мантиқї ба яке ибораҳои изофї маъниро тағйир дода наметавонад: 

хонаи баланд. Аммо ибораҳои навъи пешқадамтарин ғоя, бадкирдортарин 

одам аз қолаби ҳаммаънои ғояи пешқадамтарин; одами бадкирдортарин 

бо маънои услубї (дар қолабҳои аввал таъкид љой дорад) фарқ 

мекунанд” . 

 Ҳамин тариқ, Л.С. Пейсиков чунин мешуморад, ки “ибораҳои 

изофию беизофаи забони форсї, асосан, ба сохтор, яъне муносибати 

бевосита ба шакли ибораҳо, ба воситаҳои наҳвии дохили онҳо 

вобастаанд” [Л.С.Пейсиков 1959 : 97, 19] 

 Ибораҳои изофию беизофа аз љониби мураттибони зиёди 

грамматикаи забони тољикї тасниф карда шудаанд. Аз љумла С. Ализода 

қайд намудааст, ки “баъзан аломат пеш аз муайяншаванда омада, ба 

бандаки изофї ниёз надорад: некмард; дарозқад, хушбў, аслан, ин 

калимаҳои мураккаб аз ибораҳои зерин сохта шудаанд: марди нек,  қади 

дароз, бўйи хуш [Ализода,2010: 4, 39]. 
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Бояд қайд намуд, ки хушбў ва бўйи хуш воҳидҳои гуногунсатҳи 

забон (калимаи мураккаб ва ибора) буда, ба қисматҳои гуногуни забон 

тааллуқ доранд ва дар мавриди аввал аломат, дар мавриди дуюм 

мафҳумро ифода мекунанд. 

Забоншиноси шинохта, профессор Д.Т. Тољиев чунин мешуморад:  

“Муайянкунандае, ки бо сифат ифода ёфтааст, бояд пас аз 

муайяншаванда љой гирад. Вале дар забони адабии тољикї мо баъзан 

мушоҳида мекунем, ки муайянкунанда – сифат пеш аз муайяншаванда 

омада, задаи мантиқї мегирад, зеро дар забони тољикї агар муайянкунанда 

пеш аз муайяншаванда омада, задаи мантиқї нагирад, ба муайяншаванда 

васл шуда, калимаи мураккаб месозад” [Тољиев,2015: 20-22]. 

Фозилљонро ба шумо баста мемонам, вай бисёр таљриба дорад, доно 

одам.[ Адабиёт ва санъат, 12.09.2011]. 

“Ибораҳои беҳтарин номзадҳо; нахустин шахс, - менависад 

Д.Т.Тољиев, - ғайр аз он, ки шакли архаистианд, ягон талаботи 

функсионалии забонро ифода намекунанд. Азбаски инверсия аз тартиби 

муқаррарии калима фарқ мекунад, пас ин ибораҳо сарбории махсуси услубї 

пайдо мекунанд: бо истифодаи дараљаи олии сифат ва исми шумораи љамъ 

дар ибораи изофї матлаб мўљаз ифода ёфта, маънои таъкид зуҳур 

мекунад” [Д.Тољиев,2015: 22-23]. 

Дар мисоли овардашуда забони зинда ба забони адабї таъсир 

расонидааст ва баъзе муҳаққиқон ин роҳи ифодаи аломатро чун яке аз 

воситаҳои услубї баҳо додаанд  [70, 240], [35 ,167 -168].    

Ба муайянкунандаи пеш аз муайяншаванда омада васл шудани 

бандаки изофї ба хусусиятҳои семантикї ва грамматикии он 

(муайянкунанда) вобаста аст. Баъдан, сифатҳои навъи доно; азиз 

субстантиватсия шуда, мафҳуми предметї гирифтаанд (муқоиса кунед: 
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хусусияти пасванди љамъбандї гирифтани онҳоро: доноён, азизон);  

сифатҳои бечора; мискин; девона; раҳматї ҳам бештар чун исм истифода 

мешаванд. Табиист, ки дар чунин мавридҳо онҳо имконоти ба худ васл 

кардани муайянкунандаи изофиро пайдо мекунанд. Бинобар ин 

истифода набурдани бандаки изофї ё инверсияи муайянкунанда барои 

људо ва таъкид намудани муносибати љузъ ба кулл ва ифоданокии нутқ 

(бештар дар назм) хизмат мекунад. Бо вуљуди ин на ҳамаи 

муайянкунандаҳо бе изофат ё пеш аз муайяншаванда истифода 

мешаванд. Пеш аз муайяншаванда овардани муайянкунанда: 

 1. омилҳои семантикї, 

 2. калимасозї, 

 3. шаклї – сохторї ва  

4.услубї мусоидат мекунанд. 

 1. Омилҳои семантикї. Сифатҳои ягона; аљоиб; хуш; кам ва мисоли 

ин чи пеш аз муайяншаванда ва чи пас аз он истифода мешаванд; онҳо ба 

муайяншаванда ё бо ёрии бандаки изофї, ё бо алоқаи ҳамроҳї 

алоқаманд мегарданд. Алоқаи семантикии чунин сифатҳо бо 

муайяншаванда ва бо дигар аъзои љумла гуногун аст: калимаҳои мазкур 

на танҳо барои эзоҳи муайяншаванда, балки барои муайян кардани 

дигар аломатҳои муайяншаванда ва ҳатто муносибати он бо дигар аъзои 

љумла хизмат мекунанд.  Сифатҳои ба мисли азиз; фосиқ; сифатҳои 

феълии хонасўхта; сабилмонда танҳо ба муайяншаванда мансубанд.

 Сифати ягона метавонад ҳам пеш ва ҳам пас аз муайяншавандае, ки 

бо исм ифодаёфта, мафҳуми шахс ё ғайришахсро мефаҳмонад, ояд: 

Рашид ягона њунарманде буд, ки барои офаридани наќши шоир њамаи аъзои 

гурўњи корї љонибдор буданд [Адабиёт ва санъат, 5.08.2012] – ягона 
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њунарманд; Писари ягонааш аз мусофират баргашт, ин давлати калоне 

барояш буд [Адабиёт ва санъат, 12.08.2012) – писари ягона.  

Маънои хосагии калимаи ягона ва мавқеи пеш аз муайяншаванда 

омадани он ба људо кардани аломати мувофиқ ба он мутобиқат мекунад: 

Дидори гарми писарони рањдурашро дидан ягона умеди Норгул буд 

[Адабиёт ва санъат, 5.08.2012]- ягона умед. 

 Калимаи ягона пеш аз муайяншаванда љойгир шуда, аломати 

тамоми ибораро муайян мекунад: ягона дўсти мењрубон; ягона инсони 

боваринок; дар чунин маврид ягона муайяншавандаро дар маљмўъ бо 

дигар муайянкунандаҳо шарҳ додааст. Пеш аз муайяншаванда омадани 

калимаи мазкур ба дақиқии ифода мусоидат мекунад, пас аз 

муайяншаванда љой гирифтани он матлабро чандон табиї ифода 

намекунад. Муқоиса кунед: ягона дарахти тут – дарахти ягонаи тут, 

дарахти тути ягона (?); ягона инсони боваринок-инсони ягонаи боваринок 

(?)-инсони бовариноки ягона (?). 

 Калимаи ягона ба мустақилияти муайяншаванда мутобиқат 

мекунад: ягона дўсти даврони бачагї. 

 Ғайр аз ин, сифати ягона- и пеш аз муайяншаванда омада, бештар 

ба он ишора мекунад, ки калимаи муайянкардаи он тавассути љумлаи 

пайрав муфассал шарҳ дода хоҳад шуд; ҳамин тариқ, он аз рўйи вазифаи  

худ ба калимаи хулосакунанда наздик мешавад: ягона касе, ки... 

 Сифати дигар чунин вазифаҳоро иљро мекунад: 

а) Дар мавриди пеш аз муайяншаванда љой гирифтан, ки ба забони 

зинда хос аст, таъкид саҳеҳ ифода меёбад: дигар одамон – одамони дигар, 

дигар рўзњо – рўзњои дигар. 

б) Дар пайвастагї бо муайяншавандаҳои  илољ, чора; роҳ ва ғ. сифати 

мазкур ба сохтори наҳвии тамоми љумла таъсир мерасонад ва дар ин 

маврид хабар дар шакли инкорї корбаст мешавад: Дигар  илољ  не. Ба 
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корбасти шакли инкории  хабар артикли – е низ метавонад  таъсир 

расонад: 

Ба ѓайр аз шумо дигар касе надид, рост мегўед? [Адабиёт ва санъат, 

12.08.2012] – дигар касе. 

Мавқеи муайянкунанда на танҳо ба таъкиди матлаб таъсир расонда, 

фақат ба меъёру муқаррарот алоқаманд аст, балки ба сохта шудани 

калимаҳои мураккаб низ мутобиқат мекунад. Ҳамин тариқ, силсилаи 

муродифї бо вариантҳо ба вуљуд меояд: бори дигар – дигар бор – 

дигарбора. 

Сифатҳо мутобиқи маънои луғавї ва ба туфайли алоқа бо дигар 

калимаҳо дар љумла, инчунин бо зарурати ба матн илова намудани 

обуранги ҳиссї муносибати мутакаллимро нисбат ба гўянда ифода 

мекунанд: дар ин ҳолат инверсия воситаи асосии баёни ҳиссиёт ва 

муносибати субъективї маҳсуб меёбад. 

Забоншиносони рус Н. М.Василева, Л. В. Шелкова дар иборањои бо 

сифат дар ин шакл омада, мављудияти таъкиди маъноиро ќайд кардаанд:  

«Алоќамандии пешмавќеї ва пасмавќеии сифат бо калимаи 

муайяншаванда, бахусус алоќаи зичи маъної ва синтаксисии сифат дар 

њолати пасмавќеї боиси хусусиятњои гуногунро доро гардидани шаклњо 

мегардад» [Василова,Л.В 1972, 21,4]. 

Сифатҳо дар мавқеи препозитивї на танҳо барои шарҳи 

муайяншаванда  меоянд, балки  муносибати онро ба дигар аломатҳо ва 

нисбат ба аъзои дигари љумла муайян мекунанд. Чунончи, сифатҳои 

аљаб, аљиб, аљоиб дар ибораҳои изофї ва беизофа вазифаҳои гуногунро 

иљро мекунанд: зиндагии аљоиб бештар чун воҳиди номинативї истифода 

мешавад. Ҳол он ки Аљоиб зиндагї! – љумлаи мустақил аст. Дар мисоли 

аввал баҳои субъективї тира, вале дар мисоли дуюм маънои ҳисси 
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хурсандї дақиқ ифода ёфтааст ва ин ҳолат бештар дар матн истифода 

мешавад: Аљоиб зиндагї! Ҳама чиз фаровон...- Аљаб мардум. Намемонанд, 

ки дар хонаи худат осуда хоб кунї [Адабиёт ва санъат, 16.09.2012]. 

Барои сифатҳои аљоиб ва аљиб мавқеи постпозитивии изофї, барои 

сифати аљаб ҳолати препозитивї, ки дар он таъкиди муносибати 

субъективї ифода шудааст, характернок аст: Аљаб одаме будаї ту, 

намедонї, ки ин кист?! [Адабиёт ва санъат, 15.06.2011]. 

Ҳисси ҳайрат бо ёрии артикли –е таъкид меёбад: Аљаб одаме! Дар ин 

маврид на танҳо маънои луғавии сифат, балки оҳанг, задаи мантиқї, ист 

ва суръати талаффуз низ аҳамияти калонро дорост: Аља – аб корҳое! Аљо – 

оиб корҳое!  

Сифатҳои кам, бисёр, хуш ва монанди инҳо, ки пеш аз 

муайяншаванда истифода шудаанд, барои ифодаи маънои модалї 

созгоранд. Маънои модалии баҳодиҳї дар ин сифатҳо на фақат ҳангоми 

ифодаи аломати ашё, балки дар ифодаи аломати амал ё ҳолат низ зуҳур 

мекунад, аз ин рў он ба тамоми матн дахл дорад: 

–Кори имрўза барои ту сарбории зиёдатї набуд, -Рањматљон?!   

– Ту, Носирљон, худат хуб медонї, ки ман бе ин хел корњо 

наметавонам. 

–Љони одам ту, не гуфта њам наметавонї, дурўѓ гуфта њам 

наметавонї! [Адабиёт ва санъат, 25.07.2010] 

Дар ин матн ибораи Љони одам на фақат мафҳуми одами хуб, балки 

ҳиссиёти нек ва самимии мутакаллимро нисбат ба мухотаб ифода 

мекунад. Муайянкунанда дар забони тољикї бо як қатор воситаҳои 

наҳвї: тартиби калима, оҳанг ва дигар васоити алоҳидае, ки дараљаи 

гуногуни таъкидро ифода мекунанд, људо карда мешавад. Одатан, инҳо 

сифатҳои аслиеанд, ки аломатҳои зоҳирию ботинии инсон ё манзараҳои 
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табиатро ифода мекунанд: мењрубон модар; зебо кишвар дар баробари 

ифодаи аломат, обуранги услуби баландро соҳибанд, бинобар ин хоси 

забони назманд. Ибораи азиз омўзгор назар ба ибораи ҳаммаънояш 

омўзгори азиз ғайритабиї менамояд, аммо дар матни зерин маҳз ибораи 

аввал бамаврид аст: Миннатпазир аз азиз омўзгорам. Зањматњои 

пайвастаи ў буд, ки имрўз муваффаќ дар зиндагї, дар љойи кор њастам 

[Адабиёт ва санъат, 12.06.2014]. 

Қолаби азиз омўзгор ба нутқи мутантани ифодакунандаи ҳам 

самимият, ҳам эҳтиром ба омўзгор, тарбиятгар аст; ибораи хоси 

баромади расмї – Омўзгори азиз ин маъноҳоро ифода карда 

наметавонад.  

Сифатҳои аслї дар баробари тавсифи объективии шахс дар бисёр 

маврид муносибати салбї (манфї) ва эљобии (мусбат) мутакаллимро 

пурра ва муассир ифода мекунанд. Дар қолаби пеш аз муайяншаванда 

омадани сифат обуранги ҳиссї бештар таъкид меёбад ва пурқувват 

мегардад. Муқоиса кунед: Њоли бечора кўдак дар ин шабу рўз, дар ин 

сардии њаво чї мешуда бошад [Адабиёт ва санъат, 10.12.2014] - бечора 

кўдак; Бечора  модар 40 сол ин ѓаму ѓуссаро дар дил нигоњ дошт, сабр кард, 

ба умеде ки рўзи неке пас ин азобњо меояд [Адабиёт ва санъат, 10.12.2014]] 

– бечора модар.  

 Дар мисоли аввал иваз кардани ибораи бечора кўдак ба бечораи 

кўдак ё кўдаки бечора ба ифодаи мўътадили матлаб ё ба рафтани таъкид 

аз байн оварда мерасонад. Аммо дар ҳолати дуюм – бечора модар ин 

ивазкунї ба мазмуни тамоми матн халал ворид мекунад. Бар замми ин, 

мавқеи препозитивии муайянкунанда воҳиди коммуникативиро талаб 

мекунад. Муқоиса кунед: Бечора омўзгор. Зањмати тамоми рўз бо 

хонанда, мењнати шабона барои омодагї ба дарс, ташвиши рўзгор, 

зиндагї, тарбияи фарзандони мардум, масъулияти фарзандони худ – њамаи 
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инро тањаммул мекунад. Воќеан кори мушкил [Адабиёт ва санъат, 

29.05.2014]– бечора омўзгор. 

 Қолабҳои изофї ва беизофа бо мундариљаю ифодаи матлаб ба ҳам 

хеле наздиканд, бинобар ин баробар истифода мешаванд:   Устоњ 

бечора тамоми рўз гурусна кор кардаанд, танњо ваќти шом Қурбоналї 

якдањанї нонашон ёфта овардааст [Адабиёт ва санъат, 29.05.2014]] – 

устоњои бечора; Бечора бача то сањара хоб нарафтааст, таб карда 

баромад, як духтурхонаву духтури наздик њам набошад, мушкил будааст 

[Адабиёт ва санъат, 13.02.2014] – бечора бача. 

 Одатан, аз қолаби препозитивї дар баёни шиддати ҳиссиёт 

истифода мебаранд, аз ин рў он ҳангоми дуоҳои неку бад истеъмол 

мегардад:  - Хонаобод Шокир, парвои дигарон надорї – а, намегўйї, ки  

баъди ман мардуми дигар њам бањра баранд, ба ягон дармондаи дигар њам 

њамин кўпруки чўбин  даркор мешавад [Адабиёт ва санъат, 19.07.2012]– 

хонаобод Шокир; Падарсаг саѓера ба дастам афтад, худам медонам, чї 

кораш кунам, аз кори кардагиаш њазор пушаймон нашавад...[Адабиёт ва 

санъат, 8.10.2012]- падарсаг саѓера. 

 Ҳиссиёти ниҳоят манфї бо ёрии сифатҳои  лаънатї; љавонмарг ва 

сифатҳои феълии гарданшикаста, гўрсўхта ва – ғ. ифода меёбанд: 

Лаънатї гурба як бурида гўшти ризќи бачањоро аз халта канда бурдааст, 

як љойи дигари боваринок надорам [Адабиёт ва санъат, 19.07.2012].     

 ... гўрсўхта мўйсафед ба пушту пешаш нигоњ намекунад, гап назанї, 

рўйирост даромада омада истодааст [Адабиёт ва санъат, 19.07.2012]-

гўрсўхта мўсафед. 

 Фарқи байни истеъмоли ин сифатҳо бо алоқаи изофї ва беизофа 

дар дараљаи људо намудани аломат аст: ифодаи мўйсафеди гўрсўхта 

обуранги ҳиссии манфї дорад, вале ифодаи гўрсўхта мўйсафед ҳиссиёти 

баланди субъективиро доро буда, хоси забони гуфтугўйист. Дар матн ин 

фарқи маъної барҳам мехўрад: Дирўз то ними шаб танњо шолї тоза 
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кардам, гўрсўхта мўйсафед пушташро гардонида хоб рафт, як бор 

нагуфт, ки чї кор карда истодаї, намедонам чї бало дорад, ин ќадар 

бемењр шудааст [Адабиёт ва санъат, 27.08.2015]. Танњо дар ин дашти 

васеъ чї кор мекунї, о мўйсафеди гўрсўхтаатро нагуфтї, ки худаш биёяд, 

молњояшро худаш шинохта људо карда барад [Адабиёт ва санъат, 

27.08.2015]. 

Сифатҳое, ки таҳқиру мазаллатро ифода мекунанд, метавонанд чун 

муайянкунандаҳои чида истифода шаванд; обуранги ҳиссии онҳо 

ҳангоми истифодаашон пеш аз муайяншавандаи як боз ҳам зиёдтар 

мегардад: 

Шумо ин хел фикр накунед, Мунаввар як дилсоф одам аст, ин ќадар 

сол боз њамкорї карда, кина дар дил гирифтани ўро ман надидаам [Адабиёт 

ва санъат, 14.05.2015]– як дилсоф одам; Муназзама аз ин гуфтугузор хабар 

њам надорад ва аз ў бадгумон шудан кори хуб нест, ў як беозор инсон аст 

[Адабиёт ва санъат, 12.03.2010]– як беозор инсон. Муайянкунандаҳои 

чида бо мақсади таъкиди хурдию ҳақирии муайяншаванда пеш аз он 

љойгир мешаванд: Дар зери дарахти тут бо маќсади паноњ аз боду борон 

пойлуч духтарчае меистод [Адабиёт ва санъат, 16.06.2015]. 

артикли – е – и дар таркиби муайяншавандабуда низ мадад 

мерасонад. Як қисми ибораҳои исмии изофї пеш аз муайяншаванда 

омада, хусусияти рехтагї пайдо кардаанд, чунончи: рости гап. Аммо 

ибораи ҳаммаънои он -гапи роствоҳиди фразеологї нест. Дар чунин 

ибораҳои ҳаммаъно дар бисёр маврид љузъи асосї бо исми хос ифода 

меёбад: Шуморо гуфта шербача Анварљон аз худи дења як гўсфанд 

бардошта овард, боз чї мехоњед? [Адабиёт ва санъат, 12.03.2010] – 

шербача Анварљон. 

 Пеш аз муайяншаванда – исми хос, љой гирифтани муайянкунанда 

дар ҳамаи мисолҳои овардашуда ба ғарази услубї вобаста аст. Бинобар 
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ин  ҳангоми сохтани ибораҳои исмї на танҳо омилҳои семантикї, 

инчунин талаботи салосати калом низ ба назар гирифта мешавад. Дар 

ибораҳои исмї чун муайянкунанда на фақат сифатҳои аслї, балки 

сифатҳои феълї ва ибораҳои он низ истифода бурда мешаванд: Бо шароб 

мехўрдагї андаке газак гуфта гирифта овардам, бе ин њам намешавад 

[Адабиёт ва санъат, 12.03.2010] – мехўрдагї  андаке газак. 

Истифодаи сифати феълї чи бо алоқаи изофї ва чи алоқаи ҳамроҳї 

тибқи қонунияти забон сурат мегирад, истеъмоли ибораҳои сифати 

феълии препозитивї дар забони адабї (махсусан дар забони хаттї) кам 

вомехўрад. Дар ин мавридҳо, одатан, љумлаи пайрави муайянкунанда 

истифода мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар забон чунин қолабҳои ҳаммаънои ибораҳои исмї 

ба назар мерасанд: 

 (1) “исм + - и + сифат”:  одатҳои аљоиб. 

 (2) “сифат + исм”: аљаб коре. 

 Ин қолаб бештар дар назм вомехўрад ва љойивазкунии аъзои љумла 

дар он мувофиқи қонун аст. Онро зарурати таъкиди аломат, сохтори 

наҳвї ва талаботи услубї (оҳанги гуфтор) муайян мекунад: Љойи кор 

таъйин, маош сари ваќт меомад, хуш њоле доштанд мардум, танњо ба 

ќадраш мерасиданд, кифоя буд [Адабиёт ва санъат, 12.03.2010] – хуш њоле; 

Мошини хизматї дар зери по, ташвиши зиёдатї нест, муњташам ќасре 

дар ихтиёр, давлат аз ин зиёд мешавад - чї? [Адабиёт ва санъат. -

12.03.2010] – муњташам ќасре.  

 (3) “сифат + -и + исм”: Ин қолаб дар асоси қолаби (2) аз рўйи 

талаботи салосати нутќ ба вуљуд омадааст. Дар ин навъ ибораҳо матлаб 

муассир ва воқеї ифода меёбад, аз ин рў он ҳангоми дуои бад истифода 

мешавад: Ба љавонмарги Диловар гўй, ки афташро набинам, хешу 

табориимо тамом! [Адабиёт ва санъат, 27.03.2012]– љавонмарги Диловар; 
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Сад бор ба ту гуфтам, ки њамин сабилмондаи шаробро дигар нанўш, охир 

ба љони худат љабр кардї [Адабиёт ва санъат, 10.07.2014]- сабилмондаи 

шароб. 

Маводи забони тољикї нишон медиҳад, ки љузъи тобеи ибораҳои 

исмї, ки бо категорияҳои муайяни калимаҳои ифодакунандаи аломат ё 

хусусият ифода шудаанд, маънии худро бо воҳиди номинативии 

додашуда маҳдуд накарда, балки ба сохтори љумла таъсир мерасонанд. 

Бинобар ин чунин хулоса кардан ғалат аст, ки алоқаи изофї танҳо хоси 

воҳидҳои номинативист. Муайянкунанда пас аз муайяншаванда омада ва 

ба он бо воситаҳои гуногуни наҳвї алоқаманд шуда, дар љумла сатҳи 

сохтории муайянро ташкил медиҳад. Имконоти услубии воҳидҳои 

номинативї дар забони тољикї доманадор буда, он махсусан дар забони 

зинда ва забони адабиёти бадеї падидор мегардад. 

2. Омилҳои калимасозї. Ба вазифаи муайянкунандаҳои изофї ва 

беизофа чунин навъҳои калимаҳои сохта истифода мешаванд: 

 1) Калимаҳои ба мисли аввалин (нахустин, якумин), охирин. Ин 

калимаҳо бо мафҳуми луғавии худ (ифодаи тартиб ҳангоми шумур) 

барои ифодаи тақсимбандии актуалї хизмат мекунанд. Ҳангоме ки онҳо 

мавзуи баёнро људо мекунанд, пеш аз муайяншаванда оварда мешаванд:

 Бале, мардуми тољик фаромўш нахоњанд кард, ки 9 сентябр нахустин 

рўзе буд, ки Тољикистон ба њастии мустаќилонааш оѓоз бахшид [Адабиёт 

ва санъат, 12.03.2010]- нахустин рўзе; Аввалин иќдоме буд, ки  аз љониби 

мо анљом дода шуд, аммо њоло касе аз он ёд њам намекунад, боке нест 

[Адабиёт ва санъат, 10.07.2014]- аввалин иќдоме. 

 Дар ин маврид муайяншаванда артикли – е гирифта, тавассути 

љумлаи пайрав шарҳи минбаъдаи аломатро талаб мекунад. Чунин 

муайянкунандаҳои беизофа вазифаи эзоҳдиҳандаро бар дўш дошта, 
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барои нишон додани ҳудуди семантикии он, ки маълумоти минбаъда бо 

љумлаи пайрав шарҳ дода мешавад, хизмат мекунанд. 

 Дар ҳолатҳои дигар ин калимаҳо аломати аввалин ё охирини ашёро 

таъкид менамоянд. Ин хусусияти услубиро ҳангоми муқоисаи ибораҳои 

зерин равшан дидан мумкин аст: охирин сањифаи китоб ва сањифаи 

охирини китоб: Охирин сањифаи китоб монд, як дам сабр кунед, њозир ба 

охир мерасонам, гуфтам - ку сањифаи охирин, охирин, - таъкид кард 

Омина барои ба даст овардани боварии комили Мењроб [Адабиёт ва 

санъат, 12.03.2010]. 

 Дар мисоли аввал муайянкунандаи охирин  пеш аз муайяншавандаи 

сањифаи китоб омада, задаи мантиқї гирифтааст; ин љо равшан таъкид 

шуда истодааст, ки ҳамагї як сањифа мондааст. Ҳангоми такрори ин 

матлаб ҳољат ба таъкиди он нест. Чунин муайянкунандаҳо пеш аз ҳар як 

муайяншавандаи чида такрор ёфта, таъкид мешаванд ва задаи мантиқї 

мегиранд: Ин лањза ман агар дар канори ту мешудам, ин аввалин гули 

сияњгўш, ин аввалин рамзи бањорро ба зулфони зебои занљирии ту 

мегузоштам, то ин бањор ва сад бањори дигар бо њам бошем [Адабиёт ва 

санъат, 21.04.2011] - ин аввалин гули сияњгўш, ин аввалин рамзи бањор. 

 Дар ибораҳое, ки љузъи асосиашон исмҳои ифодакунандаи 

мафҳуми шахсу ғайришахс аст, калимаҳои аввалин, охирон ҳамчун аъзои 

мустақили љумла – муайянкунандаҳо хизмат мекунанд ва бештар пеш аз 

муайяншаванда, бе бандаки изофї меоянд: Дари охирин сарпаноњаш – 

хонаи падар њам ба рўйи ў баста буд [Адабиёт ва санъат, 4.08.2011]. 

охирин сарпаноњ, аввалин тайёрї, нахустин достонҳо, якумин муаллим. 

 Табиист, ки қолабҳои изофї низ дар забон вомехўранд: Китоби 

навиштаи аввалинаш “Нолаи мурѓи сањар” њам аллакай аз чоп баромада 

буд [Адабиёт ва санъат, 21.04.2011] – китоби навиштаи аввалин; 
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Маълумоти охирини аз сарчашмањо ба дастомада далели ин гуфтањост 

[Адабиёт ва санъат, 21.04.2011] – маълумоти охирин. 

 Дар  забони матбуот ин воситаи ифода хеле серистеъмол аст, ки он 

ба тамоюли махсуси инкишофи забон вобаста аст. 

 2) Сифатҳои нисбии аз зарфҳои замон ва пасвандҳои – о, - ина, - ї, - 

гї (- ангї): имрўз, дирўз, ҳозир, имсол; аз таркибҳои ҳар рўз, ҳар сол,16 

соат, шаш – ҳафт соат, аз ибораҳои чанд рўз, як шабу як рўз  сохташуда. 

Ин сифатҳо бо исмҳои ифодакунандаи амал ё ҳолат алоқаманд шуда, 

давомнокии амалу ҳолат ё дигар мафҳумҳои замонии онҳоро, ки ҳамчун 

аломат ҳисобида мешавад, мефаҳмонанд. Ибораҳои бо чунин сифатҳо 

сохташуда ҳам изофї ва ҳам беизофа мешаванд: ду – сесола таҳсил; 

мусофирати сесола; якҳафтаина музд: Натиљаи ду - сесола тањсилот, ин 

ќадар азоб кашида хонданат чї мешавад, ту фикр накардї?! [Адабиёт ва 

санъат, 16.02.2012]. 

 Ҳаммаънои ин қолабҳо ибораҳои пурраи тафсилианд: имрўза воқеа; 

воқеаи имрўз рўйдода ё воқеае, ки имрўз рўй дод – Аз имрўза воќеа хабар 

доред, ба шумо касе чизе нагуфт, нагуфт, ки ман дар байни мардум ўро чї 

кор кардам? [Адабиёт ва санъат, 14.04.2011].  

 Сифатҳое, ки маънои замонї доранд, метавонанд мафҳуми васеи 

ифодакунандаи љараёни амал, ҳолат ва вазъият дошта бошанд. Бо 

вуљуди ин байни ин сифатҳои бо пасвандҳо сохташуда фарқ  мављуд аст. 

Чунончи: имрўзангї назар ба сифати ҳаммаънояш имрўза мафҳуми 

нисбатан танг ва мушаххасро ифода мекунад: Кори имрўзаро ба фардо 

магузор. 

 Ин љо ибораи кори имрўза ро бо синонимаш  имрўза кор иваз 

кардан мумкин аст, вале на бо имрўзангї кор. Сифати нисбии имрўзангї 

хоси  гуфтугў буда, ба меъёри забони адабї љавобгў нест. Дар забони 
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адабї сифатҳои ифодакунандаи миқдор ва давомнокии замон, ки бо 

пасвандҳои зерин сохта шудаанд, истифода мешаванд: 

 1) – а – сифатҳое, ки замони дақиқро ифода мекунанд: якрўза роҳ, 

ҳикояти якшаба;Мошин ки омад, якрўза роњ дар як соат тай мешудагї 

шуд, ин навигарињо боз ягон мушкили дигари моро осон мекардагиянд, 

албатта [Адабиёт ва санъат, 14.04. 2011] тахмин: панљ – шашсола хизмат, 

сўзишвории ду – семоҳа, заҳри људоии чандрўза, чандсоата хоб – Бовар 

кунед, ин масњи чанддаќиќагии шумо баробари хоби чандсоата шуд 

[Адабиёт ва санъат, 27.05.2010); 2]– ина – якҳафтаина музд; чандрўзина  

хўрок; 

3) – ї(- гї) Машаққати 16 – соатаро лаззати 15 – дақиқагии ифтор 

аз димоғҳо хоҳад баровард; Бовар кунед, ин масњи чанддаќиќагии шумо 

баробари хоби чандсоата шуд (Адабиёт ва санъат, 27.05.2010) Дар забон 

дар баробари ибораи  шаш – ҳафтсоатина роҳ ифодаҳое ҳам 

вомехўранд, ки дар онҳо ҳамбастагии шумораю исми ифодакунандаи 

мафҳуми замон ба назар мерасад: шаш – ҳафта соат роҳ. Ҳамин 

тариқ, муносибатҳои ифодакунандаи замон тавассути қолабҳои зерин 

ифода меёбанд: 

1. “исм + - и + сифат (шумораи номуайяни миқдории касрї ё зарф) +  

(мафҳуми замон) + пасвандҳо (- а, - ї (- гї), - ина, - ангї);” 

 2. “сифат + исм”; 

3. “исм + - и + сифат” 

4. “исм + ки + љумлаи пайрави пуркунанда.” 

Дар силсилаи синонимии мазкур, вобаста ба ин ё он талаботи 

семантикї ва услубї,  имконоти гуногуни ифодаи фикр зуҳур мекунад. 

Аммо роҳҳои дигари ифодаи мафҳумҳои замонї низ вуљуд доранд: ба як 

шаб иљозат гирифта – якшаба иљозат (иљозати якшаба). 
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 Ҳамин тариқ, дар байни ибораҳои изофию беизофаи иборат аз 

сифатҳои мафҳумҳои замонии аломатро ба тарзи мўљаз ифодакунанда ва 

ибораҳои љумлаҳои пайрав қаробате мављуд аст: сифати феълии ҳамин 

аломатҳоро муфассал баёнкунанда: Љанги якҳафтагии њамсояњо њам 

гузашт, њар ду тараф гўё ором шуданд [Адабиёт ва санъат, 27.05.2010] –

љанги як ҳафта давомкардаи њамсояњо. Дар забони тољикї арзиш, 

дараљаи зоҳиршавии аломат, ҳаљм ва мафҳумҳои ченак бо роҳҳои 

мухталиф ифода меёбанд: 14 ҳазорсўмина корҳо, якунимметра оњану 

бетон. Муқоиса кунед: ҳазорсўмина маблағ -  ба маблағи ҳазор сўм (ба 

миқдори ҳазор сўм маблағ). Байни ифодаҳои як миллион сўм зиён ва як 

миллион сўмина зиён чунин тафовутҳо мављуданд: Мисоли якум воҳиди 

коммуникативї буда, ҳаммаънои љумла аст: Як миллион сўм зиён дид. 

Мисоли дуюм воҳиди номинативї буда, маънои предикативї надорад. 

Аз ин рў  ифодаи 14 сўмина корҳо қобили қабул буда, ифодаи 14 ҳазор 

сўм корҳо фикри томро дар бар намегирад. Қонунияти калимасозии 

чунин навъи сифатҳо ҳам ба ҳамин зуҳурот алоқаманд аст: намии ҳаждаҳ 

– бистфоиза;  муқоиса кунед ибораҳои: ҳаждаҳ – бистфоиза намї ва 

намии ҳаждаҳ – бист фоиз. 

Ҳамин тавр, сифатҳои нисбии гуногун, ки бо ёрии пасвандҳо сохта 

шудаанд, чи дар ҳолати постпозитивии изофї ва чи препозитивии 

беизофа истифода мешаванд ва барои ба вуљуд омадани силсилаи 

синонимї мусоидат мекунанд. Баъзе ҳолатҳои баҳснок дар ташаккул ва 

истифодаи қолабҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки пайдоиши 

вариантҳою қолабҳои ҳаммаънои наҳвї бевосита ба љараёни фаъоли 

грамматикии (калимасозї низ) таҳаввулоти забони адабии муосири 

тољик алоқаманд аст. 
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3. Омилҳои шаклї ва сохторї.  Сифатҳои аслии ифодакунандаи 

андоза, ҳаљм, ки бо ёрии пасванди – тарин  дараљаи олиро мефаҳмонанд, 

пеш аз муайяншавандаҳои ифодакунандаи ашё, ҳодиса, шахс ва раванду 

зуҳурот истифода мешаванд. Дар ин маврид ашёи ифодакунандаи 

аломатҳои номбаршуда аз байни ашёҳои ҳамљинсаш људо карда 

мешавад; аз ин рў исми ба он мутобиқ дар шумораи љамъ истифода 

мешавад ё бо исми љомеъ ифода меёбад: беҳтарин варзишгарон; 

калонтарин корхонаҳо. 

Дар мисолҳои овардашуда аз байни намунаҳои ба ҳам монанд қисми 

ками онҳо људо карда мешаванд; вақте аз байни ашёҳои ҳамљинс яке 

људо карда мешавад, исм дар шумораи танҳо меояд: беҳтарин тўҳфа. 

 Ба људо кардани муайяншаванда бо аломати махсус дар чунин 

қолабҳо омилҳои зерин таъсир мекунанд:  

а) Мафҳуми луғавии сифати аслии чи ба маънои аслї ва чи маљозї 

истифодашуда ба бузургию муҳимии ашё метавонад ишора кунад: 

бузургтарин китобхона – Ин махзани адаб бузургтарин китобхона дар 

Осиёи Миёна мањсуб мешавад [Адабиёт ва санъат, 17.11.2011]. 

бузургтарин  адиби туркман – Њамин тариќ, ин асари муњташами 

адабиёт бо дасти бузургтарин адиби туркман иншо гардид [Адабиёт ва 

санъат, 5.03.2012] 

б) Инверсия. Муқоиса кунед: бадтарин қаҳрамонї; бадтарин гумон – 

Бадтарин гумони Наргис аз ман дидани њамин дуздї буд, њол он ки он рўз 

ман дар шањр набудам ва ин гуна “њунар” њам надоштам [Адабиёт ва 

санъат, 17.11.2011] 

в) Истифодаи як қатор муайянкунандаҳои чида дар дараљаи олї: 

аљоибтарин, серошўбтарин ва мароқангезтарин љо. 
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Муайянкунандаи бо сифати дараљаи олї ифодаёфта, ки пеш аз 

муайяншаванда љой гирифтааст, ба он ва ба ҳамаи муайянкунандаҳои 

баъд аз он омада тааллуқ дорад: калонтарин марказҳои илмии Русия; дар 

ҳолати постпозитивї ин қолаб чунин шакл мегирад ва он камистеъмол 

аст: марказҳои калонтарини илмии Русия. Вақте ки муайяншаванда бо 

дигар муайянкунандаҳои бо исм ифодаёфта тафсил ёфта бошад, 

муносибати љузъ ба кулл равшан ифода меёбад: баландтарин қуллаҳои 

кўҳ; беҳтарин фарзандони халқ; саховатмандтарин сарзамини љаҳон; 

дурахшонтарин рўзҳои љавонии ман. 

Гарчанде ки байни муайянкунанда ва муайяншавандаҳои қулла ва 

кўҳ, фарзанд ва халқ, сарзамин ва љаҳон, рўзҳо ва љавонї таносуби маъної 

нест, дар мисолҳои овардашуда муносибати љузъ ба кулл ба назар 

мерасад. Ҳангоми ифодаи муносибати љузъ ба кулл нақши ёварро 

калимаҳои ҳисса, қисм, љузъ: камбағалтарин қисми аҳолї; ғайр аз ин, 

муносибати љузъ ба кулл бо ёрии бандаки изофї низ ифода ёфта 

метавонад: камбағалтарини аҳолї ё қисми камбағалтарини аҳолї. 

Чи хеле ки дар боло қайд шуд, дар баробари қолаби “сифат + исм” 

қолаби “сифат + - и + исм” ҳам мављуд аст: 

Ман намедонистам, ки ин рўз хурсандибахштарин рўзи зиндагии ман 

аст [Адабиёт ва санъат. -17.11.2011]- хурсандибахштарин рўзи зиндагї; 

Дар ѓамангезтарин лањзањои њаёташ њам аз ту фаромўш накардааст, дар 

гўшаи хаёл ва хотироташ танњо ту љовидона будї [Адабиёт ва санъат, 

20.08.2015] - ѓамангезтарин лањзањои њаёт. 

 Дар ҳар ду маврид ҳам аломати бо сифати дараљаи олї (бо 

пасванди – тарин) ифодаёфта бартарияти махсуси муайяншавандаро 

мефаҳмонад. Аммо дар қолаби изофї таъкид дар силсилаи ашёҳои 

якљинса нисбатан муассир ва барљаста ифода меёбад.  
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 Фактҳои забонї шаҳодат медиҳанд, ки таъкиди шахс ё ашё 

тавассути ишора ба ягон аломати махсус низ сурат мегирад: ...аз ҳама 

дўстони Акрам ў љавонмардтар аст [Адабиёт ва санъат, 20.08.2015] – аз 

њама љавонмардтар. 

 Дар мисоли мазкур таркиби аз ҳама дараљаи олии аломатро нишон 

дода, бо пасванди – тарин ҳаммаъност, муқоиса кунед: ...аз њама 

љавонмардтар ё љавонмард. 

 Дар муқоиса бо алоқаи мўљази изофї қолаби дар боло овардашуда 

нисбатан образнок аст. Ҳангоми истифода аз роҳи мўљази ифода 

овардани дараљаи олии сифат ҳатмист: Зеботарин ва хушманзаратарин 

гўшаи диёр зодгоњи ман аст [Адабиёт ва санъат, 27.11.2014].- зеботарин ва 

хушманзаратарин гўшаи диёр. 

 Људо кардани ашё аз гурўҳи ҳамљинсонаш бо ёрии пешоянди содаи 

аз ва пешояндҳои таркибии аз қабили, аз љумлаи ва ғ. бе љонишинҳои 

муайянии ҳама, тамом сурат мегирад: аз љавонмардтарин дўстон. 

Асосан, чунин қонуният низ вуљуд дорад: дар ҳолати препозитивии 

беизофї сифатҳои маҳдуд ба мисли беҳтарин; наздиктарин; бузургтарин; 

баландтарин; дар алоқаи изофї гурўҳи калонтари сифатҳо, ки дар 

шумораи љамъ омадани муайяншавандаро талаб мекунанд, истифода 

мешаванд. 

 Чунон ки қайд карда гузаштем, дар мавриди истифодаи сифатҳои 

дараљаи олии чида маънои таъкид дучанд мегардад:  

Ман ба њамаи шартњои шумо розї мешавам, агар бароям имконияти 

дидор бо зеботарин, гулрухтарин, таннозтарину дар баробари ин 

донотарин духтари дунёро бидињед [Адабиёт ва санъат, 24.11.2010]. 

Дар қолаби мазкур бештар такрори луғавї ё семантикии яке аз 

љузъҳои ибора ба назар мерасад: Тозатарини ќалбњо ќалби модар ва 
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беолоиштарин муњаббат муњаббати модар аст [Адабиёт ва санъат, 

24.11.2010]. 

Такрори  маънии айни ҳамон  калима  дар шаклу вазифаҳои гуногун 

- чи дар вазифаи муайянкунанда ва чи муайяншаванда воситаи муҳим ва 

муассири услубї маҳсуб меёбад: Ишќи ў барои ман аз мањбубтарини 

мањбубњо буд [Адабиёт ва санъат, 24.11.2010]. 

Ҳангоми истифода аз қолабҳои мазкур бояд бо кадом роҳ ифода 

ёфтани дараљаи олии сифат ва таносуби  маъноии љузъҳои худи ибора ба 

назар гирифта шавад. Агар ибораи дурусттарини сухан матлабро саҳеҳ 

ифода кунад, ҳољат ба сохтани қолабҳои дурусттарин сухан ё аз 

суханҳои дуруст,  сухани дурусттаринаш нест. 

 4. Омилҳои сохторї – услубї. Чунон ки пештар қайд карда шуд, дар 

ибораҳои беизофии ба мисли дигар коре, дигар чизе танҳо як љузъ људо 

карда мешавад; дар баробари ин калимаи дигар талаб мекунад, ки 

муайяншаванда бо љузъи мутаносиби дигар шарҳ дода шавад: ба ғайр аз 

китобхонї дигар коре (1) ва ғайр аз китобхонї кори дигаре (2) – Ба ѓайр аз 

порае нон дигар хўрдание надоштем [Адабиёт ва санъат, 17.11.2010]– Ба 

ѓайр аз порае нон хўрдании дигаре надоштем. Аз ин мисолҳо қолаби аввал 

бо људо намудани мафҳуми љузъи асосї фарқ мекунад. 

 Ҳамин тариқ, ба қолабҳои муқоисашаванда  ифодаҳои  хубтар чиз; 

муносибтар касе; амнтар љой ва ғ. низ наздиканд. Қолабҳои изофї ва 

беизофаи чунин ифодаҳо имкон медиҳанд, ки бо ёрии онҳо ибораҳои 

ҳаммаъно сохта шаванд: аз дўстї бењтар чиз // чизи аз дўстї бењтар; аз 

вай муносибтар касе // каси аз вай муносибтар; аз болои пушта амнтар 

љой // љойи аз болои пушта амнтар. 
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 Ҳангоме  ки сухан дар бораи якчанд ашё ё ҳодиса меравад, ғайр аз 

ин, яке аз онҳо људо карда шуда, дигаре аз онҳо аз мадди назар дур 

мемонанд, қолаби зерин истифода мешавад: 

 “(ба) ғайр аз + љузъи номї(1) + дигар + љузъи номї(2) + феъл.” 

Дар ин сурат байни љузъи номї (1) ва љузъи номї (2) алоқаи маъної 

маҳфуз мемонад: Ғайр аз каттагии худ дигар чиз ба назараш њам 

наменамояду касеро писанд њам кардан намехоњад [Адабиёт ва санъат, 

24.11.2010] Ту ба ѓайр аз дайдугї дигар кор надорї-а? [Адабиёт ва санъат, 

23.07.2012]. 

 Дар ибораҳои муқоисашаванда ба сифати љузъи қиёсшаванда ва он 

љузъе, ки бо он муқоиса карда мешавад, метавонанд калимаҳои ба ҳам 

алоқаманд истифода шаванд. Агар љузъи номї (1) бо исми шахс ифода 

ёфта бошад, пас љузъи номї (2) бо исми љомеи шахс: кас, одам, шахс ё 

калимаҳои ифодакунандаи касбу ҳунар зуҳур мекунад. Муқоиса кунед: 

 Аз ту нағзтар одам магар њаст дар ин дунё... [Адабиёт ва санъат, 

12.04.2011].  Аз Нигора бењтар зан намеёбї, - гуфта монам, бача [Адабиёт 

ва санъат, 4.02.2013]. 

 Агар љузъи номї (1)-и муқоисашаванда бо исми ғайришахс ифода 

ёфта бошад, пас љузъи номї (2) бо калимаҳои ифодакунандаи маънои 

умумии ашё (чиз), макон (љой), машғулият ё исмҳои маънои 

мушаххасдошта сурат мегирад: Аз нон боќадртар чиз чї ёфта метавонї? 

[Адабиёт ва санъат, 12.04.2012]. Аз себ наѓзтар мева нест, дар таркибаш 

витамини бисёр дорад [Адабиёт ва санъат, 30.01.2014].  

 Дар ин маврид љонишинҳои ишоратї як воситаи гурез аз такрор 

маҳсуб меёбанд: аз ин баландтар бахту толеъ - аз ин бахту толеъ 

баландтар. 
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Ҳангоми ивази љузъи такроршаванда бо калимаҳои чиз, одам, кор ва 

ғ. љузъи маъноии такрор боқї мемонад, вале ба љойи исмҳои мушаххас 

калимаҳои дорои маънои хулосакунанда истифода мешаванд. Сифатҳои 

қиёсї низ бо љузъҳои муқоисашаванда алоқаи маъної зоҳир мекунанд:

 амнтар –  болои  пушта  – љой; баландтар –  бахту толеъ.  

Дар ин вазифа сифатҳои аслї нисбатан созгоранд: беҳтар, хубтар, 

нағзтар – бадтар –  баландтар – осонтар  вағ. 

Ҳамин тариқ,барои ифодаи сифати шахс ё шахси таъкидшаванда 

қолабҳои зерин истифода мешаванд: 

аз замин беҳтар чиз;  

аз ман беҳтар кас; 

аз озодї беҳтар кор;  

аз болои пушта беҳтар љой. 

Муносибатҳои мазкур тавассути қолабҳои муродифии зерин низ 

ифода меёбанд: 

 1) “аз + љузъи номї (1) + сифат (дар дараљаи қиёсї) + љузъи номї (2) 

+ феъл”; Бештарини мисолҳои дар боло овардашуда дар ҳамин қолаб 

сохта шудаанд. Он варианти инверсионї ҳам дорад: ”сифат (дар дараљаи 

қиёсї) + аз + љузъи номї (1) + љузъи номї (2) ”: аз саёҳат хубтар чиз – 

хубтар аз саёҳат чиз; 

2) “љузъи номї (2) + - и + аз + љузъи номї (1) + сифат (дар дараљаи 

қиёсї); вариант: “аз + љузъи номї (1) + љузъи номї (2) + - и + сифат (дар 

дараљаи қиёсї)”: чизи аз нон боқадртар – аз нон чизи боқадртар; 

3) ”аз + љузъи номї (1) (шахси мушаххас) + сифат (дар дараљаи 

қиёсї) + љузъи номї (2) (ишора ба исми љомеъ ё мушаххас) + феъл”: аз ту 

нағзтар одам;  
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4) “аз + љузъи номї (1) (ишора ба макони мушаххас) + сифат (дар 

дараљаи қиёсї) + љузъи номї (2) (ишора ба макони умумї) + феъл”: аз 

болои пушта амнтар љой нест.  

Байни калимаю таркибҳои замин – чиз; болои пушта – љой ва ғ. 

муносибати ашёї, маҳаллї, шахс ва ғ. ба назар мерасад. Ба вазифаи 

љузъи номї (1), одатан,  исм ё љонишине, ки ба ашё, макон, шахс 

нисбатан мушаххас ишора мекунад, меояд. Калимаҳои чиз, кор, кас, 

одам, шахс, љой ба таври умумї ба ашё, шахс, макон ишора намуда, 

мафҳумҳои мушаххасро  иваз  мекунанд ва аз рўйи вазифаашон ба 

љонишинҳо наздик мешаванд. Бинобар ин баъзан риоя накардан ба 

муносибатҳои маъноии чунин калимаҳои мафҳуми мушаххас ва 

умумидошта ба мушоҳида мерасад. Муқоиса кунед: Аз дўстї хубтар ва 

аз дидори мањбубааш бењтар коре муњимтар буда наметавонист барояш 

[Адабиёт ва санъат, 24.11.2010]. 

Алоқаи байни калимаҳои дўстї, дидор ва кор яқинан маљозист.

 Хуллас, воситаи асосии ташаккули  қолабҳои муқоисавї пешоянди аз 

ва нишонаи дараљаи қиёсии сифат (- тар) мебошад. Дар ин маврид 

сифат аз рўйи аломати ифодакунандааш на фақат бо муайяншаванда, 

балки бо дигар калимаҳои ҳампаҳлўяш ҳам алоқаманд мешавад. Чунон 

ки дар љумлаи  Барои Суруш дар ин лањзањо аз озодї беҳтар коре набуд 

[Адабиёт ва санъат, 12.04.2012]. 

Сифати дараљаи муқоисавии беҳтар на танҳо бо таркиби  аз озодї, 

балки бо ифодаи барои Суруш низ алоқаманд аст, бинобар ин матлаби 

мазкур дар қолаби  Кори барои Суруш аз озодї беҳтар нест  на чандон 

саҳеҳ ифода ёфтааст.  Дар натиљаи таҳаввулоти дурударози таърихї дар 

забони тољикї барои ифодаи мафҳуми муқоиса қолабу вариантҳои зерин 

ба вуљуд омадаанд: 
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1) “аз + љузъи номї (1) + сифат (дар дараљаи қиёсї) + љузъи номї (2) 

+ феъл”: Ба Акрамљон аз вай муносибтар касе њаст? [Адабиёт ва санъат, 

30.01.2014]. 

Вариантҳои ин қолаб: а) инверсия: Беҳтар аз шумо киро пайдо 

карданам мумкин аст [Адабиёт ва санъат, 22.05.2009].   

б) тобеъ кардани объект – соҳиби аломат бо ёрии пешоянду пасоянд 

(аз ... дида): Дар њамин шабу рўзи нооромиму сармо аз сер шудани 

шикамаш дида бењтар роњате нест [Адабиёт ва санъат, 22.05.2009]. 

Сифат талаб мекунад, ки исм бо ёрии дигар калимаҳо шарҳу эзоҳ 

ёбад:  яке аз дигаре бадтар шеърњо; 

2) “љузъи номї (2) + - и + аз + љузъи номї (1) + сифат (дар дараљаи 

қиёсї) + феъл”: Чизи аз шир сафедтар нест. Ин қолаб низ вариант дорад: 

Чизи сафедтар аз шир нест – аз шир дида чизи сафедтар нест; 

  3) “љузъи номї (2) + феъл + ки + аз + љузъи номї (1) + сифат (дар 

дараљаи қиёсї) + аорист”: Чизе нест, ки аз шир сафедтар бошад. 

Қолабҳои таҳлилшуда бар он шаҳодат медиҳанд, ки калимаҳои 

ифодакунандаи мафҳумҳои умумї (чиз, кор, кас, љой ва ғ.) вазифаи 

сохторї доранд. Муқоиса кунед:  Аз шир сафедтар чизе нест – Шир сап-

сафед аст. 

Калимаҳои дигар низ дар вазифаи муайяншаванда (бахт, таскин ва 

ғ.) ҳамчун љузъи ибора хизмат мекунанд. Исмҳои ифодакунандаи 

мафҳумҳои умумї барои сохтани қолабҳо воситаи шаклї буда, аз 

маънои мушаххаси худ маҳруманд ва дар ифодаи мазмуни асосии љумла -  

људо намудани яке аз объектҳо бо роҳи қиёси аломати он бори маънї 

намекашанд. Бинобар ин дар забони зинда ба ин калимаҳо диққати 

махсус дода намешавад, муқоиса тавассути љумлаи пайрави 

муайянкунанда сурат мегирад. Дар қолабҳои препозитивии қиёсї онҳо 
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љузъи асосии сохторианд. Ифодаи қиёс ва људо намудани объект аз 

ҳамљинсонаш ба ибораҳо мутобиқат мекунанд: яке аз дигаре; яке аз; як 

шеър аз дигар шеър бадтар, шеърњо – шеърњои яке аз дигаре бадтар, 

шеърњо – шеърњои яке аз дигаре бадтар – шеърњое, ки яке аз дигаре 

бадтаранд.    

 

                        Хулосаи  боби  якум : 

 

1.Дар забони тољикї муносибати њаммаъної байни иборањои 

масдарию исмї, ки ба вазифаи љузъи асосии он исми маънии амалу ҳолат 

омадааст ва ё дар байни ибораҳои номии бо алоқаҳои тобеии изофию 

ҳамроҳї ё изофию вобастагии пешояндї сохташуда мушоҳида кардан 

мумкин аст.  

2.Бояд қайд кард, ки пешояндҳо берун аз низоми матнї маъниеро 

ифода намекунанд. Маъною вазифаи онҳо дар алоқамандии калимаҳо 

дар дохили ибораю љумла аён мегардад. Пас, пешоянду пасояндҳо дар 

воҳидҳои наҳвї вазифаҳои муштаракро адо карда, ҳамвазифа мешаванд. 

Пешояндҳои номї ё љузъи номии пешояндҳои таркибї маънои луғавии 

худро як андоза нигоҳ медоранд, аз ин сабаб ба муштаракии вазифаи 

грамматикии онҳо муродифоти луғавии пешояндҳо ҳам зам мешавад.  

3. Сабаби бо ду навъи алоқа (изофї ва вобастагї) сохта шудани 

ибораҳои сифати феълї дар он аст, ки сифати феълї, аз як тараф, 

хусусияти феълиашро ҳифз мекунад, аз тарафи дигар, субстантиватсия 

шуда, хусусиятҳои исмро доро мегардад. Хусусияти феълии сифати 

феълї дар тавассути пешояндҳо ва аломати субстантивии он бо алоқаи 

изофї ба худ тобеъ намудани пуркунандаҳои бавоситаю ҳол зоҳир 

мегардад. 
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 4. Дар байни ибораҳои изофию беизофаи иборат аз сифатҳои 

мафҳумҳои замонии аломатро ба тарзи мўљаз ифодакунанда ва ибораҳои 

сифати феълии ҳамин аломатҳоро муфассал баёнкунандаю љумлаҳои 

пайрав қаробате мављуд аст:  

5. Дар шаклгирии усули кўтоҳи ифода роли пешояндҳои номї 

ниҳоят калон аст; – аввалан, онҳо барои ифодаи муносибати 

грамматикии байни љузъҳои ибора хизмат мекунанд, сониян, дар 

натиљаи ба дараљаи муайян нигоҳ доштани маънои луғавиашон бо ин 

љузъҳо муносибати маъної пайдо мекунанд: майдончаи пеши њавлї, 

мењмонони даруни хонаи калон: пеш ва дарун дар ин ибораҳо 

мустақилияташонро нигоҳ доштаанд. Онҳо дар шакли љамъ ҳам 

истеъмол мешаванд 

6.Такрори  маънии айни ҳамон  калима  дар шаклу вазифаҳои 

гуногун - чи дар вазифаи муайянкунанда ва чи муайяншаванда воситаи 

муҳим ва муассири услубї маҳсуб меёбад: Ишќи ў барои ман аз 

мањбубтарини мањбубњо буд.  

7. Воситаи асосии ташаккули  қолабҳои муқоисавї пешоянди аз ва 

нишонаи дараљаи қиёсии сифат (- тар) мебошад. Дар ин маврид сифат 

аз рўйи аломати ифодакунандааш на фақат бо муайяншаванда, балки бо 

дигар калимаҳои ҳампаҳлўяш ҳам алоқаманд мешавад. 
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БОБИ 2. НАЌШИ ВОСИТАЊОИ ГРАММАТИКЇ ДАР 

ЊАММАЪНОИИ  ИБОРАЊОИ  ИЗОФЇ ВА ЊАМРОЊЇ 

 

2.1. Наќши бандаки изофї ва таркиби энклитикии -аш дар сохтани 

иборањо 

Воситаи  асосии алоқаи грамматикии љузъҳои ибораҳои изофї   

бандаки изофї мебошад, ки нақши васлкунандаи калимаҳоро ба як 

воҳиди ягонаи мураккаб  иљро мекунад.  Чунон ки муњаќќиќи иборањои 

изофї  Хуршед Камолов  ќайд мекунад: “Ибораи озоди синтаксисї берун 

аз матн низ мустаќилияти худро нигоњ дошта метавонад; мо метавонем 

онро њамчун  сарлавња ё худ  номи алоњида истифода  намоем,  аз ќабили 

”бозори сабзавот”, “либоси мардона” ва монанди ин. Яъне, берун аз 

љумла низ муносибати  маъної ва синтаксисии чузъњои ибораро муайян 

намудан мумкин аст. Агар иборањои “Кохи Борбад”, ”гули сурх”ро аз 

назар гузаронем гуфта  метавонем, ки њам дар матн ва њам берун аз он 

иборањои  мазкур муносибати баёнияти, маконї ва аломати зоњирии  

ашёро ифода мекунад [ Камолов, 2011: 108 ]. 

   Ҳангоми ифодаи муносибати атрибутивии ибораҳои ҳаммаъно 

тағйироти шаклї ва сохтории љузъҳои қолабҳои мазкур ба назар 

мерасанд.  

Чунончи қолаби бачаи чашмаш сиёҳ муродиф ва вариантҳои зеринро 

дорост: 

1. бачаи чашмаш сиёҳ (вариант: бачаи чашмсиёҳ); 

2.бачаи сиёҳчашм; 

3. бачае сиёҳчашм (вариант: бачае чашмсиёҳ); 

4.бачаи бо чашми сиёҳ; 

5.бачае бо чашми сиёҳ; 
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6. бачае, ки чашмаш сиёҳ аст  (вариант: бачае, ки чашмсиёҳ аст, 

бачае, ки чашмсиёҳ мебошад); 

7. бача (е), ки чашми сиёҳ дорад. 

 Қолабҳои мазкур аз љузъи асосї – бача, ва љузъи тобеъ – чашмаш 

сиёҳ, иборатанд, ки байни онҳо муносибати муайянкунандагї мављуд 

аст. Алоқаи маъної ва грамматикии байни онҳо тавассути бандаки 

изофї (-и) ва энклитикаи (бандакљонишин) – аш сурат мегирад. Таркиби 

чашмаш сиёҳ, ки аломатро ифода мекунад, на фақат муайянкунанда аст, 

балки ба вазифаи ҳоли тарзи амал ҳам меояд. Агар он дар љумла ба 

вазифаи хабар омада бошад, аломати мубтадоро ифода мекунад.  

Муайянкунандаи чашмаш сиёҳ, дар навбати худ, аз соҳиби аломат 

чашм ва сифати сиёҳ иборат аст. Муносибати семантикї ва грамматикии 

байни онҳо ба муносибати субъекту предикат (мубтадою хабар) айният 

дорад. Дар ташаккули  алоқаи грамматикии байни ин љузъҳо энклитикаи 

– аш ягон нақше намебозад, зеро вазифаи он аз муайян намудани 

муносибати аломати кулл нисбат ба соҳиби он (бача) иборат аст. 

Таркиби чашмаш сиёҳ аз рўйи вазифаи номинативї ба сифати мураккаби 

чашмсиёҳ (сиёҳчашм), бо сохтор ба воҳиди коммуникативї – љумлаи 

пайрави муайянкунанда – бачае, ки чашми сиёҳ дорад – наздик мешавад. 

Ғайр аз ин, аз рўйи талаботи маъно ва вазифаҳои гуногуни наҳвї ин навъ 

ифодаҳо дар забони тољикї асоси ба вуљуд омадани қолабҳои ҳаммаъно 

мегарданд. Дар сохтори қолаби бачаи чашмаш сиёҳ энкликтика (- аш) 

вазифаҳои зеринро адо мекунад: 

 а) чун воситаи семантикї ба муносибати аломат ишора мекунад; 

 б) чун воситаи грамматикї соҳибиятро ифода мекунад;  

 в) чун нишондиҳандаи яклухтии таркиби ибора арзёбї мекунад. 
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Қолабҳои бачаи чашмсиёҳ (сиёҳчашм) ва бачаи чашмаш сиёҳ дар 

забони тољикї серистеъмоланд. Муродифоти қолабҳои мазкур ба 

хусусияти калимасозии забони тољикї вобаста аст. Сифатҳои аслї дорои 

дараља буда, камию зиёдии аломати ашёро ифода карда метавонанд: 

куртаи гиребонаш тангтар; духтарчаи рўяш суп-сурх. Қолабҳои мазкур 

сифатҳои мураккаб нестанд: сифатҳои мураккаб дараљаи муқоисавї 

надоранд. Дар ин маврид қолабҳои изофї ва дорои энкликтика (-аш) 

нисбат ба сифатҳои мураккаб имконияти бештаре доранд. Сифатҳои 

аслї ва нисбї, махсусан сифати феълї, на танҳо шакл, сохтор ва дигар 

хусусиятҳои грамматикиашонро пурра нигоҳ медоранд, балки бо дигар 

калимаҳо низ тавзеҳ ёфта, ба љумлаҳои пайрав қаробат пайдо мекунанд. 

Маълум аст, ки забони тољикї дар муқоиса бо забони русї аз воситаҳои 

грамматикие, ки кадом шахсро ифода кардани љумлаи пайравро муайян 

мекунанд, орї мебошад. Ин вазифаро дар забони тољикї 

бандакљонишинҳо адо мекунанд. Чунон ки профессор Д. Т. Тољиев қайд 

мекунад: “Гарчи ин қолаби наҳвї барои вазъи кунунии забони  тољикї 

ибораи том  ба шумор меравад, бешубҳа, таърихан аз љумлаи пайрав ба 

вуљуд омадааст. Агар чунин ҳолат ба назар гирифта шавад, ки манбаи 

пайдоиши бандаки изофї ишораљонишини нисбист, пас таркиби бачаи 

чашмаш сиёҳ дорои маънои “бачае, ки чашмаш сиёҳ аст” ва маънои 

таркиби бачаи падараш омадагї “бачае, ки падараш омадааст” мебошад” 

[Тољиев, 2015: 75] 

Бинобар ин дар забон қолабҳои бача(е), ки чашмаш сиёҳ аст ва 

бача(е), ки чашми сиёҳ дорад серистеъмол аст: маҳз тавассути қолабҳои 

мураккаб тасвири ҳамаљонибаи хусусиятҳои муайянкунандагї имкон 

дорад. Табиист, ки имконоти функсионалии қолабҳои мазкур як хел 
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нестанд. Масалан, агар бо ёрии муайянкунанда эзоҳ додани баъзе 

аломатҳои дар қолаб овардашуда (муайянкунандаи тафсилї) лозим 

бошад, ягона роҳи ифодаи ин муносибати дутаркиба љумлаи пайрав аст.  

Дониш ва малакаи аз устодони њунар омўхтаашро Ѓаффор 

Валаматзода дар фаъолияти эљодиаш хеле пурсамар истифода 

намудааст....[Адабиёт ва санъат, 1.12.2016]. 

Дар ин мисолҳо бандакљонишини – аш дар иборањои аз устодон 

омўхтааш, дар фаъолияти эљодиаш муносибат ва соњибиятро ифода 

мекунад (ба шахсу шумораи соҳиби ин њунарњо ишора мекунад). 

Бандакљонишин чун ифодакунандаи мансубияти муайянкунанда ва 

љумлаи пайрав ба мубтадо хизмат мекунад. Бо ёрии қолабҳои сода ифода 

намудани чунин муносибатҳои бисёрзинагї ғайриимкон аст:  ...рўзи сарди 

зимистон модараш омада, њолаш андак бењтар шуда буд [Адабиёт ва 

санъат, 21.11.2009]. Адибе, ки мурѓи илњомаш баландпарвоз ва табъи 

мавзунаш фарањафзост, аз асли худ дур нест [Адабиёт ва санъат, 3.02.2009]. 

Ин қолабҳо нишон медиҳанд, ки чунин тарзи ифода бештар хоси 

услуби бадеї-публистсистї ва илмї-оммавї аст ва њамеша роњњои гуногуну 

пуробуранги ифодаро дучор шудан мумкин нест. Мутаассифона, роҳҳои 

ифодаи фикр дар забони матбуот нисбатан маҳдуд аст. Масалан, дар 

ҳафтаномаи [Адабиёт ва санъат, 01.04.2010].  20 бор қолаби бачаи чашмаш 

сиёҳ (ин љо манзур танњо ќолаб аст) истифода шудааст. Ин аз якрангии 

баъзе қолабҳои дар забони матбуот истифодашаванда дарак медиҳад. 

Илова бар ин, бархе аз ибораҳои изофї ё энкликтикї дар натиљаи 

истифодаи зиёд ба фразеологизмҳои терминологї аз қабили мамлакатҳои 

системаи иљтимоиву иқтисодиашон гуногун ба ибораҳои типи сохти 

љамъиятї; ҳолати обёрї, шароити обу ҳаво, масоҳати умумї  табдил 

ёфтаанд  
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Ин гуна мафҳумҳоро тавассути қолаби бачаи чашмсиёҳ ифода кардан 

ғайриимкон аст, зеро ибораҳои изофии бисёрљузъа ба калимаҳои мураккаб 

барнамегарданд; танҳо таҳвил имкон дорад: љумҳурии миллатҳояш гуногун – 

љумҳурии гуногунмиллат, вале ибораи давлатҳои сохти иљтимоиашон 

гуногун таҳвилнопазир аст: давлатҳои гуногунсохти иљтимої [Адабиёт ва 

санъат, 1. 4. 2010]. Ифодаҳои зерин бошанд, ба қолаби бачаи чашмаш сиёҳ 

бармегарданд: одамони рўҳияашон шовинистї – одамони шовинистирўҳия. 

Муайянкунанда, одатан, бо исме ифода меёбад, ки шахси мушаххас, 

узви бадан, макон, ашёро мефаҳмонад: хусусиятҳои гуногуни ин 

муайянкунандаҳо бо ёрии таркибҳои энкликтикї ифода меёбанд. 

Муайяншавандаҳо метавонанд бо исмҳои танҳою љамъ ва исми љомеъ 

ифода ёбанд; бо шумораҳои миқдорию тартибї, зарфҳои миқдорї тавзеҳ 

шаванд. Ин хусусиятҳо ҳангоми истифодаи исмҳо дар таркибҳои мазкур 

муҳим аст, чунки интихоби бандакљонишине (энкликтика), ки бо 

муайянкунанда дар шахсу шумора мувофиқат мекунад, ба онҳо вобаста 

аст: куртаи сафеди гиребонаш оҳарї; якчанд дастаи нафаронашон 16 -17-

сола; чор кўҳи баланди пайкарашон аз сангу хоки ранг ба ранг иборат. 

Дар таркиби бачаи чашмаш сиёҳ  байни муайяншаванда бача ва исми 

бандакљонишин (энкликтика) (- аш)  гирифта чашмаш алоқаи маъної ва 

грамматикї мављуд аст.  

Таносуби маъної дар он зоҳир мегардад, ки ба ҳайси љузъи ин 

таркибҳо на ҳама исмҳо истифода шуда метавонанд. Чунончи, чилими 

сараку поинакаш нуқрагини нигинкорї. Воқеан, байни чилим ва 

муайянкунандаҳои он таносуби маъної мављуд аст. Ба ҳамин монанд, 

муайяншавандае, ки бо исми шахс ифода ёфтааст, бо калимаҳои ба 

сифати муайянкунанда омадаи риш, чашмон, овоз, сару либос, қадамҳо 
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алоқаи грамматикї ва маъної пайдо мекунад. Таносуби маъної дар 

байни љузъҳои мисолҳои дигар низ ба назар мерасад: давлат – сохти 

иљтимої; курта – гиребон; чароғ – шиша.   

Чунон ки мушоҳида шуд, дар мисолҳои боло сухан оид ба 

муносибати љузъ ба кулл меравад. Он аломати асосии таркибҳои ин 

қолаб маҳсуб меёбад; кулл муайяншавандаро, љузъ муайянкунандаро 

ифода мекунад. Пас аз он як ё якчанд аломатҳои љузъи номбаршуда 

меояд: шамъҳои мумии чопаш якқадоқї. 

Алоқаи грамматикї, чунон ки дар боло гуфта шуд, бо ёрии 

мувофиқати бандакљонишини ба муайянкунанда васлшуда ва 

нишондиҳандаи алоқаи байни муайянкунанда ва муайяншаванда  дар 

шахсу шумора сурат мегирад. Агар муайяншаванда дар шумораи љамъ 

омада бошад, таносуби маъної талаб мекунад, ки муайянкунанда ба 

ҳамаи љузъҳои он мувофиқат кунад: (абрўҳои пайваста) ва думашон 

борик; (љавонон)-и аљдодашон аврупої. Мисолҳои зиёде аз маводи бадеї ва 

бадеї-публитсистии њафтанома шаҳодат медиҳанд, ки на ҳамеша дар 

шумора мувофиқат риоя мегардад. Баръакс, дар забони матбуот 

мувофиқат расман риоя мешавад, ки ин аз тамоюли муайяни инкишофи 

сохти грамматикии забони муосири тољикї дарак медиҳад. Дар 

таркибҳои энкликтикї (бандакљонишини) (аш) муносибатҳои чи 

семантикї ва чи грамматикї аҳамияти калон дорад, тарзҳои ифодаи он 

ҳам муҳим аст. Дар байни љузъҳои чашмаш ва сиёҳ муносибати аломат ва 

соҳиби он барқарор мегардад. Ин љо муносибатҳои тавассути сифатҳои 

аслї (бачаи чашмаш сиёҳ), сифатҳои нисбї (одами палтояш чармин), 

сифатҳои феълї (љойи болояш кушода) ифодаёбанда имкон доранд.  



63 
 

Дар таркиби бачаи чашмаш сиёҳ муносибатҳои грамматикї ва 

семантикии сифати сиёҳ бевосита ба калимаи эзоҳдиҳандаи он чашм ва 

муайяншавандаи тамоми ибора бача як хел нест; сиёҳ ҳамчун аломати 

калимаи чашм ба воситаи ҳамин вожа бо калимаи бача алоқаманд 

мешавад. Муносибати мазкурро байни муайянкунанда, калимаи 

эзоҳшаванда ва аломати он шартан чунин тасвир кардан мумкин аст: 

1. Бо ёрии сифатҳои аслї: суханњои гуфтанашон душвор, себњои 

рангашон сурх, дафтарњои сањафоташон сиёњ [Адабиёт ва санъат, 

12.12.2015]. 

Сифатҳои феълии объективизатсияшуда: чароѓњои лампањояшон 

фурўзон, фаршњои мармарашон дурахшон, кампири дастонаш ларзон 

[Адабиёт ва санъат, 5.02.2015]. 

Сифатҳои дараљаи қиёсї: нафарони умрашон дарозтар, мењмонони 

хонањояшон дуртар, адибони мањсулашон бештар, љавонони зењнашон 

тезтар [Адабиёт ва санъат, 12.02.2015] 

Сифатҳое, ки камию зиёдии аломатро нишон медиҳанд: Осмони каб-

кабуди бањор чун рамзи дили кушоди шоир ба пешвози мо баромада буд 

{Адабиёт ва санъат, 1.12.2016]. Теппањои сабзаву гулпўши сабзу сурхтоб 

парчами озодии кишварро ба хотир меоварданд [Адабиёт ва 

санъат.7.09.2012].Рўйи сиёњчаи тираи ў дар назар бозгўйи ќалбу нияти 

нопокаш буд [Адабиёт ва санъат, 23.12.2015]. 

Такрори сифатҳо: Дар ду даҳсола китобҳои ѓафс-ѓафси бемазмун ва 

холї аз маънову мантиқ ба нашр расиданд ва гурўҳ-гурўҳ бо чунин 

китобҳои бебор ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тољикистон қабул 

шуданд. Ќадамњои калон-калон ба пеш партофта мерафтааш гўё нишонаи 

азму иродаи устувораш буданд [Адабиёт ва санъат, 28.08.2016]. 

 2.Сифатҳои нисбї: Мактаб бо девори сангин ињота шуда буд 

[Адабиёт ва санъат, 24.11.2016]. Як даричаи оњанин ин ду хонаро аз њам 
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људо мекард [Адабиёт ва санъат, 24.11.2016].Ба ин вазифа исм ҳам омада 

метавонад: Хонањои баланди бомашон тунука соя меафканданд [Адабиёт 

ва санъат, 15.09.2015]. 

 Дар ин вазифа, инчунин, таркибҳои пешояндї, ки бо сифатҳои 

нисбии аз кадом предмет сохта шудан (сангин, оњанин) мутобиқанд, 

омада метавонанд: аз санг – қалъачае девораш аз гилу санг, бомаш аз 

тунука.Чунин ифодаҳо, зоҳиран, натиљаи ихтисори ин қабил 

таркибҳоянд: хонањои бомашон аз тунука иборат.     

 Ба ҳамин монанд, ибораҳои як қатор суфачаҳои равоқдори 

пешгоҳашон ҳуљранок. Муқоиса кунед: ... ҳуљрадор - ... ҳуљрадошта (гї).  

Дар ин ҳолат ҳаммаъної дар асоси умумияти маъної ба вуљуд меояд, 

муродифҳо бошанд, тавассути воситаҳои калимасоз, ки бо ёрии онҳо 

ибораҳо сохта хоҳанд шуд, пайдо мешаванд. Ба маънои том чунин 

роҳҳои гуногуни ифодаи аломатро низ муродиф шуморидан мумкин аст: 

пирамарди қадпасти рухсорааш пурожанг - ... пур аз ожанг - ... пури 

ожанг. 

 Табиист, ки чунин ифодаҳо осон ба љумлаҳои пайрав 

бармегарданд: камонаки хеле бо ҳавсала сохташудаи тиркашаш аз 

резинҳои дарозу тирдонаш чармин...; ... аз резинҳои дароз сохташуда;...ки 

аз резинҳои дароз сохта шуда буд .... 

 Дар ҳолатҳое, ки муайянкунанда аломат, андоза, дарозї, вазн, нарх 

ва дигари амсоли инро нишон медиҳад, ин мафҳумҳо бо ёрии феъли 

доштан ифода меёбанд: 

1) хатҳои таљрибавии дарозиашон то як километр; 

2) ...то як километр дароз;   

3)..то як километр дарози дошта;        
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4) ...ки то як километр дарозанд (дарозї дошта);                                                               

5) ...ба дарозии то як километр.         

 Қолабҳои (1), (2), (3) ва (4) бо сохт, маъно ва вазифаи наҳвї ба 

ҳам наздиканд, бинобар ин ҳамдигарро иваз карда метавонанд. Аммо 

қолаби (5) на танҳо бо сохт, балки бо маъно ва вазифаи наҳвї ҳам фарқ 

мекунад: он ҳам аломати ашё ва ҳам аломати амал ё ҳолатро ифода 

мекунад:... ба дарозии то як километр қатор шуданд. 

Як роҳи дигари ифодаи чунин мафҳумҳо низ вуљуд дорад: хандақе ба 

дарозии сад қадам ва чуқурии ним қади одам.    

Чунин муносибатҳои маъної ҳам бо ёрии ибораҳои изофї ва ҳам бо 

бандакљонишини – аш, инчунин тавассути љумлаи пайрав, ки қисми 

тавзеҳдиҳандааш калимаи иборат ё ибораи иборат будан –ро дорад, 

ифода меёбанд: баъзан аломатро ба василаи сифати сохтае бо пасванди – 

нок ва асоси феъли – дор низ ифода кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат 

қаробати васоити калимасоз бо воситаҳои наҳвии қолабсоз падидор 

мегардад, онҳо ҳамон як муносибати маъноии аломати љузъии ашё ё 

нисбат доштани ашё ба якчанд аломатҳоро  ифода  мекунанд.

 Истифодаи ҳар як аз ин воситаҳои забонї ҳадди худро дорад ва  

ба кор бурдани қолабҳои аналогї дар забонҳои дигар ғайриимкон аст: 

мафҳуме, ки дар як забон тавассути қолабе баён шудааст, дар забони 

дигар бо ҳамон қолаб ифода карда намешавад. Беэътиної дар ин ҳолат 

ба ғалат ифода кардани фикр, сохта шудани калимаҳои мураккаби сунъї 

ва ба сохтани ибораҳои хоси ҳамон забон набуда оварда мерасонад. 

Чунон ки дар сохтани ифодаҳои зерин ба хато роҳ дода шудааст: 

дафтари калони сањифањояш сураткашидаи вараќњояш бо гузашти айём 

зардшудаи падарам. Ҳамин мазмунро бо роҳи осон ва табиї: дафтари 
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калони сањифањояш сураткашидашудаи падарам, ки вараќњояш бо гузашти 

айём зард шудаанд ифода кардан мумкин аст. 

 

2.2. Сифати  феълии  таркиби  ибораҳои  изофї ва роњњои  ифодаи  он 

 Сифати феълии таркиби ибораҳои изофї (ё бо бандакљонишини 

соҳибї -аш сохташуда) ду роҳи ифода дорад: 

 а) чун љузъи калимаи мураккаб зуҳур мекунад: ў ашёи ба фурўш 

гузоштаашро аз нархи аслиаш як баробар арзон мефурўхт [Адабиёт ва 

санъат, 8.12.2016]. Ниёгони тањти парчами хеш сафкашидашро пеши назар 

овард  [Адабиёт ва санъат, 8.12.2016].  

Ин як воситаи  услубии  ифодаи  мўљаз  баёнист.  

 б) чун љузъи ибораи номї, дар ин ҳолат сифати феълї, ки аломати 

субъекти амалро ифода мекунад, метавонад мустақилона ё бо калимаҳои 

эзоҳдиҳанда истифода шавад. Азбаски сифати феълї хусусияти феълро 

дорост, ибораҳое, ки дар таркибашон сифати феълї ҳаст, ба љумлаҳои 

пайрав қаробат пайдо мекунанд. 

 Агар аломати субъект бо сифати феълї ифода ёбад, љузъҳои 

эзоҳдиҳанда ва эзоҳшаванда ба калимаи мураккаб табдил ёфта 

метавонанд: Мерган дастњояш баста ба назди муфаттиш даромад 

[Адабиёт ва санъат, 19. 05. 2016] – дастњояш баста – дастбаста; Як 

китоби куњна, рангаш парида, муќовааш канда дар дасти писарак, ки аз он 

чашм наканда мехонд [Адабиёт ва санъат, 28.01.2016] – рангаш парида – 

рангпарида – паридаранг, муќовааш канда – муќоваканда – кандамуќова. 

 Сифати феълї аз феъли мураккаб сохта шуда, ё вожаи 

эзоҳдиҳанда дошта бошад, ба калимаи мураккаб барнамегардад. 

Чунончи, ибораи дандонаш шикаста–ро ба калимаи мураккаби 

дандоншикаста баргардонидан мумкин аст, вале бо мисолҳои зерин ин 

амалиётро гузаронидан ғайриимкон аст: соҳибаш гурехтарафта; 
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чашмонаш аз гиря варамкарда, агар вожаи эзоҳшаванда шумораи љамъро 

ифода кунад, онро ба калимаи мураккаб баргардонидан номумкин аст: 

дандонҳояш шикаста. 

 Агар муайяншаванда аз чанд љиҳат шарҳ дода шуда бошад, он ба 

худ муайянкунандаҳои чида ё тафсилї мегирад, дар ин ҳолат аз 

воситаҳои гуногуни алоқа истифода бурдан мумкин аст: бачаи либосҳояш 

даридаю хоколуд ...даридаи хоколуд ...хоколуду дарида - ...хоколуди дарида. 

Дар ин сурат мувофиқати семантикии калимаҳо дар љойи аввал меистад 

(яъне муҳим аст). Ҳангоми риоя накардан ба он алоқаи маъної аз байн 

меравад. Муқоиса кунед: нони обаш андак гурехтаи дегї – нони обаш 

гурехтаю дегї (?). 

Мисолҳои аз назар гузаронидашуда собит  месозанд, ки қолабҳои 

ҳаммаъно аз љиҳати истеъмолашон аз ҳам фарқ мекунанд.  Пеш аз ҳама, 

ин ба имконоти сохторї ва таркибии ҳар як воҳиди ҳаммаъно алоқаманд 

аст. Дар ташкили ин шаклњои нањвї љанбаи маъної ањамияти 

аввалиндараља дорад, ки “баъзе аз ањли тадќиќ категорияњои 

синтаксисиро танњо аз љињати шакл эзоњ дода, муайян кардани хосияти 

маъноии онњоро сарфи назар кардаанд ва њол он ки дар синтаксис њам, 

мисли соњањои дигари забон, њар як шакл барои ифодаи маъное хизмат 

мекунад ва омўзиши он дар њамбастагии ќавї бо маънї – аз муњимтарин 

вазифањои тадќиќоти синтаксисист”  [36, 10]. 

 Забоншинос Ќурбонов С. дар асараш оид ба иборањои исмии 

энклитикадор чунин ибрози аќида мекунад: “Иборањои исмии навъи 

“китобаш  Ањмада”, ва “Ањмада  китобаш”, “Ањмад китобаш” муодили 

якдигаранд.  Бояд  гуфт, ки мавќеи нутќ барои дар чунин шаклњои гуногун 

омадани иборањои исмии дар ифодаи маъноњои граматикї шабењи 

њамдигар  сабаб мегардад.  Дараљаи  истеъмоли  иборањои  исмии  навъи 

“китобаш Ањмада” нисбат ба дигар муодилонаш камтар ба назар мерасад, 
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ки ин ба вазифа ва ифодаи нозуки маъноии ин шакли синтаксисї вобаста 

мебошад. Мавриди тањќиќ ќарор додани ин навъи ибора ба бисёр 

масъалањои мансуб ба иборањои муодил ба он рўшної меандозад” (Лањља – 

нумўи дигари забони  куњан [Ќурбонов,  2008: 94 – 95]. 

Ибораҳои муродиф аз љониби ҳар як адиб ё рўзноманигор аз љиҳати 

дараљаи истеъмолашон ҳар хел истифода мешаванд. Агар яке аз 

ибораҳои изофї  истифода барад, дигаре бештар аз ибораҳои вобастагии 

пешояндї, сеюмї аз ибораҳои калимаҳои мураккабдор истифода 

мебарад. Бояд гуфт, ки њафтаномаи “Адабиёт ва санъат” майдони 

њунари ќаламкашони гуногун аст, дар он намунаи услубњои мухталифро 

мушоњида намудан мумкин аст. Бинобар ин дар ҳафтанома намунаи 

гуногуни ифодањои њаммаъно мушоњида мешаванд. 

 Қолаби 2 чунин силсилаи синонимиро ба вуљуд меорад:  

        Қолаб: 

       адибоне, ки ба озмун иштирок мекунанд; 

       Муродиф:  

      (1) адибони ба озмун иштироккунанда;   

      (2)ба озмун иштироккунандагон (вариант: иштироккунандагон ба                                             

озмун);  

     (3)иштироккунандагони ба озмун; 

    (4)иштироккунандагони озмун; 

     В. А. Лившитс доир ба таҳаввулоти забонҳои тољикї ва форсї 

тањқиқот анљом дода,  қайд мекунад,  ки истифодаи сифати феълию 

ибораҳои он яке аз хусусиятҳои характерноки забони тољикист. (Лившитс 

,1954:61: 89).                  

    Профессор Д.Т. Тољиев роҳҳои тафсилёбии сифати феълиро дар 

ибораҳои номї тањқиқ намуда, ба он љиҳат диққати  махсус медиҳад, ки 

дар забони тољикї муайянкунандаи бо сифати феълї ифодаёфта 
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метавонад дорои љузъе бошад, ки субъекти амалро ифода кунад. [Тољиев, 

2015: 45]. 

Бояд қайд намуд, ки ибораҳои таќризњои шумо навиштагї, 

китобњои худи муаллиф овардагї мутаносибан ба иборањои таќризњои 

навиштагии шумо, китобњои овардаи худи муаллиф муродифанд. Дар ин 

қолаби инверсияшуда шаклҳои гуногуни замонии сифати феълї 

истифода шуда метавонанд: 

 а) сифати феълии замони гузашта ба вазифаи љузъи асосии 

ибора: бофтаи(бофтагии) хаёли шоир; дар болои бом хобида - сифати 

феълї 

 б) сифати феълии замони ҳозира (бо пасванди – анда) ба вазифаи 

љузъи асосии ибора: фурўшандаи китоб, наќлкунандаи ќиссањои аљоиб 

 Дар ин ду шакли замонї сифати феълї баъзе хусусиятҳои исмро 

зоҳир мекунад ё метавонад пурра субстантиватсия шавад: мењмоне, ки 

дар боло нишастааст [Адабиёт ва санъат, 3.05.2012] – мењмони дар боло 

нишастагї – мењмони дар боло нишаста – дар боло нишаста – боло 

нишаста. 

 Ин навъ ибораҳои сифати феълї дар натиљаи фурўгузор 

намудани як қатор љузъҳои љумлаи пайрав, ки бо ёрии онҳо ҳамон як 

ҳодиса ё ҳолат пурра тасвир карда мешавад, ба вуљуд меоянд. 

Субтантиватсияи (исмшавї) сифатҳои феълии замони гузашта ва 

ҳозираи инверсияшуда дар он зуҳур мекунад, ки васлшавии љузъи тобеи 

изофї ба худи сифати феълї мафҳуми предметї медиҳад. Дар ин ҳолат 

зарурат ба шарҳи муайянкунанда аз байн меравад. Агар муайянкунандаи 

шумораи љамъ дар назар аст, сифати феълии ибораи инверсияшуда 

(сифати феълии препозитивї) дар шакли љамъ истифода мешавад: Ба 

мањфили ширу шакар  дўстдорандагони шеъру наво даъват шуда буданд 
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[Адабиёт ва санъат, 10.02.2011]. хонандагони рўзнома, дўстдорандагони 

адаб [Адабиёт ва санъат, 3.02.2011]. 

Сифати феълї метавонад мисли исм бо љонишинҳои ишоратї ё 

бандакљонишинҳо, пешоянду пасояндҳо, ё ин ки дар як қатор бо аъзоҳои 

чида ояд: ба њайси як иљрокунанда ва як  фармонбари сардори корхона амал 

хоњам кард [Адабиёт ва санъат, 4.03.2010]. дар ин вазифа қаробат байни 

сифати феълии замони ҳозира ва калимаҳои сохта ба назар мерасад: 

иљрокунанда – иљрочї, ташкилкунанда – ташкилотчї. 

 Дар ҳолати постпозитивї ҳам сифати феълї хусусияти 

субстантивї (исмшавї) зоҳир карда метавонад, яъне ба баъзе аломатҳои 

исм соҳиб мегардад:  дар шумори аввал интихобшудагон, дар ќатори пеш 

нишастагон, аз донишљўён аксари имрўз њозиршудагон – аксари 

донишљўёни имрўз њозиршуда. 

 Аз таҳлили мисолҳои овардашуда ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки дар ҳар ду ҳолат ҳам сифати феълї бо калимаҳои дигар 

шарҳ дода мешавад. Вале бояд қайд намуд, ки сифати феълї дар ҳолати 

постпозитивї хусусиятҳои феълиашро нигоҳ медорад, бинобар ин шарҳи 

аниқ ва муфассали он бо калимаҳои дигар бештар дар ҳамин ҳолат ба 

назар мерасад: дар беруннишаста – нишаста дар берун. Дар мавқеи 

постпозитивии сифати феълї пешояндҳо бо изофат (-и) иваз карда 

мешаванд, дар натиља дараљаи муайяни мушаххасии ифодаи баъзе 

муносибатҳо аз байн меравад; шояд бо ҳамин сабаб, бо вуљуди 

мављудияти бандаки изофї, пешояндҳо ҳам истифода мешаванд: 

нишастагони дар хона; ояндагони аз шањр. 

 Субстантиватсияи сифати феълї аз ҳисоби фурўгузор кардани 

баъзе исмҳои љинс ба монанди одам, шахс зуҳур мекунад. Сифати феълї 

вазифаи субстантивии (исмшуда) ин калимаҳоро қабул намуда, ба 
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хусусиятҳои исм соҳиб мешавад ва дар таркиби воҳидҳои наҳвї вазифаи 

исмро иљро мекунад: Чашми Мўсо ба шахси дар берун нишастаи пир 

афтод, ки бо дастони ларзонаш нонро пора мекард [Адабиёт ва санъат, 

2.08.2012]. шахси дар берун нишастаи пир – дар берун нишастаи пир, 

одамони аз дур бинанда – аз дур бинандагон, одамони мењрубонтарини онњо 

[Адабиёт ва санъат, 12.06.2011]. – мењрубонтаринашон. 

 Сифатҳои феълии исмшуда аз љиҳати маъно ба исмҳои 

ифодакунандаи амалу ҳолат наздиканд. Муқоиса кунед: мусиќинавозон – 

одамони мусиќї менавохта. 

 Бо вуљуди он ки сифати феълї баъзан аломатҳои исмро зоҳир 

менамояд, пурра  хусусиятҳои феълиашро гум намекунад. Ба мисли 

дигар шаклҳои тасрифнашавандаи феъл сифати феълї тавассути алоқаи 

вобастагии пешояндї дигар калимаҳоро ба худ тобеъ мекунад:  

 Дар ќатори аввал ба пешвози мењмон баромадагон даст пеши бар 

меистоданд... [Адабиёт ва санъат, 26.02.2011].Аз рўйи гуфти шумо, ба 

мурдан розибудагон њам ин корро намекунанд [Адабиёт ва санъат.-

9.02.1013] Ба дўстии ман шубњакунанда буданатонро медонистам 

[Адабиёт ва санъат, 9.02.2013].  

 Истифодаи ҳамзамони пешояндҳо бо бандаки изофиро низ яке аз 

аломатҳои маҳфуз доштани хусусияти феълии сифатҳои феълии исмшуда 

шуморидан мумкин аст. Дар қолабҳои зерин муносибатҳои семантикии 

гуногун ифода ёфтаанд:  

 Дар ибораи изофї объекти бевоситаи амал ифода меёбад: 

Дўстдорандагони ин ватан танњо фарзандони ин ватананд [Адабиёт ва 

санъат.-1.11.2012]  Вайронкунандаи ин муносибат, ин хонадон магар худи 

ту набошї? [Адабиёт ва санъат, 3.05.2012] донандаи забон, хонандаи 

китоб [Адабиёт ва санъат, 1.11.2012]. 
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 Ин ибораҳо бо калимаҳои мураккаб муродифанд: донандаи забон      

– забондон.      

 Ҳангоме ки сифати феълї шумораи љамъро ифода менамояд, дар 

ҳолати препозитивї қарор мегирад ва бандаки изофї қабул мекунад: 

дорандагони љоизаи Лоњутї, дўстдорандагони осори шоир [Адабиёт ва 

санъат, 17.02.2011]. дар ҳолати инверсия ин ибора – љоизаи Лоњутиро 

дорандагон, осори шоирро дўстдорандагон - ба мисли ибораи сифати 

феълии препозитивї хусусияти услубї зоҳир намекунад ва ба назар 

сунъї менамояд. 

 Қобили зикр аст, ки сифати феълї ҳамеша амали гузарандаро 

ифода мекунад, сарфи назар аз он ки он сода (фурўшанда, гўянда, 

кушанда ва ғ.), сохта (бароваранда) ё мураккаб (ободкунанда, 

барбоддиҳанда) аст. Бинобар ин дар сифатҳои феълии мураккаб шаклҳои 

феълҳои ёварро мушоҳида кардан мумкин аст: бунёдкунанда; 

мудофиакунанда;  торољкунанда. 

 Баъзе  сифатҳои феълї маънои духўра доранд.Чунончи: 

1.одамони кобандаи дар даруни хона буда(гї); 

Кобандагони хона : 

1.одамони дар хона чизеро кофтуков кунанда.  

 Дар ибораҳои пасояндор ин духўрагї дида намешавад. Аз ин рў 

ибораҳои изофї маънои умумї ва ибораҳои вобастагии пешояндї ва 

пасояндї мафҳуми мушаххасро ифода мекунанд. Дар натиљаи зиёд 

истифода кардани ду қолаби мувозї (параллелї) яке аз онҳо хусусияти 

рехтагї зоҳир мекунад. Чунончи,  феъли обод карданро дар ҳар ду қолаб 

ҳам истифода кардан мумкин аст: ободкунандаи ин кишвар – ин кишварро 

ободкунанда. Ба маънои маљозї танҳо қолаби изофии он истифода 

мешавад: ободкунандаи тўю маъракаҳои атрофи Данғара. 
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1. Бо ёрии қолабҳои мувозї инчунин муносибатҳои объектї ифода 

карда мешаванд:  равандагони мактаб, дўстдорандаии табиат: Ман њељ 

кас нестам, танњо несткунандаи зараррасонандаи љонварон, як 

ёридиҳандаи беѓарази табиат њастам [Адабиёт ва санъат, 7.08.2014].  

 Ин муносибатро бо роҳҳои дигар низ ифода кардан мумкин аст: 

 а) бо қолаби пешояндї (ҳолати постпозитивии сифати феълї): ба 

љонварон зараррасонанда; ба табиат ёридиҳанда. 

 б) бо қолаби изофию пешояндї (дар ҳолати препозитивии сифати 

феълї): зараррасонандаи ба љонварон, равандагони ба мактаб, ёридиҳандаи 

ба табиат. 

 Сабаби бо ду навъи алоқа (изофї ва вобастагї) сохта шудани 

ибораҳои сифати феълї дар он аст, ки сифати феълї, аз як тараф, 

хусусияти феълиашро ҳифз мекунад, аз тарафи дигар, субстантиватсия 

шуда, хусусиятҳои исмро доро мегардад. Хусусияти феълии сифати 

феълї дар тавассути пешояндҳо ва аломати субстантивии он бо алоқаи 

изофї ба худ тобеъ намудани пуркунандаҳои бавоситаю ҳол зоҳир 

мегардад. 

 Таносуби маъноии калимаҳои зарар; фоида; зулм;  ёрї;  халал ва 

ғ. пуркунандаи бавоситаро талаб мекунад. Дар навбати худ, феълҳои 

таркибии бо ин калимаҳо сохташуда низ пуркунандаҳои бавоситаро 

талаб мекунанд: зарар расондан, зулм кардан, ёрї додан. Сифатҳои феълии 

чунин феълҳои таркибї низ муносибатҳои гуногуни наҳвиро ифода 

карда метавонанд. 

2. ба кї? (пуркунандаи бавосита) ёрї додан: ёридиҳанда; дар 

чї?(пуркунандаи бавосита)  
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 Ҳамин тариқ, қолаби мазкур имкон медиҳад, ки фикр мўљаз, 

аммо тира ё духўра баён карда шавад (муқоиса кунед: љавонони ба хонаи 

ў оянда, дўстони ба аёдати бемор раванда - ояндагони хонаи ў, равандагони 

аёдати бемор: Њамаи љавонони ба хонаи ў оянда дар назди театр љамъ 

омада, интизори роњбаладе буданд, ки роњи манзилашро медонад [Адабиёт 

ва санъат, 5.04.2012] . 

3. Қолабҳои ҳаммаъно муносибатҳои субъективиро ҳам ифода карда 

метавонанд. 

 Вале ин тарзи ифодаи субъект аз  ибораҳои типи хониши булбул, 

фаъолияти њунармандон фарқ мекунад. Сифатҳои феълии исмшуда 

мафҳумҳои ҳаракат, ҳолат ва ғайраро нисбат ба исм саҳеҳтару дақиқтар 

ифода мекунанд: фиристодаи ҳукумат, шунидањои шумо, гуфтањои 

устодон, дидагиҳои худам.  

 Хусусияти грамматикии сифати феълї имкон медиҳад, ки он пас аз 

муайянкунанда ояд: ҳукумат фиристода, худам дидагиҳо. Ғайр аз ин, 

ибораҳои номии сифати феълї бо сохтори наҳвиашон ба љумлаҳои 

пайрав наздиканд ва осон ба онҳо бармегарданд. Дар ин сурат онҳо 

ҳатман бояд муайяншаванда дошта бошанд.  Муқоиса кунед:   

Бо усулњои мо ёддода  дар мактаби донишкада фиристода кор 

мекунї....[Адабиёт ва санъат, 5.04.2012].  

Қолаби ихчам мафҳумро мўљаз ва дақиқ ифода менамояд, аз ин рў 

он дар забони адабї бо мақсади баёни матлаби муҳим ва аҳамиятнок 

зиёд кор фармуда мешавад: бо ҳамин хусусият фиристодаи ҳукумат аз 

ҳукумат фиристода фарқ мекунад. 

 Баъзеи ин қолабҳо ба ибораҳои фразеологї табдил меёбанд. 

Чунончи дар ибораи духтари зодаи худаш љузъи зода пурра хусусиятҳои 

сифати феълиашро аз даст дода, сифат шудааст. Агар субъект (мубтадо) 
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пеш аз сифати феълї омада бошад, хусусиятҳои феълии онро таъкид 

мекунад: духтари худаш зода. Аммо  ибораи зодаи инсон дар шакли инсон 

зода истифода намешавад. Муқоиса кунед: Зодаи инсон беайбу иллат ва 

бегуноњу хато нест, инро фаромўш накунед! [Адабиёт ва санъат, 

11.04.2012]. 

 4. Қолабҳои ҳаммаънои мазкур муносибатҳои ҳолии маҳдудро низ 

ифода карда метавонанд. Мафҳуми макони амал ё ҳодиса бо қолабҳои 

зерин сурат мегиранд: 

 а) пешоянд + исми макон + сифати феълї: дар сари роњ истодагињо, 

дар курсї нишастагињо; 

б) сифати феълї + пешоянд + исми макон: њозирбудагони дар маљлис, 

равандагони хонаи Худо тамоми кинаву кудуратро аз дил бадар бояд 

кунанд [Адабиёт ва санъат, 11.04.2012]. 

 Дар ин тип қолабҳо мафҳумҳои ҳолї бо маънои ғайриҳолии 

муайянкунандагї мувофиқ меоянд. 

 Ҳамин тариқ, забон ҳамеша майл ба мўљазбаёнї дорад: одамоне, ки 

ба хонаи Худо мераванд – одамони ба хонаи Худо раванда – равандагони ба 

хонаи Худо – ба хонаи Худо равандагон – равандагони хонаи Худо. 

Муқоиса кунед: ҳамаи дар курсї нишастагон; нишастагони мењмонхона 

ва сари ҳавз. 

Тавассути чунин қолабҳои ҳаммаъно бештар макони љойгиршавї ё 

самти ҳаракати ашё, ё ин ки макони ибтидои амал ифода карда мешавад: 

равандагони  сўйи масљид,  равандагони бозор. 

Омўзиши шаклњои гуногуни нањвї барои мукаммал гаштани ин 

бахш ёрї мерасонад, ки «дар њар як ибора, љумлаи сода ва љумлаи 

мураккаб аслан моњияти на нутќ, балки забонї мављуд аст» [119, 537].   

 Сабаби бо ду навъи алоқа (изофї ва вобастагї) сохта шудани 

ибораҳои сифати феълї дар он аст, ки сифати феълї, аз як тараф, 
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хусусияти феълиашро ҳифз мекунад, аз тарафи дигар, субстантиватсия 

шуда, хусусиятҳои исмро доро мегардад. Хусусияти феълии сифати 

феълї дар тавассути пешояндҳо ва аломати субстантивии он бо алоқаи 

изофї ба худ тобеъ намудани пуркунандаҳои бавоситаю ҳол зоҳир 

мегардад. 

Ҳангоми ифодаи дигар мафҳумҳои маҳдуд духўрагии матлаб имкон 

дорад:  

1.омадањои кўлобї – омадањои Кўлоб 

2.омадањо аз Кўлоб 

Ба аќидаи муњаќќиќ Ќурбонов С. : “Дар алоќамандињои гуногуни дар 

ин доира амалкунанда бо таѓйири шакл ибора дар ифодаи маъної тобиши 

нав пайдо мекунад ва баъзан дар алоњидагї боиси духўрагии маъно 

мегардад, ки мањз контекст (матн) бозгўйи маънои сањењ мегардад” 

[Ќурбонов, 35].    

 Ин духўрагии маъно ё бо илова кардани пешоянд (омадањои аз 

Кўлоб), ё бо мурољиат ба матн аз байн меравад: Омадањои Кўлобро дар 

мењмонхона љой мебояд кард, ки њамроњашон кўдакони хурдсол њаст, 

хўроки шомонаву субњонаашонро њам бинед, зарур бошад, шир барои 

кўдакон пайдо кунед [Адабиёт ва санъат, 12.11.2011]. 

 Қолабҳои гуногуне, ки мафҳумҳои умумиро ифода мекунанд, аз 

љиҳати обуранги услубї ҳам фарқ мекунанд. Чунончи, бошандагони 

хонаи барњаво ва ҳозирони хонаи барњаво хоси услуби баланд, вале 

қолабҳои дар хонаи барњаво будагињо ва дар хонаи барњаво будагон хоси 

услуби муоширатанд. 

 Забоншиноси нуктасанљ  Н. А. Маъсумї  ибораи ояндагони аз 

тарафи Когон – ро шарҳ дода, менависад, ки “ин қолаб бо роҳи инверсия 

ва тағйир ёфтани вазифаю мавқеи грамматикии сифати феълї сохта 

шудааст. Ибораи ояндагони аз тарафи Когон дар натиљаи фурўгузор 
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шудани муайяншавандаҳо (одамон, касон) ва ба љойи онҳо истифода 

намудани сифати феълии (ояндагон), инчунин тавассути бандаки изофї ба 

он алоқаманд шудани таркиби аз тарафи Когон  ба вуљуд омадааст; шакли 

пурраи ин ифода чунин аст: одамони аз тарафи Когон ояндаро аз назар 

гузаронид. 

 Дар мавриди истифода накардани муайяншаванда ду роҳи ифода 

мављуд аст:  аз тарафи Когон ояндагонро ва ояндагони аз тарафи Когон.  

Дар осори Айнї ҳар ду роҳи ин ифода баробар истифода шудааст; љумлаи 

мазкурро бо љумлаи дар боло овардашуда муқоиса кунед: ...он роҳи омади аз 

Когон ояндагон буд” [Маъсумї-1955  70, 186]. 

 Бояд қайд намуд, ки истифодаи ҳамзамони пешоянд ва бандаки 

изофї ба вазифаи синтагмавии љузъҳои љумла вобаста аст; сохтори 

љумла қолаби изофиро барои ифодаи дақиқи фикр талаб мекунад, то ки 

муносибати маъної ва грамматикї боиси духўрагии матлаб нагарданд. 

Чунон ки љумлаи: Њозиршудагон ба маљлис аз назди мо дур шуданд – ро 

вобаста ба ист (пауза) ду навъ шарҳ додан мумкин аст: Њозиршудагон ба 

маљлис аз назди мо дур шуданд – Њозиршудагон ба маљлис аз назди мо дур 

шуданд.  

 Барои он ки мансубияти љузъҳои ба маљлис на ба хабар (дур 

шуданд), балки ба мубтадо (њозиршудагон) таъкид ёбад ва љумла 

ҳаммаъно шавад, аз алоқаи изофї  истифода мебарем: Њозиршудагони ба 

маљлис аз назди мо дур шуданд. 

 Агар дар љумлаи овардашуда дар ифодаи алоқаи байни калимаҳо 

пешоянд нақши муҳим бозад, пас дар мисоли мазкур нақши асосиро 

бандаки изофї мебозад: нишастагони таҳти (зери) айвон.  Дар ин 

маврид маънои азалии пешояндҳои номї “эҳё” мегардад, зеро онҳо 
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муносибати байни муайянкунанда ва муайяншавандаро равшан 

мекунанд.  

Дар натиљаи фурўгузор кардани яке аз воситаҳои алоқа муносибати 

байни љузъҳо тира мегардад: нишастагони айвон – нишастагони таҳти 

айвон. Дар мисоли аввал маънои “дар айвонро” равшан кардан мумкин, 

вале он на муҳим ва на ягона аст, истифодаи пешоянд матлабро аниқ 

мекунад ва ба сермаъної ё духўрагии маъно имкон намедиҳад. Ғайр аз 

ин, мисоли дуюм ба воҳидҳои коммуникативї (иртиботї) наздик аст. 

Муқоиса кунед: таҳти айвон нишаста суҳбат мекарданд. 

 Дар ин гуна қолабҳои мувозї муносибати замонї низ ифода 

меёбад: хатмкардаи замони шўравї – хатмкардаи дар замони шўравї – дар 

замони шўравї хатмкарда. 

 Дар ин навъ ибораҳои изофї ба вазифаи пешояндҳои номї 

калимаҳои замон, вақт, ҳангом, давр – ба маънои замон пешояндҳои 

таркибии (дар вақти, дар замони, дар ҳангоми) меоянд. Таҳлили 

мисолҳои дар ин фасл оварда нишон медиҳад, ки бо кадом роҳҳо 

таркибҳои наҳвї бо қолабҳои калимасозї алоқаманданд, бо кадом 

хусусиятҳои услубиашон фарқ мекунад ва кадом қонуниятҳои таҳаввули 

забонї дар онҳо инъикос ёфтааст. 

Навъи 3 силсилаи синонимии зеринро ташкил медиҳад: 

қолаб: сабзаҳои лаби кишт;       

 муродиф: сабзаҳои дар лаби кишт дамида;     

 вариант: сабзаҳои лаби кишт рўйида;     

 муродиф: сабзаҳо(е), ки дар лаби кишт дамидаанд;   

 вариант: сабзаҳо, ки  лаби кишт рўйидаанд.      
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Дар забони адабии муосири тољикї ибораҳои исмии зерин 

серистеъмоланд: сабзаҳои лаби кишт. 

 

2.2. Муносибати асосии семантикї ва грамматикии љузъҳо дар 

иборањои исмї 

Муҳаққиқ Ќосимова М.Н. қайд мекунад, ки “ибораҳои исмї бо 

пешояндҳои  рўйи, пушти, пеши, назди, атрофи, беруни, даруни, зери, сари 

атрофи ё макон, ё самти ҳаракати ашёро ифода мекунанд: паскўчаи 

беруни дарвоза – улочка за воротами – ҳаракати беруни шаҳр – движение 

за пределы города  [Ќосимова,1992: 109].Забоншинос С. Абдураҳимов 

чунин ибораҳоро ибораҳои изофї меҳисобад, зеро ба ақидаи ў “воситаи 

асосии алоқаи байни онҳо бандаки изофї буда, пешояндҳо ҳамчун љузъи 

муҳими ибора ба пурра ва мушаххас ифода намудани маъно мусоидат 

мекунанд. Шакли азалї ва пурраи ибораҳои дар боло овардашуда чунин 

аст: паскўчаи дар беруни дарвоза воқеъбуда – улочка, расположенная за 

воротам; ҳаракати дар беруни шаҳр рўйдода – движение, имевшее место 

за пределами города. Азбаски сифати феълї оварда нашудааст, пешоянди 

дар, ки воситаи алоқаи исм бо сифати феълист, низ фурўгузор 

гардидааст” [Абдураимов,1973: 136-137].  

Дар китоби дарсии грамматикаи мактабҳои олї қайд шудааст, ки 

дар натиљаи фурўгузор шудани сифати феълї “ҳамаи љузъҳои ибора ба 

калимаи асосї тобеъ мешаванд ва дар маљмўъ як мафҳуми мураккабро 

ифода мекунанд”:  Китоби дар болои миз будагї аз они Акрам, китоби ман 

дар дохили љузвдони худам [Адабиёт ва санъат, 11.04.2012]– китоби дар 

болои миз будагї – китоби болои миз. 

 Бояд қайд намуд, ки ибораи китоби болои миз ба ибораҳои иморати 

аз хишти пухта ё оби дар љўй бо ихтисори сифати феълї наздик аст, 
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аммо вазифаи љузъи номии пешоянди болои аз вазифаи пешояндҳои ин 

ибораҳо фарқ мекунад. Дар ду ибораи муқоисашавандаи охир 

пешояндҳоро сарфи назар кардан мумкин аст: иморати хишти пухта ва 

оби љўй, лекин дар ибораи китоби болои миз фурўгузор кардани калимаи 

болои ғайриимкон аст, зеро он маънои луғавиашро маҳфуз доштааст. Ин 

калима барои дақиқ муайян намудани муносибати байни љузъҳои ибора 

ва духўра нашудани маънои он хизмат мекунад.  

Гарчанде ки ибораи китоби болои миз кўтоҳшудаи китоби дар болои 

миз будагї аст, байни ин ду ибораҳо фарқи ноаёни семантикї ва сохторї 

дида мешавад: 

 а) Дар ибораи пурра ҳам пешоянд ва ҳам бандаки изофї мављуд 

аст; пешоянди таркибї барои алоқаи байни сифати феълї ва љузъи ба он 

тобеъ хизмат мекунад, бандаки изофї бошад, тамоми ибораи сифати 

феълиро бо исм алоқаманд мекунад, ҳамин тариқ, муносибати байни 

љузъҳо хеле  равшану  саҳеҳ  ифода меёбанд.  

б) Дар ибораи пурра амал ё ҳолате, ки дар таркиби ибораи исмї чун 

аломати муайяншаванда аст, тавассути семантикаи сифати феълї саҳеҳ 

ифода меёбад; дар ибораи кўтоҳшуда сухан танҳо оид ба љойгиршавии 

ашё ё макони ба вуқўъ омадани амал меравад: китоби болои миз; 

нўшонўшии пушти хона. Муқоиса кунед: лолаҳои (дар) рўйи дашт 

(рўйида). 

в) ибораи пурра, азбаски ба љумлаи пайрав наздик аст, имконияти 

бештари таҳвил (трансформатсия, шакливазкунї) дорад. Ҳамин 

хусусиятҳоро ба назар гирифта, ибораҳои лолаҳои рўйи дашт ва лолаҳои 

дар рўйи дашт рўйида – ро муродиф шуморидан мумкин аст. Ибораи 

пурраи таҳлил шудаистода аз муайяншаванда (лола) ва таркиби 

муайянкунандаи сифати феълии (дар рўйи дашт рўйида) иборат аст. 
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Муносибати байни љузъҳои ибораи сифати феълї бо ёрии пешояндҳо, 

муносибати байни сифати феълї ва исм тавассути алоқаи изофї ифода 

меёбад: аз ин рў чунин ибораҳоро ибораҳои мураккаби исмї номидан 

лозим аст. Шакли кўтоҳи ибораҳои аз назар гузаронидаистода аз љузъи 

асосии бо исм ифодаёфта ва пайвастагии исму пешоянди номии изофї 

(назди, сари, рўйи...) сурат гирифтаанд. Гарчанде ки воситаи асосии 

алоқаи ин ибораҳо бандаки изофист, пешоянди номї барои ифодаи 

муносибати семантикии љузъҳои таркиби ибора хизмат мекунад. 

 Дар ибораҳои исмии зайл муносибати асосии семантикї ва 

грамматикии љузъҳо муносибати атрибутивист (муайянкунандагї). Дар 

баробари ин, дар дараљаҳои гуногун муносибатҳои дигар ҳам ифода 

меёбанд: 

а) макони ашё ё макони ба вуқўъ пайвастани амал: Аз кулчањои 

даруни сабад њанўз бўйи гармии оташ омада меистод, ки иштињои касро 

дучанд меафзуд [Адабиёт ва санъат, 2.10.2014] кулчањои даруни сабад; 

Хунрезињои даруни бинои ин њаммом аз хотири касе нарафтааст [Адабиёт 

ва санъат, 2.10.2014]  – хунрезињои даруни бино. 

 б) замони амал ё ҳодиса: Шўхињои даври бачагї ба хотирам омаду 

хандидам, дигар чизе не... [Адабиёт ва санъат, 7.08. 2014.]  – шўхињои даври 

бачагї. 

в) муносибати объектї: Шеъру сурудхонї, ќиссаву ривоятгўйї  миёни 

онњо як одати муќаррарї буд [Адабиёт ва санъат, 21. 11. 2013]  - шеъру 

сурудхонї, ќиссаву ривоятгўйї  миёни онњо. 

Дар аксари ибораҳои исмии мўљаз (шакли кўтоҳшуда) дар баробари 

муносибати атрибутивї бо ёрии пешояндҳои номї ё таркибї  мафҳумҳои 

маҳдуд кардашуда ифода меёбанд: Сангњои пушти девор барфи 

навборидаро ба ќуллањои тармапўш монанд карда буд [Адабиёт ва санъат, 

2013. 21.11 ]  – сангњои пушти девор; Тутњои пухтаи шохањои болои 



82 
 

дарахтро ба гилемча такида, дона – дона чида ба ман медод [Адабиёт ва 

санъат, 2010. 23 0. 8] - Тутњои пухтаи шохањои болои дарахт. 

Қолабҳои мазкур мавқеи як ашёро нисбат ба ашёи дигар, 

муносибати як маконро ба макони дигар ифода мекунанд. Илова бар ин, 

мавқеи ашё ҳамеша дар асоси қонунияти муайян сурат мегирад: оташи 

зери айвон; алафҳои канори љўй. 

Љойивазкунии аъзоҳо дар ин маврид ғайриимкон аст; ба ин 

муносибати семантикии пешоянди номию муайянкунандаи бо исм 

ифодаёфта  монеъ мешавад:  тутњои пухтаи шохањои болои дарахт. 

Ашёи мутаҳаррик, чун қоида, ба вазифаи муайяншаванда, калимаи 

ифодакунандаи макон ба вазифаи муайянкунанда меояд: Автомашинаи 

назди дарвоза оњиста ба њаракат даромад [Адабиёт ва санъат, 2012. 12 

ноябр]  – автомашинаи назди дарвоза; Ба оринљи даст зада китоби болои 

љевонро афтонданашро нафањмида монд [Адабиёт ва санъат, 2012. 12 

ноябр]  – китоби болои љевон. 

Агар муайянкунандаю муайяншаванда маконро ифода кунанд, 

љояшонро иваз карда метавонанд: мактаби пеши масљид – масљиди пеши 

мактаб. 

Аммо ин ба муносибати грамматикии қолабҳои наҳвї таъсире 

намерасонад. Муқоиса кунед: мактаби дар пеши масљид воқеъбуда – 

масљиди дар пеши мактаб воқеъшуда. 

 Ҳамин тариқ, исмҳое, ки номи ашёанд, бо исмҳои макон як 

муносибатро ифода карда, худи исмҳои макон бошанд, яке бо дигаре љой 

иваз мекунанд. Муқоиса кунед: Њамон хонаи дуошёнаи назди маѓоза аз они 

акаи Саид аст, њар ваќт омадї, маро аз љо мепурсї [Адабиёт ва санъат, 

2012. 12 ноябр] – хонаи дуошёнаи назди маѓоза – маѓозаи назди хонаи 

дуошёна; вале дар ин маврид ҳам љойивазкунї на ҳамеша имкон дорад, 

яъне таѓйири љузъњои ибора дар асоси имконоти луѓавии калимањои 
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онро созмондињанда сурат мегирад: ошхонаи назди сохтмон – сохтмони 

назди ошхона. 

Муносибати атрибутивии бо макони ашё ё макони љараёни ҳодиса 

алоқаманд дар таркиби қолабҳои наҳвї бо се роҳ ифода меёбанд: 

1) бо ибораҳои сифати феълї: Решањои гулњои дар лаби љўй руста аз 

суръати баланди об намоён шуда монда буданд [Адабиёт ва санъат, 2011. 7 

июл]  гулњои дар лаби љўй руста; 

2) бо исму пешоянди номии изофї: гулњои лаби љўй; 

3) бо љумлаи пайрави муайянкунанда: гулњое, ки дар лаби љўй 

рустаанд. 

 Ҳангоме ки пешоянд бо бандакљонишин ҳамроҳ меояд, 

мустақилият пайдо карда, ба љузъи тобеи ибораи сифати феълї бо феъли 

будан табдил меёбад: Њамаи одамони дар пањлўяш буда, оњиста-оњиста аз 

ў дур шуданд [Адабиёт ва санъат, 2012. 12 ноябр]   – одамони дар пањлўяш 

буда. Макони ашё бо ибораи кўтоҳшудаи бе сифати феълии буда ҳам 

ифода меёбад: хонањои лаби дарёбуда(воқеъбуда, воқеъгардида) ва боиси 

таҳрифи маъно намегардад, инчунин дар забони зинда зиёд истифода 

мешавад: чойхонаи дар рў ба рўйи бозор будагї.   

 Аммо дар баъзе мавридҳо истифода накардани сифати феълї боиси 

тирагии маъно мегардад: одамони паҳлўяш. Ин ҳолат махсусан ба 

сифатҳои феълие дахл дорад, ки ғайр аз ифодаи мафҳуми макон, боз ба 

баъзе амал ва ҳолатҳои мушаххас ишора мекунанд: мураббои ба зонуяш 

рехта. 

2.3. Пешояндҳои таркибї ва  номии изофї дар ифодаи 

муносибатҳои маконї 

Дар шаклгирии усули кўтоҳи ифода роли пешояндҳои номї ниҳоят 

калон аст; – аввалан, онҳо барои ифодаи муносибати грамматикии байни 
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љузъҳои ибора хизмат мекунанд, сониян, дар натиљаи ба дараљаи муайян 

нигоҳ доштани маънои луғавиашон бо ин љузъҳо муносибати маъної 

пайдо мекунанд: майдончаи пеши њавлї, мењмонони даруни хонаи калон: 

пеш ва дарун дар ин ибораҳо мустақилияташонро нигоҳ доштаанд. Онҳо 

дар шакли љамъ ҳам истеъмол мешаванд: Одамони тарафњои шумо њам, 

ба назарам, дар ин гуна мавридњо њамин хел рафтор мекунанд  [Адабиёт ва 

санъат, 2010. 25 .март] 

Ин хусусияти љузъҳои номии пешояндҳои таркибї имкон медиҳад, 

ки  пешояндҳои аслї ва сифати феълї истифода нашаванд. Бо вуљуди ин  

калимаҳои  пеш, дарун, маҳз чун пешоянд истифода мешаванд, зеро 

таркиби майдончаи пеш, одамони дарун маъноро саҳеҳ ифода намекунанд. 

Ин ҳолат махсусан ба он пешояндҳое дахл дорад, ки аз маънои луғавї 

маҳруманд: лаб, назд ва ғ. Ифодаҳои лолаҳои рўй ва мактаби назд бори 

маънї намекашанд.  

Дар мавриди ифодаи муносибатҳои маконї навъҳои зерини љузъҳои 

номии пешояндҳои таркибї истифода мешаванд:  

а) исмҳои макон ё зарфҳои макон бо бандаки изофї: сари, болои, зери, 

таги, миёни, назди, пеши, паҳлуи, паси, пушти, сўйи, љониби, тарафи, 

даруни, дохили, беруни, миёни (миёнаи), атрофи, лаби, канори, қарибии, 

ҳамшафати ва ғ.; 

б) такрори љузъи номї бо пешояндҳои ба, дар ё бе онҳо: рў ба рўйи, 

қад – қади, лаб – лаби, боло – болои, дарун – даруни ва ғ. 

Андозаи маҳфуз нигоҳ доштани маънои ибтидої ва хусусияти 

дистрибутивї (људошавї), инчунин фразеологизатсияи ин љузъҳо якранг 

нест. Мафҳумҳои луғавию грамматикии  калимаҳои боло, тараф, берун, 

поён, пеш ва ғ. дар ҳар як мавриди мушаххас ба таври муайян мувофиқат 
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мекунанд. Љузъҳои сар, рўй, миён, байн, пеш, пас, назд, асосан, маънои 

луғавиашонро аз даст додаанд, онҳо танҳо ҳангоми бандаки изофї қабул 

кардани ин калимаҳо чун воситаи грамматикї (масалан ҳамчун пешоянд) 

маҳфуз мондаанд. 

 Пешояндҳои номии изофї силсилаи синонимиро ташкил медиҳанд: 

сари – болои – тори; зери – таги – таҳти ва ғ. Онҳо бо обуранги услубї, 

дараљаи истеъмол ва рехташавиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Пешояндҳои назди, зери, паси, таҳти, сўйи, дохили ва ғ. хоси услуби 

адабии китобї, пешояндҳои пеши, таги, даруни хоси забони зиндаанд. 

Мувофиқ ба ҳамин, бо ин пешояндҳо вариантҳои ибораҳои исмие, ки 

обуранги услубї доранд, ба вуљуд меоянд.  

Дар сањифањои ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”, ки майдони 

њунарнамоии адибону эљодкорони гуногун аст, вариант ва услубњои 

гуногунро мушоњида кардан мумкин аст, ба мисли: шамъдони болои миз, 

сиёњидони рўйи миз. 

 Вариантҳои қолабҳои ҳаммаънои ба воситаи пешояндҳои 

мухталиф ҳосилшаванда ҳодисаҳои гуногуни воқеиятро инъикос намуда, 

услуби муаллифони алоҳидаи истифодакунандаи чи шакли китобї ва чи 

шакли гуфтугўйии ин қолабҳоро муайян мекунанд.    

Чунин тарзи корбурди воњидњои забонро баррасї намуда, 

профессор Б. Камолиддинов  ќайд мекунад, ки: “Устод Айнї бештар 

пешоянди пеш, дигар нависандагони пешоянди назд – ро истифода 

бурдаанд: рўйидаричаи пеши хона (Кул., 3, с. 531), баландии пеши қўра 

(Кул., 3, с.215), як чуқурии пеши козаи ин боғ Кул., 3, с. 211), суфаи назди 

дарвоза (Љ.И. Тахти вожгун, с. 40), майдони васеи назди вокзал (С.У. 

Суб., с. 285) ва ѓ.” [Улуѓзода,1976: 9] 
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 Мисолњои фаровоне аз сањифањои њафтанома нишон медиҳанд, ки 

ибораҳои исмї дар натиљаи содагўйї ва мўљазбаёнї ихтисор шудаанд: 

Дарахтони чормаѓзи лаби љар будагї  - дар лаби љар буда - лаби љар: 

Мўйњои ба рўйи шонааш пањнкардашуда, рўймоли калони даври сар 

печонида ба рўйи гирди сафедаш хеле зебанда буданд [Адабиёт ва санъат, 

2017. 2.сентябр]  - Мўйњои ба рўйи шонааш пањнкардашуда, рўймоли калони 

даври сар печонида. 

Забоншинос Н.Н. Прокопович сабаби ин њодисаро чунин маънидод 

менамояд: «Яке аз сабабњои ихтисорёбии синтаксисї хусусиятњои 

забониест, ки раѓбати сарфаљўии ќувва, мўљазбаёниро дорад ва ин њодиса 

боиси зикр наёфтани љузъњо дар тарњбандињои синтаксисї мегардад» 

[Прокопович,1966: с.140]. 

 Чунон ки қайд карда будем, аз таркиби сифатҳои феълї ихтисор 

шудани феълҳои будан ва воқеъ гардидан маънои ибораро тағйир 

намедиҳад: Анбўњи дарахтони дар канори кишт воќеъбуда суръати 

шамоли хоковарандаро нигоњ медорад, кишт аз зарар амон меёбад  

[Адабиёт ва санъат, 2011. 6. ноябри]  - дарахтони дар канори кишт 

воќеъбуда. Таркибҳои сифати феълї ё исми макон бо пешоянди номї дар 

дохили ибораҳои изофии исмї ҳамон вазифаеро, ки љумлаҳои пайрави 

муайянкунанда дар љумлаҳои мураккаби тобеъ иљро мекунанд, адо 

менамоянд. Умумияти вазифаи семантикию  грамматикї ба ҳаммаъноии 

љумлаи содаи тафсилии ибораи сифати феълидошта ва љумлаи 

мураккаби тобеъ шаҳодат медиҳад.  

 Макони ашё ё љойи љараёни амал, ки дар таркиби љумлаи содаи 

тафсилї бо ёрии ибораҳои сифати феълї ифода мешавад, дар љумлаҳои 

мураккаби тобеъ низ инъикос меёбад; ин ду навъи љумлаҳо ниҳоят ба ҳам 

наздиканд, зеро ибораи сифати феълї бо љумлаи пайрав на танҳо бо 

маъно, балки бо сохтор ва баъзе љузъҳои шаклї ҳам тавъаманд:  
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 Ќалами нўкаш шикастаи сиёњ, ки дар пањлўи дафтар буд, аз 

њамрайъї бо соњиби дафтар дарак медод  [Адабиёт ва санъат 2015, 

9.апрел] 

Аз љумаки чойники рўйи дастурхон будагї њавли гарм мебаромад  

[Адабиёт ва санъат, 2015. 12 ноябр]  - чойники рўйи дастурхон будагї.  

 Мазмуни ибораи ихтисоршударо низ тавассути љумлаи пайрав 

ифода кардан мумкин аст: Љавонон дубора ба шеъру шоирї рў меовардагї, 

китоб мехондагї шуданд, ин боиси хурсандии мо гардид [Адабиёт ва 

санъат, 2015. 9. апрел]  - ба шеъру шоирї рў меовардагї, китоб мехондагї; 

Шахси кулоњдоре, ки дар беруни дар буд, ба ќафо баргашта нигоњ кард  

[Адабиёт ва санъат, 2011. 7. ноябр] 

 Қолаби ихтисоршуда таркиби наҳвии ифодаро нисбатан ихчам 

мекунад ва он чун воситаи услубї васеъ истифода мешавад. Моҳияташ аз 

он иборат аст, ки бо ёрии қолаби мўљаз, аввал, баъзе аломатҳои 

муайяншаванда  номбар карда шуда, сипас тавассути љумлаи пайрави 

муайянкунанда хусусияти муайяншаванда ё ягон љузъи он муфассал эзоҳ 

дода мешавад: 

Микрофонњои байни ќатори курсињо, ки фаршашон ќолинпўш буд, 

мисли дарахтони шохашон сўхтаи аз шамол садобароваранда ба гўш овози 

ѓуввосии нофораме медоданд.  [Адабиёт ва санъат, 2011.7. июн] 

 Мазмуни љумлаи пайрав бо ёрии ибораҳои исмии пурра ё ихчам ба 

шарте муайян карда мешавад, ки муносибатҳо дар қолаби мўљаз 

тавассути пешояндҳои таркибии изофї, исмҳои макон ва феълҳое, ки ба 

вазифаи хабари љумлаҳои пайрав омадаанд, воқеаю ҳодисаро ифода 

кунанд:  Дар хиёбоне, ки байни ќасри маданият ва Боѓи фарњанг њаст, дар 

хонаи дуошёнаи бокарруфари ин тољир овози сурнаю карнай ба њаво печида 

буд  [Адабиёт ва санъат, 2011. 9.июни ]. Муќоиса кунед: дар хиёбони дар 

байни ќасри маданият ва Боѓи фарњанг воќеъшуда – дар хиёбони байни 

ќасри маданият ва Боѓи фарњанг… 
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Агар љумлаи пайрав муносибатҳои гуногуни семантикиро дар бар 

гирад, онҳоро бо пешоянд ифода кардан душвор аст: Аммо ман ба пањлўи 

як шахси ношиносе, ки дар сар кулоњи сиёњи давраш калон дошт ва бо он 

маро метавонист аз назари хонуми ба ман дирўз дар мошин 

додувойбардошта пинњон мекард, нишастам [Адабиёт ва санъат, 2010. 12 

январ].  

Дар љумлаи зерин хабари љумлаи пайрави муайянкунанда на бо 

феъле, ки ба таври умумї маконро мефаҳмонад, балки бо феъли мафҳуми 

мушаххасдошта ифода ёфтааст: кандан. Комил сигори «Беломор» -ро 

даргиронду ба дарозии чуќурие, ки навакак дар пушти хона бо бел канда 

буд, дастаи белро чен кард  [Адабиёт ва санъат, 2012. 12. январ] 

Дар ин маврид аломати муайяншаванда бо ду роҳ муайян карда 

мешавад: 

а) бо љумлаи пайрави муайянкунанда: чуќурие, ки навакак дар пушти 

хона бо бел канда буд 

б) бо ибораи сифати феълї: чуќурии навакак дар пушти хона бо бел 

канда. 

 Қолаби кўтоҳ (мўљаз) ба тасвири мафҳуми амале, ки хабар ё сифати 

феълї ифода кардааст, қодир нест – феъл ё амали мушаххасро ё ба вуқўъ 

пайвастани воқеаю ҳодисаро ба таври умумї ифода мекунад; 

пешояндҳои номї бошанд, ба макони ашё ё макони ба амал омадани 

ҳодиса ишора мекунанд. Чунончи агар ибораи шинандањои бозор; 

одамони дашту саҳро дар матн фурўгузор шавад, маълум намешавад, ки 

сухан дар бораи чї меравад: оид ба одамоне, ки барои харид ба бозор 

рафтаанд ё дар он бо тиљорат машѓуланд: Аз дасти ин андозчинњо на 

шинандагони бозор рўз доранду на фурўшандагони кўча, инаш равад, 

дигараш расида меояд [Адабиёт ва санъат, 10.07.2014]. 
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 Масалан, агар ба ибораи тутҳои кўча пешояндҳои номии канори ё 

ќад – ќади илова шаванд, мафҳуми он саҳеҳтар мегардад: тутҳои канори 

кўча. 

 Замони ба вуқўъ пайвастани амал ё ҳодисаю воқеа дар забони 

тољикї бо дигар роҳҳо низ ифода меёбад. Ҳолати инъикоси он бо ёрии 

ибораҳои мўљази исмии пешояндї кам ба назар мерасад: замбўруғҳои пас 

аз борон; муқоиса кунед: замбўруғҳои пас аз борон рўйида; замбўруғҳое, ки 

пас аз борон рўйидаанд. 

Қолаби (4) чунин силсилаи синонимиро ба вуљуд меорад:   

Қолаб: марди ќоматбаланд;       

 дублет: марди баландќомат;       

 муродиф: марде қоматбаланд; марде, ки қоматаш баланд аст; 

 вариант: марде, ки ќоматбаланд аст;      

 дублет: марде, ки баландќомат аст.      

Ибораҳои ҳаммаънои марди қоматбаланд  ва марде қоматбаланд аз 

љиҳати сохторї ва семантикї зоҳиран чандон фарқи зиёде надоранд: бо 

вуљуди ин онҳо бо роҳу воситаи алоқаи љузъҳо аз ҳам фарқ мекунанд, ки 

ин боиси зуҳури хусусиятҳои гуногуни услубию семантикї мегардад.

 Аввалан, ин тарзи ифодаи муносибатҳои атрибутивї, одатан, дар 

таркиби воҳидҳои коммуникативии забон дида мешавад. Бинобар ин 

љузъи асосии ибора бештар ба вазифаи ҳиссаи номии хабар меояд ва 

бояд тазаккур дод, ки ин тарзи ифода дар сањифањои рўзнома, асосан, 

хоси матнњои бадеї-публитсистї ва бадеї аст. Дар матнњои хоси 

жанрњои иттилоотї ба назари мо нарасид:  

 Бале, онњо одамонеанд пурѓурур [Адабиёт ва санъат, 10.10.2013] Он 

гулаке буд худрўй, сањрої, беѓубор [Адабиёт ва санъат, 10.10.2013]. 

Вањдат – нерўе шикастнопазир [Адабиёт ва санъат, 10.04.2013]. 
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 Сониян, ин гуна ибораҳо дар таркиби љумла ба вазифаи 

муайянкунанда  меоянд:  

     -Ин чанд пул, - ба љониби овоз нигариста дар рў ба рўяш марде  

миёнаќад, хушлибос ва чењрахандонро дид [Адабиёт ва санъат, 

5.12.2013]. Љавоне шармгин, сархам ва хеле хушахлоќ – Ањмадљон, ба хона 

даромад [Адабиёт ва санъат, 22.11.2012]. 

 Дар ин гуна мавридҳо љузъи эзоҳдиҳандаи ибора як дараља 

мустақилияташро нигоҳ медорад ва бо хабар алоқаманд мегардад: 

 То хона  њоло роње дароз ва њавое сард интизори мо буд [Адабиёт ва 

санъат, 4.11.2010]. 

 Мисолҳои овардашуда шоҳиди онанд, ки вақте муайянкунанда бо 

муайяншаванда тавассути артикл ( - е) алоқаманд мегардад, онҳо бо 

калима, таркибҳо, ибораҳо, ибораҳои сифати феълї, ибораҳои номии бо 

аъзоҳои чида таркибёфта ифода меёбанд; дар чунин ҳолатҳо 

муайяншаванда саҳеҳ ва ҳамаљониба тавсиф карда мешавад: Ў марде буд 

зебосурат, ќоматбаланд, нигоњаш тез, аммо самимї, мўйњои љингилааш аз 

канори кулоњи њарбиаш маълум шуда меистод [Адабиёт ва санъат,  

30.10.2014]. 

Дар қолаби изофї ҳамаи он аломатҳои номбаршударо овардан 

ғайриимкон аст, зеро ибораи изофї дуру дароз ва монеи фасеҳии калом 

гардида, боиси сар задани яке аз ғалатҳои услубї – татобеи изофат хоҳад 

шуд. Тавассути алоқаи изофї муайянкунандаҳои чидаи на зиёда аз ду – 

сеторо алоқаманд кардан мумкин аст: Ў марди зебосурат, ќоматбаланд 

ва љингиламўй буд. Хусусияти бо ёрии калимаю ибораҳои гуногун 

муфассал ифода кардани аломати муайяншаванда, мустақилияти нисбии 

сохторї ва семантикии љузъҳои эзоҳкунанда, бо артикли – е алоқаманд 
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шудан – ҳамаи ин қолаби мазкурро ба љумлаҳои мураккаби тобеъ наздик 

мекунад.  

Аз ин рў ду роҳи  ифодаи ҳамон як мундариља вуљуд дорад:  

 Ў инро аз љавоне пурсид, ки ба гуфти Акрам шоњиди бевоситаи њамон 

воќеа будааст ва тафсилоташро пурра дар хотир доштааст [Адабиёт ва 

санъат, 30.10.2014]. 

Баъзе хусусиятҳои услубии қолаби бо артикл алоқамандшуда бо 

хусусиятҳои шаклию сохтории он марбут аст. Чунончи, љумлаи: Дар 

ҳамин вақт ба хона љавони хушлибоси ришаш покиза тарошидагї даромад 

диққатро ба намуди зоҳирии љавон љалб намекунад; дар қолаби 

артиклдор бошад, маҳз намуди зоҳирии љавон таъкид шудааст. Ҳамин 

тариқ, қолаби артиклдор воситаи таъкид намудани ягон аъзои љумла 

буда, ба ифодаи пурра ва саҳеҳи матлаб мусоидат мекунад.  

Дар қолабҳои артиклдор дараљаи таъкид ёфтани ягон аъзои љумла 

ва модалияти аз љониби гўянда ифодашаванда, сарфи назар аз он ки 

онҳо дар љумла ба вазифаи хабар ё ягон аъзои дигар меоянд, як хел нест. 

Ғайр аз ин, воситаҳои таъкид танҳо бо қолабҳои артиклдор маҳдуд 

намешаванд.Чунончи дар ибораи љаласаи тўлониву дилгиркунанда 

мафҳум мўътадил аст, дар ибораи љаласаи басо тўлониву дилгиркунанда 

тавассути воситаи луғавї – калимаи  басо (басе); дар ибораи  љаласаи 

дилгиркунандаи басо тўлонї бо ёрии воситаҳои лексикї ва грамматикї; 

дар ибораи басо тўлониву дилгиркунанда љаласа – бо васоити луғавї, 

шаклї ва сохторї таъкид ифода ёфтааст. Бо ин роҳ ба манзараи 

тасвиршаванда таваљљўҳи шунаванда љалб карда мешавад ва баҳои 

мусбати гўянда ба даст меояд:  

 Дидам љаласаи басо тўлониву дилгиркунанда, оњиста аз љо хестаму 

берун баромадам, аз назди чароѓак гузашта рост љониби чойхонаи Роњат 
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рафтам, чойники чойи кабудро наздам гузошта, анљоми љаласаро интизор 

шудам [Адабиёт ва санъат, 30.10.2014]. 

Одатан, ин воситаҳо дар тасвири намуди зоҳирї, ҳусну љамоли  

инсон, манзараҳои табиат, мафтунї, ҳайрат ва хурсандии беандоза 

истифода мешаванд. Ибораҳои номии артиклдор воситаи муассири 

ифодаи муносибатҳои субъективї ва эмотсионалї мебошанд:  

Ин шеър пандест олї ва ќандест ширину гуворо, ки метавонад бо як 

шунидан ба дили шунавандаи худ љо бигирад, роњнамои њаётии ў бошад, 

офарин ба офаринандаи он! [Адабиёт ва санъат,  5.  07.  2010]. 

 Ин воситаи ифодаи аломати муайяншаванда инчунин ба хусусияти 

синтагмавии воҳидҳои наҳвї вобаста аст: 

1) Агар муайянкунандаҳои чида ба қисмати номии хабар 

тааллуқ дошта бошанд, ҳангоми бо воситаи дигар ифода ёфтан 

муносибатҳои шаклї ва семантикии љузъҳо вайрон мешавад. Муқоиса 

кунед:   

  Аз пас худи Тоњир  даромад, ки  марде буд қоматаш расо, на 

фарбеҳ,  

на лоғар, тањти рўяш соф, чашму абрўвон сиёњ, мўйлаби сурхинаи 

ѓафс болои лабашро зеб медод; ришаш тоза тарошида шудагї, ба чашм 

айнаки сиёњ, ба тан шиму костюми сиёњ, дар по туфлињои ялаќќосии ба 

шими пўшидааш њамранг [Адабиёт ва санъат, 5.07.2010]    

Хусусияти  ним предикативии ин гуна муайянкунандаҳо дар он 

зоҳир мегардад, ки онҳо чун аъзоҳои чида (қоматаш расо, ришаш тоза 

тарошида шудагї, ба чашм айнаки сиёњ) дар баробари љумлаҳои сода 

истифода мешаванд (мўйлаби сурхинаи ѓафс болои лабашро зеб медод). 
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2) Мустақилияти нисбии сохторї имкон медиҳад, ки  

муайянкунандаҳои  мазкур чун воҳиди коммуникативї истифода 

шаванд: 

Сайњунбї зани ронандае буд аз Обигарм [Адабиёт ва санъат, 

12.08.2010]. 

Калимашакли аз Обигарм метавонад дар таркиби љумлаи Сайњунбї 

зани ронанда аз Обигарм аст.  – Сайњунбї аз Обигарм истифода шавад. 

Аммо ин воҳиди наҳвиро дар таркиби ибора наметавон бе тағйирот 

истифода бурд: Сайњунбї зани ронандае аз Обигарм 

 Дар чунин ибораҳои исмии изофї муносибатҳои маконї бо 

сифатҳои нисбї ифода меёбанд:  Сайњунбї зани ронандаи обигармї аст.

 Ба интихоби қолаб бо артикли – е оҳанги матн ва ҳатто баъзе 

нишондодҳои грамматикї таъсир мерасонанд; имкони ифодаи 

муфассали хусусияти муайяншаванда бо роҳи тағйири мавқеи наҳвии 

калимаҳо ва ибораҳо ба истифодаи шаклу воситаҳои гуногуни 

грамматикї  роҳ  мекушояд: Ў шоире буд бо ќалби пуртуѓён, рўње 

пурисён, ....сад умеду орзу дар дил, аз дори дунё њанўз бањрае набурда 

[Адабиёт ва санъат, 6.03.2014]. 

 Салосати калом ба афзалияти ибораи шоире шўридаам нисбат ба 

ибораи  шоири шўридаеам тақозо мекунад. 

 Истифодаи қолаби ба воситаи артикли – е сохташуда бештар дар 

мавридҳое, ки матлабро бо калимаҳои кам ифода карда намешавад, 

созгор аст. Дар ҳолате, ки муайянкунанда сода буда, муайяншавандаро 

аз чанд љиҳат муайян намекунад ва махсус таъкид намеёбад, метавонад 

бо қолаби бо артикли – е сохташуда ифода кунад: духтаре љавоне ёфта - 

духтари љавонтаре ёфта. 
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 Қолаби 5 силсилаи муродифї ва вариантнокии маҳдудро дорост: 

 Қолаб: чашмони калон-калони љодувона;     

 муродиф: чашмони калон-калону љодувона;    

 вариант: чашмони калон-калон ва љодувона.  

Ибораҳои изофии исмї дар баробари дорои як калимаи эзоҳдиҳанда 

будан боз як калимаи дигари шарҳдиҳанда ҳам дошта метавонанд, ки 

дар ин ҳолат алоқаи љузъҳо силсилавї мешавад. Алоқаи љузъҳо дар 

чунин ибораҳои тафсилёфта ду тариқа сурат мегирад:   

а) чашмони калон-калони љодувона [Адабиёт ва санъат, 21.04.2011]; 

чашмони калони шањло [Адабиёт ва санъат, 10.04.2014) ;   

б) ангуштони дарозу нозук [Адабиёт ва санъат, 10.04.2014]; дастони 

дарозу ќоќ [Адабиёт ва санъат, 27.10.2016]. 

 Дар ҳар ду ҳолат ҳам љузъҳои эзоҳдиҳанда аломатҳои гуногун, вале 

ба ҳам мутобиқро ифода мекунанд. Фарқ танҳо дар сохтори ибора ба 

назар мерасад. Ҳангоме ки љузъи тобеъ ба муайяншаванда бо бандаки 

изофї алоқаманд мешавад, таассуроти мураккаб оид ба ашё ва 

аломатҳои он  комилан мувофиқ ва мукаммал  ифода меёбад. Дар 

мавриди дуюм аломати ашё, аз сабаби он ки ба муайянкунандаи якум 

муайянкунандаи дуюм бо алоқаи пайваст (асосан, бо пайвандакҳои – у (- 

ю, - ву), баъзан бо ва алоқаманд мегардад, нисбатан пурра ифода меёбад. 

Сабаби якуми мављудияти ду воситаи алоқаманд шудани 

муайянкунандаи дуюм дар он аст, ки пас аз муайянкунандаи 

ифодакунандаи аломат алоқа бо муайянкунандаҳои баъдина суст 

мегардад: калимаҳои ифодакунандаи аломат, табиатан, муайянкунанда 

талаб намекунанд, бинобар ин нақши алоқаи изофї зоҳирист.  Аз ин рў 

алоқаи тобеии суст метавонад ба алоқаи пайваст табдил ёбад. 
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Сабаби дуюм дар он зоҳир мегардад, ки семантикаи 

муайянкунандаю муайяншаванда чї гуна аст: 

а) муайяншаванда бо исми танҳо ё љамъ ифода ёфтааст; 

б) сифатҳо аломати ашёро аз як љиҳат ё аз чанд љиҳат муайян 

мекунанд. Чунончи, сифатҳои сиёҳ, кабуд, гўсфандї ранги чашмро ифода 

мекунанд ва нисбат ба ҳамон як объект истифода намешаванд. Баръакс, 

сифатҳои сиёҳ, калон, шўх, љилодор ва ғ. аломати ашёро аз чанд љиҳат 

муайян мекунанд ва нисбат ба чашми як инсон метавонанд истифода 

шаванд: чашмони калони сиёҳ; чашмони калон – калони сиёҳ; чашмони 

сиёҳи љозибанок. 

 Дар байни аломатҳои аз назар гузаронидашуда сифатҳои калон, 

сиёҳ, бодомї фардї, вале аломатҳои шўх, љозибадор, пурљило умумианд. 

Чунин аломатҳои умумї ҳангоми истифодаи ҳамзамон бо алоқаи изофї 

ё алоқаи пайваст алоқаманд мешаванд: чашми шўхи љозибадор – шўх, 

љозибадор (шўху љозибадор). Ибораи чашмони калон – калони сиёҳи 

љозибадор мазмунро сода ва табиї, аммо ибораи чашмони калон – калон, 

сиёҳ, љозибадор душвору гўшхарош ифода мекунанд. Дар байни 

муайянкунандаҳои аломат ду навъи алоқа вуљуд дошта метавонад: 

устувор ва суст. Алоқаи устувор ҳангоми дар байни онҳо мављуд будани 

таносуби маъної зуҳур мекунад:  мижгони дарози хамида: дар ин ҳолат 

тасаввур кардан мумкин аст, ки мижгонҳо маҳз бо сабаби дарозї 

хамидаанд. Алоқаи устувори муайянкунандаҳо ба алоқамандшавии онҳо 

тавассути алоқаи пайваст имкон намедиҳад: мижгони дароз, хамида 

(мижгони дарозу хамида). 

 Хусусияти дигари алоқаи устувори муайянкунандаҳо он аст, ки ба 

инверсия имкон намедиҳад: мижгони хамидаи дароз. Вақте ки дар байни 



96 
 

муайянкунандаҳо алоқаи устувор нест, инверсия љой дорад: ангуштони 

мардонаи қоқу дароз – ангуштони қоқу дарози мардона. 

Ба ҳамин тариқ, дар объекти тавсифшаванда аломатҳои фардие, ки 

онро аз як љиҳат муайян мекунанд, чида шуда, муайяншавандаи 

шумораи љамъро талаб менамоянд: одамони чашмонашон сиёҳ, кабуд.... 

Аломатҳое, ки ашёро аз чанд љиҳат тавсиф мекунанд, ба ҳам бо ду 

роҳ алоқаманд мешаванд: 

а) ҳангоме ки дар байни онҳо алоқаи маъноии наздик имкон дорад, 

танҳо бо бандаки изофї алоқаманд мегарданд; 

б) вақте ки дар байни онҳо алоқаи наздики маъної нест, бо алоқаи 

пайваст алоқаманд мегарданд. Истифодаи ҳар ду воситаи алоқа ҳамон 

вақт имконпазир аст, ки агар сухан дар бораи аломатҳои наздик ё 

якхела, вале бо калимаҳои гуногун ифодаёфта меравад: соф, беғубор, 

солим, бақувват ва ғ. Муқоиса кунед: осмони софу беғубор, осмони 

беғубору соф. 

 Алоқаи пайвасти байни сифатҳо ҳамон вақт имконпазир мегардад, 

ки агар онҳо объектро аз нуқтаи назари аломатҳои наздики ботинї 

(баодоб, боғайрат, чолок, қобил, бамаънї, баобрў, ноинсоф, кўтоҳандеш...) 

ё зоҳирї (солим, бақувват) тавсиф намоянд; дар ин маврид фарқи байни 

мафҳуми сифатҳо чандон калон нест (раҳмдил ва меҳрубон) ё нисбатан 

зиёд аст (хушрўй, баодоб). Наздикии маъної ба обуранги ҳиссї, аз љиҳати 

мусбат ё манфї (бамаънї, баобрў – тундхў, сахтгап) метавонад 

алоқаманд бошад: духтари нозукандому зебое; духтари хушрўй, боодоб, 

боғайрат; одами хушрўй, баодоб, боғайрат;  љавони боғайрат, чолок, 



97 
 

қобил; одами бамаънї, баобрў; одами ноинсоф ва кўтоҳандеш; зани 

раҳмдил ва меҳрубон; одами тундхў ва сахтгап.  

Ҳангоми љобаљошавии муайянкунандаҳои чида муносибатҳои 

семантикї асосї аст: агар муайянкунандаҳои чида аломатҳои ба ҳам 

алоқамандро ифода кунанд, дар байни онҳо калимаи аз љиҳати маъно 

фарқкунандаро љойгир кардан мумкин нест. Чунончи, дар ибораи як 

мардаки қоматбаланд, лоғарандом, айнакї сифати айнакї бо 

муайянкунандаҳои пешомада таносуби маъної надорад, бинобар ин пас 

аз онҳо омадааст. Истисно кардани ин қоида сабаби сар задани ғалатҳои 

услубї мегардад: мўйи пахмоқу мошубиринљ. Дар ин маврид мазмунро бо 

ёрии ибораи изофї ифода намудан созгор аст: мўйи пахмоқи мошубиринљ. 

Дараљаи устувории мавқеи муайянкунанда дар силсилаи аъзоҳои 

чида ба муносибати семантикии байни ин муайянкунандаҳо ва ба 

муносибати онҳо ба муайяншаванда низ вобаста аст. Чи қадаре ки онҳо 

аз љиҳати маъно наздик бошанд, ҳамон қадар љояшонро иваз кардан 

душвор аст. Мисолҳои зеринро аз назар мегузаронем:  

1) офтобаи дастадори гардандароз;  

2) боди сарди тунди шабона;  

3) оѓили калони сарди бадбўйи пур аз пору;  

4) ҳавлии калони серсояи салқин.      

Муносибати семантикии байни муайянкунандаю  муайяншаванда 

дар ин мисолҳо як хел нест. Дар мисолҳои (1), (2) ва (3) ҳар як сифати бо 

алоқаи изофї овардашуда як аломати навро илова мекунад: байни 

сифатҳои дастадор ва гардандароз, сард ва тунд, калон ва бадбўй, серсоя 

ва салқин муносибати сабабу натиљагї мављуд аст, аз ин рў иваз 

намудани љойи муайянкунандаҳо мазмунро тира мекунад: офтобаи 
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гардандарози дастадор; вале сифатҳои серсоя, салќин бо дигар сифатҳо 

зич алоқаманд нестанд, бинобар ин љойи онҳоро бе коҳиши мазмун 

тағйир додан мумкин аст: ҳавлии калони серсояи салқин - ҳавлии серсояи 

салқини калон. Қобилияти љой иваз кардани муайянкунанда аломати 

мустақилияти нисбии ўст. Маҳз ҳамин хусусият ба духелагии воситаи 

ифода имкон медиҳад: ҳавлии салқину калон – ҳавлии калону салқин.

 Устувории мавқеи муайянкунанда на фақат ба хусусияти семантикї, 

балки ба хусусияти грамматикї, сохтор ва таркиб, инчунин аломатҳои 

фонетикии он вобаста аст. Масалан, сифати феълї, одатан, дар охири 

силсилаи муайянкунандаҳо љой мегирад, зеро он бо хусусияти 

маҳфузмондаи феълиаш дигар калимаҳои шарҳдиҳандаро ба худ тобеъ 

мекунад:  

Оњу дуои бади кўдакони аз садои тиру туфанги љанги хонумонсўз ба 

тарсу вањм афтода ва сарсону саргардон онњоро намегирифта бошад 

[Адабиёт ва санъат, 13.04.2014]. Муњиддин сар бардошта кї будани 

иштирокчии аз сафи охир даст бардоштаро дидан ва шинохтан мехост 

[Адабиёт ва санъат, 12.09.2011]. 

 Дар чунин мавридҳо инверсия ба тағйири маъно оварда мерасонад: 

Ду љавони ќоматбаланди љомапўшида ва њамсинну соли Ањмадљони 

додарам давида пеш гузаштанд [Адабиёт ва санъат, 12.09.2011].  – ду 

љавони ќоматбаланди њамсинну соли Ањмадљон. Як марди куҳансоли 

таљрибадида ва монанди падари худам [Адабиёт ва санъат, 09.12.2014]. - як 

марди куҳансоли монанди падарам.  

Сифатҳои мураккаби коғазпеч, чарминапўш, гиребондор, ки дар 

таркиби худ асосҳои феълї доранд, ба сифатҳои феълї наздиканд ва дар 

охири муайянкунандаҳои чида љой мегиранд: самбўсањои тайёри 
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коғазпеч, марди болобаланди чарминапўш, дар тан куртаи чити пургули 

гиребондор. 

 Дар охир сифатҳои таркибии бо дигар калимаҳо эзоҳшаванда 

љойгир мешаванд: мардони солиму бақуввати то сисола, нутқи орому як 

қадар хаёломез. 

 Агар муайянкунандаҳо намуди зоҳирии инсонро тасвир кунанд, 

мавқеи љойгиршавии онҳо ба қоидаҳои дар боло овардашуда бояд 

мувофиқат кунанд. Иваз намудани љойи муайянкунандаҳо боиси пайдо 

шудани вариантҳо мегардад. Чи қадаре ки ибораи атрибутивї 

(муайянкунандагї) тафсил ёбад, он ҳамон қадар дорои муродифу 

варианти зиёд аст. Ин ибораро аз назар мегузаронем: ин шахси (0) 

чењрахандони (1) шоҳбурутдор (2) ва сабзинаи (3) либоси расмипўш (4). 

Онро ин тарз тағйир додан мумкин аст:  

0 – и  1 ва 2 – и 3 – и 4; 0 – и 1 – и 2 ва 3 ва 4; 0 – и 1 ва 2 ва 3 ва 4;0 – и 

1 – и 2 – и 3 ва 4;  0 –и 1 ва 2 ва 3 – и 4. 

Чунин вариантҳо имкон доранд:  

0 – и 2 - и 1 ва 3 – и 4; 0 – и 3 – и 1 ва 2 –и 4; 0 – и 1 – и 4 ва 3 – и 2; 0 – 

и 1 – и 3 ва 2 – и 4; 0 –и 1 – и 2 ва 4 – 3; 0 – и 4 –и 1 ва 2 – и 3 – и ва ғ. 

 Аслан, муносибатњои маъноии иборањо дар забони тољикї хеле 

васеъ аст. Њатто бисёр љињатњое њам њастанд, ки танњо дар осори 

адибони классикии тољик боќї мондаанд.   

Дар ба вуљуд омадан ва васеъ пањн шудани иборањои исмии 

мураккаб дар матбуоти тољик таъсири маводи тарљумавї калон аст.  

Имрўз дар сањифањои њафтанома дар баробари нашри маводи 

публитсистї ва бадеї-публитсистии нависандагони худї, маводи 

тарљумавї њам бисёр мушоњида мешавад, ки аз жанрњои хурд-хурди 

панду андарз, латифа, њикоёти хурд то порањо аз повесту романњо 

мављуданд. 
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Барои мисол мо ду тарзи сохта шудани иборањоро дар осори 

Љалолиддини Балхї дучор омадем, ки дар таќиќоти забоншиносон дар 

ин хусус чизе гуфта намешавад. Тариќи аввал: 

Аз аљаб гуфтам, гар ўро сад пар аст, 

Ў ба Њиндустон шудан дур андар аст (Маснавї) 

Ибораи «ба Њиндустон шудан дур» ќолаби комилан тољикии имрўза 

аст ва бо ин ќолаб маъмулан сифатњо ва зарфњо ибора месозанд: ба љон 

баробар, ба дил наздик [3,57], аз њама пештар, дуртар аз осиё [30, 199] ва 

монанди ин. Аммо дар ин љо як масъала лозим ба зикр аст, ки дар 

мисолњои мазкур ба сифати љузъњои тобеъ исм ва љонишинњо омадаанд. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» таъкид мегардад, ки 

«Зарф њам монанди њиссањои дигари мустаќили нутќ дар љумла 

калимањоро ба худ тобеъ карда, ибора месозад.  

Мавриди зикр аст, ки иборањои зарфї серистифодаанд Онњо бо ду роњ 

– роњи алоќаи пешояндї ва њамроњї сохта мешаванд. Иборањои зарфие, ки 

ба воситаи пешоянд ташкил ёфтаанд, миќдоран зиёданд. Зарфњои замон, 

макон, миќдор ва дараља ба вазифаи љузъи асосии ибора омада, исм, 

љонишин, шумора ва зарфро ба худ тобеъ мекунанд» [30, 198-199].  

 Воќеан, масдарро ба худ тобеъ кардани зарф дар ибораи боло дар 

забон мисоли камназир аст. Аввалан, шудан дар ин ибора њамчун феъли 

мустаќилмаъно омада, ба маънои дар љое њозир, мављуд, њаст шудан 

омадааст. Барои чунин хусусият зоњир кардани феъли шудан маќоми 

пешмавќеии (предпозитив) муайянкунанда роли муњим мебозад, зеро 

агар љойи љузъњо иваз карда шавад, феъли шудан ба феъли ёридињанда 

табдил ёфта, маънои ибора комилан дигар мешавад. Таваљљуњ кунед: ба 

Њиндустон шудан дур – ба Њиндустон дур шудан – ба Њиндустон дур – аз 

Њиндустон дур шудан. 

Ин далел ба як хусусияти дигари забони тољикї низ мебошад. Дар 

мавќеи пеш омадани феълњои ёридињанда як нишонаи маънои мустаќил 

доштани онњо аст: 

Буд зи густохї кусуфи офтоб, 
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Шуд Азозиле зи љуръат радди боб (Маснавї)  

ва баръакс: 

Вољиб ояд, чунки омад номи ў 

Шарњ кардан рамзе аз инъоми ў (Маснавї)  

 Тариќи дуюм: 

 Ин як роњи ифодаи дигаре аст, ки аз роњњои ифодаи нишондодаи 

Ж. Лазар, Филлот ва устод Б. Камолиддинов тафовут дорад. Чунон ки 

дар боло низ ишора рафт, профессор Б. Камолиддинов тадќиќоти Ж. 

Лазар ва Филлотро хулоса карда, мегўянд: «Аз тадќиќоти Ж. Лазар ва 

Филлот бармеояд, ки дар ифодаи як њолати рўњии шахс се ќолаби нањвї 

истифода шудааст… Њамин гуна мазмунњо дар забони адабии муосири 

тољик бо чунин ќолабњо ифода меёбанд: 1) Умар аз ин сухан ќањр-аш омад 

// 2) Умарро аз ин сухан ќањр-аш омад // 3) Умар-а аз ин сухан ќањр-аш 

омад // 4) Аз ин сухан ќањри Умар омад // 5) Ин сухан ќањри Умарро овард» 

[Камолиддинов ,2012: 62-63].  

Муаллиф хулоса мекунанд, ки дар забони тољикї тадриљан мањдуд 

шудани вазифаи грамматикии пасоянди –ро ва бо ёрии пешоянди аз, 

энклитика (бандакљонишин) ифода шудани чунин маъно ривољ меёбад 

(ниг.: Њамон љо). Мисоле, ки мо аз «Маснавии маънавї»-и Мавлавї 

пайдо кардем, дар ќолаби ибораи мураккаб буда, воњиди номинативї 

бошад њам, бо ќолабњои боло иртиботи ќавї дорад: «Итоб кардан 

оташро он мард» (Маснавї). Яъне, илова бар чор роњи ифодае, ки 

профессор Б. Камолиддинов доир ба тарзи ифода дар забони классикї 

ба тариќи зайл хулоса кардаанд: «1) Умар ин сухан аљаб омад // 2) Умар 

ин суханро аљаб омад // 3) Умарро ин сухан аљаб омад // 4) Умарро ин 

суханро аљаб омад» (Њамон љо), роњи панљуми классикї низ мављуд 

будааст: «Итоб кардан оташро он мард» Аз љониби дигар, ќолаби мазкур 

шояд бо таъсири забони арабї пайдо шуда бошад, аммо бартарї 

доштани мавќеи препозитивии (пешмавқеӣ, пеш аз муайяншаванда 

омадан) муайянкунанда дар осори даврањои аввали рушди забони  
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тољикї ин шубњаро бартараф месозад. Ба ин мисраъњои устод Рўдакї 

таваљљуњ кунем: 

Кас фиристод ба сир-андар айёр маро, 

Ки макун ёд ба шеър –андар бисёр маро 

В - ин фижањпир зи бањри ту маро хор гирифт, 

Бирањонод аз ў Эзади љаббор маро (Рўдакї). 

Аз ин мисраъњо мебинем, ки мавќеи препозитивии хабар баръакси 

меъёри забони адабии имрўза моро аз истифодаи татобеи изофат 

мерањонад. Ва ин хусусият дар назми классикии мо бештар ва дар насри 

он камтар ба назар мерасад. Ин андешаро тањќиќоти М. Н. Ќосимова 

[Ќосимова,1992 : 59] собит менамояд. Ва умуман, нањви назм, ба назари 

мо, бештар хусусияти консервативї дошта, ба асолати хусусиятњои 

грамматикии забон наздиктар аст ва тадќиќоти амиќ мехоњад. 

Муњаќќиќони нањви ибора аз рўйи маводи таьрихи забон ба чунин 

хулоса омадаанд, ки алоќаи њамроњї дар забони форсии тољикї собиќаи 

муайяне дорад. «Дар забони форсии ќадим категорияњои калимањое, ки бо 

алоќаи њамроњї оянд, хеле кам буд, нисбат ба он, ки дар форсии миёна ва 

нав. Баробари аз байн рафтани флексия ва шакли нав гирифтани забони 

форсї алоќаи калимањо бо роњи мувофиќат ва вобастагї хеле мањдуд 

гардид» [Ќосимова,1992: 109]. Имрўз, чи дар забонњои дигари форсї ва 

чи дар забони тољикї алоќаи њамроњї дар баробари алоќаи изофї хеле 

сермањсул аст. 

    Чунон ки мероси боќимондаи шоирони даврањо аввали инкишофи 

забони тољикї нишон медињад, бо ин навъи алоќа категорияњои 

гуногуни калимањо омада метавонанд. Бахусус, бо ин навъи алоќа 

омадани исму љонишин ва исму шуморањо хеле маьмул будааст:  

Њар он замин, ки ту як рањ дар ў ќадам бинињї, 

Њазор саљда барам, хоки он замини туро  (Рўдакї). 

Алоќаи њамроњї яке аз роњњои васлшавии муайянкунанда бо 

муайяншаванда аст, ки воситаи алоќаи байни љузъњо тартиби калима ва 

интонатсия мебошад [29]. 
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   Хусусиятњои гуногуни иборањои њамроњї бо љонишину шуморањо 

аз љониби муњаќќиќон Д. Тољиев [Тољиев 2015: 126] Л. Пейсиков 

[Пейсиков 1952:97] нишон дода шуда, устод Д. Тољиев мегўянд, ки 

«…муайянкунандањои њамроњї бо љонишин ва шуморањо аз љињати шумора 

таѓйир намеебанд» [Тољиев,2015: 60]  

Дар баробари ин чанд мисолро њамчун истисно зикр мекунанд, ки 

дар онњо муайяншаванда шумораи љамь гирифтааст: садњо одамон, 

дањњо мактаббачагон (њамон љо). Аз мисолњои овардашуда хулоса 

баровардан мумкин аст, ки, агар муайянкунанда дар шумораи љамь ояд, 

муайяншаванда низ шумораи љамь гирифта метавонистааст. Л. Пейсиков 

низ иборањои њамроњии исмиро бо љонишину шумора дар забони форсї 

таќиќ намуда, дар шумораи танњо омадани муайяншаванда – исмро зикр 

менамояд [ниг.: 97, 120].  

           Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» дар мавзуи 

“Категорияи шумора дар исмњо” њамчун истисно аз ќоида дар повараќ 

гуфта мешавад, ки «…дар иборањои њамроњии исм бо шуморањои миќдорї 

пасванди љамъбандї дар исмњои шахс ва ё узвњои инсон мушоњода мешавад: 

ду чашмон, панљ бародарон, ҳафт додарон» [29, 61], аммо дар мавзуи 

ибора доир ба ин масьала чизе гуфта намешавад. Муњаќќиќ А. Мирзоев 

низ доир ба масъалаи ибора ба таври хеле васеь истода гузашта бошад 

њам, дар ин бора чизе намегўяд [Мирзоев,2002:75] 

      Дар масьалаи алоќаи њамроњї дар иборањои исмї бо шуморањо 

ашъори боќимондаи шоирони асрњои 1Х-Х як хусусияти забони 

тољикиро ошкор месозад. Дар низми ин даврањо баъзе муайяншаванда – 

исмњо бо муайянкунанда – шуморањо ба ду тарз дар алоќаи њамроњї 

меоянд. Дар мавриди аввал, чунон ки муњаќќиќони меъёри забони адабї 

қайд кардаанд, исмњо дар шумораи танњо меоянд: њазор тарњ, њазор 

саљда: 

Сухан гуфтанаш талху ширин ду лаб, 

Чунон к- аз миёни ду шаккар шаранг (Тоњири Чаѓонї). 
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      Ин тарзи алоќаи муайяншаванда бо муайянкунанда хеле 

серистеьмол аст, аммо исмњои ифодакунандаи узвњои љуфти инсон дар 

чандин маврид дар алоќаи њамроњї бо шумораи љамь меоянд: 

Бад – он ду рухон офати офтобї, 

Бад – он ќадд баррафта зўйи санавбар (Мантиќи Розї). 

  Чунон ки дар осори аксари шоирон дида мешавад, истифодаи 

пасванди хурдию навозиши – ак чун услуби хоси ин давра зуњур мекунад: 

Маро бар соѓарак бар сари маликат,  

Тоза шуда ҳама чу боѓи маликат (Абулаббос). 

    Аз ин рў муайяншаванда – исми пасванди хурдию навозиш 

гирифтаро љамъбандї мекунад: 

Фахри рањї бад – он ду сияњчашмакони туст, 

К – омад падид зери ниќоб аз барии ду њад (Рўдакї). 

Дар мавридњои дигар айнан њамин муайяншавандањо дар шумораи 

танњо омадаанд: 

 Чун кушта бубиниям ду лаб гашта фароз, 

 Аз љон тињї ин ќолаби фарсуда ба оз (Рўдакї). 

Ѓўлию фурўњишта ду ѓўлин ба ду абрў, 

Пинњон шуда андар паси атроф ду ѓўлин (Имораи Марвазї). 

 Калимаи «зулф» -ро, ки арабї аст, дар шакли љамъи дугонаи арабї 

низ овардаанд:  

Ману зулфайни ў нагунсорем, 

Ў чаро бар гул асту ман бар хор (Рўдакї). 

Дар њамин гуна мавридњо калимањои аслан тољикии ифодакунандаи 

узвњои љуфтро дар љамьбандии тољикї меоранд: 

Биёру њон бидењ он офтоб, к - аш бихўрї, 

 Зи лаб фурў шаваду зи рухон барояд зуд (Рўдакї). 

Ин падидаро метавон ба ду тарз шарњ дод. Аввалан, дар алоќаи 

мувофиќат овардани исм – муайяншавандањо бо шумора – 

муайянкунандаи «ду» шояд таьсири љамьбандии дугонаи арабї бошад. 
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Дуввум, онро метавон боќимондаи хусусиятњои грамматикии забонњои 

давраи ќадим ва миёнаи эронї њисобид, ки дорои падеж буда, 

мувофиќати калимањо дар дохили љумла ба инобат гирифта мешудааст. 

Фактњои дигаре, ки дар њамин гуна маврид ба назари мо расиданд, 

фикри дуввумро таќвият медињанд: 

Бародар буд ўро ду ањриманон, 

Яке Кўњраму дигар Андирамон (Даќиќї). 

Чунон ки аз ин мисол бармеояд, калимаи ањриман тобиши сифатї 

низ дорад, гарчи он, аслан, номи фариштаи бадї аст, дар мисоли 

овардашуда бо узвњои љуфт њељ муносибате надорад. Мисоли дигари боз 

њам љолибтаре дучор мешавад:  

Бад – эшон бубахшид сесад њазор  

Гавони гузида набардасавор (Даќиќї). 

Чунон ки мебинем, вожаи набардасавор муайянкунандаи вожаи 

гавон шуда истифода гардидааст. Бо ҳамин тартиб дар назми классикї 

фаровон корбаст шудани иборањои типи ду рухон, ду чашмон, ду 

ањриманон, њазор гавон далели собиќаи алоќаи мувофиќат дар иборањои 

форси тољикї мебошанд, бешубња, бо забони даврањои пешин иртиботи 

бевосита доранд. 

Албатта, забон  пайваста дар инкишоф аст ва баъзе тарзу воситањои 

ифода дар ягон давра маъмул мегарданд ва дар даврае  мањдуд 

мешаванд. Дар бисёр мавридњо забони  матбуот барои эњёи тарзу 

воситањои ифода боис мегардад ва ќолабњои пешин дубора эњё мешаванд  

дар заминаи онњо тарзњои нав њам пайдо шуданашон мумкин аст.  Бо 

ҳамин тартиб метавон аз нотакрориҳои сохтору маъно ва вижагиҳои 

ноби услубии ибораҳои забони тоҷикӣ огаҳ шуд, ки ин ҳама далолат бар 

ғановати нопайдоканории забони ноби тоҷикӣ аст. 
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                            Хулосаи боби  дуюм: 

1. Истифодаи қолаби ба воситаи артикли -е сохташуда бештар дар 

мавридҳое, ки матлабро бо калимаҳои кам ифода карда намешавад, 

созгор аст. Дар ҳолате, ки муайянкунанда сода буда, муайяншавандаро 

аз чанд љиҳат муайян намекунад ва махсус таъкид намеёбад, метавонад 

бо қолаби бо артикли -е сохташуда ифода кунад: духтаре љавоне ёфта – 

духтари љавонтаре ёфта. 

2. Қолабҳои гуногуне, ки мафҳумҳои умумиро ифода мекунанд, аз 

љиҳати обуранги услубї њам фарқ мекунанд. Чунончи, бошандагони 

хонаи барњаво ва ҳозирони хонаи барњаво хоси услуби баланд, вале 

қолабҳои дар хонаи барњаво будагињо ва дар хонаи барњаво будагон хоси 

услуби муоширатанд. 

      3. Бояд қайд намуд, ки истифодаи ҳамзамони пешоянд ва 

бандаки изофї ба вазифаи синтагмавии љузъҳои љумла вобаста аст; 

сохтори љумла қолаби изофиро барои ифодаи дақиқи фикр талаб 

мекунад, то ки муносибати маъної ва грамматикї боиси духўрагии 

матлаб нагарданд. 

    4.Таркиби чашмаш сиёҳ аз рўйи вазифаи номинативї ба сифати 

мураккаби чашмсиёҳ (сиёҳчашм), бо сохтор ба воҳиди коммуникативї – 

љумлаи пайрави муайянкунанда – бачае, ки чашми сиёҳ дорад – наздик 

мешавад. Ғайр аз ин, аз рўйи талаботи маъно ва вазифаҳои гуногуни 

наҳвї ин навъ ифодаҳо дар забони тољикї асоси ба вуљуд омадани 

қолабҳои ҳаммаъно мегарданд. 

   5. Хусусияти грамматикии сифати феълї имкон медиҳад, ки он пас 

аз муайянкунанда ояд: ҳукумат фиристода, худам дидагиҳо. Ғайр аз ин, 

ибораҳои номии сифати феълї бо сохтори наҳвиашон ба љумлаҳои 
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пайрав наздиканд ва осон ба онҳо бармегарданд. Дар ин сурат онҳо 

ҳатман бояд муайяншаванда дошта бошанд.   

6. Истифодаи ҳар як аз ин воситаҳои забонї ҳадди худро дорад ва  

ба кор бурдани қолабҳои аналогї дар забонҳои дигар ғайриимкон аст: 

мафҳуме, ки дар як забон тавассути қолабе баён шудааст, дар забони 

дигар бо ҳамон қолаб ифода карда намешавад. Беэътиної дар ин ҳолат 

ба ғалат ифода кардани фикр, сохта шудани калимаҳои мураккаби сунъї 

ва ба сохтани ибораҳои хоси ҳамон забон набуда оварда мерасонад. 

7. Имрўз, чи дар забонњои дигари форсї ва чи дар забони тољикї 

алоќаи њамроњї дар баробари алоќаи изофї хеле сермањсул аст. 

    Чунон ки мероси боќимондаи шоирони даврањои аввали 

инкишофи забони тољикї нишон медињад, бо ин навъи алоќа 

категорияњои гуногуни калимањо омада метавонанд. Ба хусус, бо ин 

навъи алоќа омадани исму љонишин ва исму шуморањо хеле маьмул 

будааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

БОБИ 3. МУРОДИФОТИ ИБОРАЊОИ ВОБАСТАГИИ ИСМЇ 

(ПЕШОЯНДЇ ВА ПАСОЯНДЇ) ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ 

 

 Қабл аз ҳама бояд зикр намуд, ки дар забони матбуоти имрӯзаи 

тоҷик муродифоти ибораҳои вобастагии исмї ва мушаххасан ибораҳои 

аз нигоҳи иштироки ҳиссањои нутқ  ва вазифаҳои онҳо мавриди таҳлилу 

тасниф қарор гирифта, бар он далолат мекунанд, ки ин намуди 

муродифоти ибораҳо аз шаклҳои самараноки воҳидҳои грамматикї ба 

шумор мераванд. Профессор Л.С. Пейсиков ибораҳои номию феълии 

забони форсиро аз лиҳози сохти семантикию сохторї тахқиқ намуда, дар 

бораи ибораҳои исмї ва бо ёрии пешоянд ё бандаки изофию пешоянд 

алоқа бастани калимаҳо дар таркиби ибора низ мулоҳизаҳои дақиқ баён 

кардааст. Ибораҳоро аз рўйи тарзи алоқа ба изофї, ҳамроҳї ва 

пешояндї (вобастагї) људо карда, љо-љо хотирнишон месозад, ки аз 

назири “вабаста ба елм”, “кудета дар маҳ – е - фарвардин”, “гесмат-е аз 

шаҳр” ибораҳои исмии пешояндї мутаносуби “бе елм вабасте будан”, 

“кудета–йе- маҳ– е-фарвардин” ва “гесмат – е - шаҳр” доранд 

[Пейсиков1952, сањ 72]. 

Муҳаққиқ Ќосимова М.Н. қайд мекунад, ки “калимаҳои забони 

тољикї барои ифодаи муноcибати грамматикї шаклҳои хос надоранд, 

бинобар ин баъди аз байн рафтани системаи падежї пешояндҳо аҳамияти 

калон пайдо кардаанд. Ибораҳои исмии пешояндї баробари ифодаи маънои 

асосї тобишҳои иловагиро ҳам дар бар гирифта метавонанд. Љузъи асосии 

ибора исми амал бошад, муносибатҳои ҳолию объектї, исми конкрет 

бошад, муносибати муайянкунандагї равшан ифода меёбад” 

[Ќосимова,1992 : 59] . 
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Тањқиқгари ибораҳои исмии забони тољикї С. Абдураҳимов дар 

бобати муносибати ибораҳои исмї бо феълї мегўяд, ки “љузъи тобеи 

ибораи феълї, асосан, пеш аз феъл, дар ибораи номї бошад, пас аз љузъи 

асосї меояд” [С. Абдурањмонов,137 сах 1]. 

Ҳангоми нишон додани вазифаҳои пешоянд муаллиф ба омилҳои 

гуногуни грамматикии ифодаи айни як маъно ҳам эътибор додааст. 

Чунончи, аз қабили  як қисм аз шарикдарсон  ибораҳоро шарҳ дода, қайд 

мекунад, ки “бо ибораҳои исмии ифодакунандаи маънои људої муродиф 

мешаванд” [1,140]. 

 Инчунин “ибораҳои исмии ифодакунандаи муносибати объектї ҳам 

аз љиҳати сохт, ҳам аз љиҳати маъно (бо истиснои тағйири љойи љузъҳо) 

ба ибораҳои феълї хеле наздиканд ва аз ин сабаб калимаҳои асосии ин 

ибораҳо бо чунин исмҳое ифода меёбанд, ки номи амалу ҳолат ва љараёнро 

мефаҳмонанд: нигаҳдорї аз вайрониҳо // аз вайрониҳо нигаҳдорї кардан” 

[1,142]. 

 Забоншинос А. Солиев дар мақолааш ҳаммаъноии баъзе хелҳои 

ибораҳои исмии пешояндиро муфассалтар шарҳ дода, дар бобати 

заминаи пайдоиши ин қолаби иборасозї мулоҳизаҳои худро баён 

кардааст. Ба ақидаи А. Солиев: “он ибораҳое, ки љузъи асосиашон аз  

исмҳои амалу протсес (љараён) - /исмҳои феълї/ сохта шудаанд, аз љиҳати 

ифодаи маъно ба ибораҳои феълї ва љумлаи пайрави муйянкунанда 

ҳамвазифа шуда метавонанд: қувваозмоиҳои оид ба самбо гузаронидашуда 

- оид ба самбо қувваозмоиҳо гузаронида шудан – қувваозмоиҳое, ки оид ба 

самбо гузаронида мешаванд” [120,22]. (Солиев,1977:19-22] 
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 Дар ин љо ду навъ  муродифот  мушоҳида  мешавад: 

а)муродифоти қолабҳои аслию ҳосила, ки ба сатҳҳои гуногуни 

грамматикї тааллуқ доранд.    

    б)муродифоти ибораҳои исмї, ки дар он як муносибати семантикию 

грамматикї - /муайянкунандагї/ ба тарзу воситаҳои гуногун ифода 

гардидааст. 

 Муаллиф чунин ақида дорад, ки ибораи исмии ҳикояти оид ба 

хурофот дар натиљаи суст ва тамоман канда шудани алоқаи љузъи тобеъ  

(хурофот) аз феъл кандашуда дар ибораи ҳикояти оид ба хурофот 

кардашуда ба вуљуд омадааст.  Дар ибораҳои ҳикоят дар бораи хурофот 

ва дар бораи хурофот ҳикоят кардан калимаи  хурофот  бо ҳикоят 

алоқаи маъної дорад. 

 Ибораҳои исмї муносибатҳои гуногуни наҳвиро дар бар мегиранд.     

Дар алоқамандї ва ифодаи муносибати калимаҳо дар ибора 

пешояндҳо нақши муҳим мебозанд. Ҳаммаъноии ибораҳо ба кор 

фармудани воситаҳои сарфию наҳвии алоқа вобаста аст, бинобар ин 

масъалаи муродифоти ибораҳои исмии пешояндиро пайваста ба маъною 

вазифаи грамматикии пешояндҳо таҳлил ва таҳқиқ намудан ба мақсад 

мувофиқ аст. 

 

3.1   Муродифоти иборањои исмї бо пешоянди “аз”  
 

Л.С. Пейсиков ибораҳои пешояндии яке аз онҳо, бархе аз 

нависандагон - ро аз љиҳати маъно такрори баъзе вариантҳои ибораҳои 

изофї мешуморад, ки дар онҳо таљзияи миқдорї ва таљзияи эзоҳї ифода 

гардидааст. Ба ақидаи ў, “бо вуљуди гуногунии созмон, тафовути 
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маъноиро пай бурдан мушкил аст. Зоҳиран, дар варианти пешояндї маънои 

људо кардани љузъ аз кулл равшантар ифода меёбад”[ Пейсиков ,103]. 

Ҳамин мулоҳизаро баъзе муњаќќиќони забони тољикї ҳам тасдиқ 

кардаанд. Аз љумла А. Халилов дувоздаҳ соат аз шаб,  ҳар як аз онҳо,  ҳар 

кадом аз шумо - ро далел оварда, тавзеҳ медиҳад, ки “дар онҳо пешоянди  

аз ба вазифаи бандаки изофї омадааст. Агар ин ибораҳоро ба воситаи 

бандаки изофї ифода намоем: дувоздаҳи  шаб,  ҳар яки онҳо,  ҳар кадоми 

шумо мешавад, ки дар ин ҳол халале ба маънои ибора намерасад”[             

Халилов,70-71   

Чунон ки мебинем, муҳаққиқ воҳидҳои яклухти наҳвиро муқоиса 

намекунад, балки фақат воситаҳои грамматикии алоқаи љузъҳои 

ибораро муоина карда, ҳатто онҳоро синоним мепиндорад. Маълум аст, 

ки воситаҳои гуногуни грамматикї муносибатҳои муштаракро ифода 

намуда, ҳамвазифа мешаванд, вале чун ибора, љумла барин воҳидҳои 

наҳвї, ки ба ифодаи маъноҳои грамматикї қодиранд, муродифи 

грамматикї шуда наметавонанд. 

Аз мисолҳои боло ҳам аён аст, ки ҳамаи чунин ибораҳоро исмї 

шуморидан раво нест, чунки љузъи асосиашон бо категорияи гуногуни 

калима ифода ёфтааст. Азбаски исмҳо ҳам дар вазифаи љузъи асосї 

омада, айни ҳамон муносибатҳоро дар бар гирифта метавонанд, 

тааллуқи морфологии онҳоро сарфи назар карда, хусусияти ҳаммаъноии 

ибораҳои  мазкурро  аз  назар  мегузаронем. 

Дар забони адабии муосири тољикї бо ёрии ибораҳои номї роҳҳои 

зерини ифодаи муносибати аз кулл људо кардани љузъ /мухтасаран 

“љузъиёт”/ имконпазир аст: 
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1. “љузъи асосї +  калимаҳои ифодакунандаи миқдор + - и + љузъи 

тобеъ “: 

Ҳар кадоми ин китобњоро пул дода харидааст [Адабиёт ва санъат, 

12.01.2012] – њар кадоми ин китобњо; Кадоми ин саволњо бароятон фахмо 

нест, кадомашро нафањмидед, гўед?! [Адабиёт ва санъат, 30.04.2015] -

кадоми ин саволњо; Ҳељ кадоми инҳо кї будани ману шуморо намедонанд, 

барои њамин њам намеранљед, ба замми ин, инњо насли наванд, нав! 

[Адабиёт ва санъат, 21.08.2014) – њељ кадоми инњо; Баъзеи шогирдон аз 

оѓози соли тањсил њатто китоб надоштанд [Адабиёт ва санъат, 

12.01.2012] – баъзеи  шогирдон. 

2.”љузъи  асосї + – е  + аз + љузъи  тобеъ”: Хар кадоме аз 

иштирокчиёни озмун ба пешнињоди дастовардњои солњои пешини худ њам 

њаќ доштанд [Адабиёт ва санъат, 22.09.2016] - њар кадоме аз 

иштирокчиёни озмун;  Њар кадоме аз љавонњоро, ки хоњиши иштирок дар 

ин маъракаро доштанд, мо даъват намудем [Адабиёт ва санъат,  

22.09.2016] - ҳар кадоме аз љавонњо; Рўзи гузашта ман баъзе аз ин 

гулфурўшонро дида, фармоиш дода монда будам [Адабиёт ва санъат,  

6.08.2015] - баъзе аз ин гулфурўшон; Ду нафар аз духтарони атласпўш 

пештар омада истоданд [Адабиёт ва санъат, 26.03.2015] - ду нафар аз 

духтарони атласпўш; Њељ кас аз ахли нишаст ин суханро чашмдор набуд, 

аз афташ..[ Адабиёт ва санъат, 22.09.2016]. - ҳељ кас аз аҳли нишаст. 

3. “љузъи асосї + -  и + аз + љузъи тобеъ”: 

Содирљон як ќисм аз мењмононро пешакї гирифта ба љониби 

мењмонхона бурд [Адабиёт ва санъат, 29.08.2013]– як ќисми аз мењмонон. 

4. “љузъи асосї +аз + љузъи тобеъ”. Фарқи сохтори мазкур аз қолаби 

қаблӣ  дар он аст, ки дар он ҷузъи асосӣ бидуни бандаки изофӣ меояд ва 

дар баробари ин, дар қолабҳои ҷудогона ҷузъи асосӣ бандаки изофӣ низ 

мегирад. Ҳамчунин қолаби мазкур дар шакли зиёда аз ..., бештар аз..., 
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камтар аз..., дуртар аз... низ ба мушоҳида мерасад. Барои намуна дар 

мисоли зерин ин қолаб ба таври ҳамоҳанг ва бамаврид истифода 

шудааст: Њанўз дар асри XVI дар Хуталон зиёда аз бист мадрасаи дорои 

ваќф вуљуд доштааст [Адабиёт ва санъат, 29.08.2013]. 

Ва ё дар мавриди дигар ба таври зайл омадааст:  

Ноњияи калонтарину наздик аз шањри Кулоб Муъминобод аст. 

[Адабиёт ва санъат, 29.08.2013]. 

Чунон ки мебинем, шакли ибора ба таври басо густарда гузориш 

ёфта, дар он нақш ва вазифаи пешоянди “аз” дар таркиби ибораи ноњияи 

калонтарину наздик аз шањри Кулоб хеле равшан ва мушаххас аст. 

Дар ин шакли ибораҳо мо бештар низоми муқоисаи мафҳумҳо ва ё 

мутаносибии онҳоро дар доираи масофа, масоҳат, ҳаҷм ва ё дигар 

аломатҳои онҳо мушоҳида менамоем. 

Чунин рўзгори пур аз мањрумият, пур аз озор, пур аз яъсу ноумедї ва 

пур аз умедворї бачагонро пеш аз мўлљар мард мекард [Адабиёт ва санъат, 

20.12.2012]. 

5.”љузъи тобеъ + љузъи асосї; љузъи асосї  + љузъи тобеъ”:  

 Директор, муовин, омўзгор ҳар кадом дар алоњидагї сањми худро 

гузоштанд, боз чї кор кунанд? [Адабиёт ва санъат, 22.09.2016]- директор, 

муовин, омўзгор ҳар кадом;  Духтарони чаканпўш ва љавонони љомадор њар 

кадом дар саф љойи худро гирифта буданд [Адабиёт ва санъат, 2.04.2015] – 

духтарони чаканпўш ва љавонони љомадор њар кадом; Дигар иштирокчиён 

њар кадом худро дар минтаќањояшон санљида, ба раќибонашон ѓолиб 

омада, баъдан ба ин зина роњхат гирифтаанд [Адабиёт ва санъат, 

21.05.2015]–  дигар иштирокчиён њар кадом.   

Дар вазифаи љузъи асосии қолаби (1) ё изофї калимаҳои кадом,  ҳар 

кадом,  ҳељ кадом,  ҳама,  тамом,  баъзе,  чї қадар,  чанд нафар,  ду нафар,  

якто ва монанди инҳо кор фармуда шудаанд. Дар ҳамаи мавридҳо 
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маънои аз кулл људо кардани љузъ, ки миқдори номуайян ё конкретист, 

бо тобишҳои гуногуни таъкид ифода меёбад, бинобар ин љузъи тобеъ 

мафҳуми љамъ дошта, бо исмҳои љамъ ё љомеъ, шумораи миқдорию исм, 

шумораю нумератив, шакли љамъи љонишинҳо ифода мегардад.  

Қолаби изофї ҳамеша ибораҳои номии яклухтро ташкил медиҳад, 

ба љузъҳо људо шудан ва аз ҳамдигар дур шудани онҳо имконнопазир 

аст. Ин яке аз аломатҳои сохтории ибораҳои изофї буда, дар ин бобат аз 

пешояндї фарқ  мекунанд.  Аз мисолҳои боло ҳам аён аст, ки дар 

вазифаи љузъи тобеи ибораҳои номии изофї бештар љонишинҳо 

омадаанд ва ба ягон аъзои зикршудаи љумла ишора кардаанд. Дар чунин 

мавридҳо имконияти ишора  кардан бо бандакљонишинҳо пайдо 

мешавад ва ин боз як омили ифодаро ба миён меоварад: ҳар кадоми онҳо 

(инҳо) - ҳар кадомашон, ҳељ кадомашон,  ҳељ кадоми шумо (шумоён) -  ҳељ 

кадоматон. 

Чунин тарзҳои ифода ба љуз вазифаи аслии номинативиашон дар 

таркиби воҳидҳои коммуникативї дар ифодаи муносибати љузъҳои 

љумлаи содаю мураккаб ҳамчун воситаи луғавию грамматикии алоқа низ 

хизмат мекунанд: 

Якчанд нафар дўстони давраи донишљўйї љамъ омада буданд, њар 

кадоми онњо ба андозае, яке нон, дигаре себ, картошкаю равѓан - тўшаи 

роњ гуфта оварда буданд [Адабиёт ва санъат, 21.05.2015]. Ин китобњоро, 

ки мебинед, ҳељ кадомашон муфт ба дасти ман нарасидаанд, њар 

кадомашон бароям аз зару зевар ќиматтар омадаанд ва њар кадомашонро 

аз симу гавњар азизтар медонам [Адабиёт ва санъат, 21.05.2015].  

Дар мисоли аввал ба соҳиби амал се бор ишора шудааст. Ду ибораи 

аввалро бо изофат пайваста, ҳар кадоми... чанд нафар дўстон гуфтан 

мумкин аст.  
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Ҳамин тариқ, ду роҳи ифодакунандаи матлаб пеш меояд: ба тариқи 

яклухт ва људогона. Тарзи яклухти ифода на ҳамеша имконпазир ё 

матлуб аст, чунки имконияти муттаҳид кардани љузъҳои бисёр ва 

гуногун дар ибораҳои изофї маҳдуд аст, ғайр аз ин, дар сурати бо 

ишораҳои људогона ифода кардани матлаб ба тариқи дифференсиалї ё 

ба љузъҳо људо карда, ба қавли мардум “дона – дона карда” баён кардан 

мумкин аст. Чунончи, ибораи баъзеи ҳар кадоми чанд нафар дўстони 

давраи донишљўйї, аввалан, мақсадро пурра дар бар намегирад, чунки  

баъзе – и дигар дар канор мемонад, сониян, муносибати маъноии байни 

калимаҳои таркиби ибора тира ифода меёбад. Ибораҳои изофии ишорат 

дар алоқаманд намудани љумлаи пайрав бо сарљумла низ нақши калон 

мебозанд: Чанд нафар дўстон..., ки ҳар кадоми онҳо ҳам... оварда буданд, 

ҳамон вазифаро тарзи дигари ифода ҳар кадомаш низ ба љо оварда 

метавонад. 

Чунон ки дар боло гуфтем, маънои аз кулл људо кардани љузъ дар 

қолаби пешояндї (2) ба василаи пешоянди аслии аз, калимаи як ва 

артикли - е,  ки ба охири љузъи асосии ибора васл мегардад, нисбат ба 

қолаби изофї возеҳтар ифода меёбад: Рамзия намедонист, ки ба кадоми 

ин суханон... бовар кунад [Адабиёт ва санъат, 23.04.2011]. Муқоиса кунед: 

ба кадом аз ин суханон...; ба кадоме аз ин суханон..., аз ин суханон ба 

кадомаш. 

Қолаби мазкур аз љиҳати тарзи љойгиршавии љузъҳои асосию тобеъ 

ду намуд дорад: 

а)љузъи асосї пеш аз љузъи тобеъ меояд ва ин тарз маъмултар аст: 

Хеле аз омўзгорони муассисањои тањсилоти миёна ќаноатмандии 

худро аз ин китоби дарсї баён карданд [Адабиёт ва санъат, 

19.11.2015]Бисёре аз ин гулҳо худрўй буда, дар натиљаи нигоњубини боѓбони 
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мо нумўъ кардаанд [Адабиёт ва санъат, 14.11.2013] Яке аз устодон аз љойи 

худ баланд шуда рў ба љониби ањли толор овард [Адабиёт ва санъат, 

14.11.2013);  Гурўҳе аз мењмонон аллакай баромада рафта буданд [Адабиёт 

ва санъат, 14.08.2014); Баъзе аз мардњо оддитарин одоби муносибат бо 

занонро дар љойи љамъиятї риоя намекунанд [Адабиёт ва санъат, 

9.01.2014]. 

 б) љузъи асосї баъд аз љузъи тобеъ воқеъ мегардад: Аз издиҳом чанде 

људо шуда љониби автомашина омаданд [Адабиёт ва санъат, 28.05.2015] аз 

издињом чанде; Аз аҳли мањалла љамъе омада, муборакбодї карда рафтанд 

[Адабиёт ва санъат, 5.06.2015]  – аз ањли мањалла љамъе; Аз миёни њофизон 

касоне ба сањна баромаданд, ки њунари шашмаќомхонї доштанд [Адабиёт 

ва санъат, 17.03.2011]– аз миёни њофизон касоне; Аз мардон ҳар кас ќувваи 

бардоштани яроќро дошта бошад, ба майдон мебаромад [Адабиёт ва 

санъат, 5.06.2014] –  аз мардон њар кас. 

Дар гурўҳи аввал љузъи асосии ибора бештар бо калимаҳои миқдор 

ва адад ифода ёфта, бо артикли – е омадааст, вале дар гурўҳи дуюм ин 

аломатҳо чандон характернок нестанд. Дигар ин ки, алоқаи калимаҳо 

дар аввалин мустаҳкам, таркиби ибора рехта, дар дуюмин љузъҳо 

озодтаранд, бинобар ин ҳамчун узви созмони љумла низ истифода 

шудаанд. 

 Дар заминаи тарзи ифодаи дуюм боз як қолаби ибора ба вуљуд 

омадааст:  “аз + љузъи тобеъ + љузъи асосї + энклитика”: 

Аз инҳо чанд нафарашон бори дуюм иштирок мекунанд [Адабиёт ва 

санъат, 13.10.2011]. 

Зоҳиран, бандакљонишин барои қавитар намудани алоқаи маъної 

ва грамматикии љузъҳои ибора хизмат мекунад, вагарна аз инҳо чанд 
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нафар гўем, мурод ҳосил мешавад ва ба ишораи дубора инҳо… – ашон 

эҳтиёље нест. Ин қолаб бештар дар гуфтугў истифода мешавад. 

 Дар ибораҳои изофї, ки љузъи асосиашон миқдори конкретро 

мефаҳмонад, муносибати љузъиёт ифода мегардад: 

… як нафари хобидагон, ду нафари аҳли мањалла...   

Чунин ибораҳо муродифи як нафар аз хобидагон, яке аз хобидагон, ду 

нафари аҳли мањалла шуда метавонанд. Агар љузъи асосии ибораҳои 

изофї бо исмҳои љомеъи гурўҳ, даста ва мисоли ин ифода ёфта бошад, 

дар ибораи гурўҳи навозандагон..., дастаи љавонон...,маънои аз кулл људо 

кардани љузъ ифода намегардад ва бо гурўҳе аз навозандагон, дастае аз 

љавонон баробармаъно мешавад. Аз ин рў, имконияти ифодаи маънои 

љузъиёт дар ибораҳои номии изофї назар ба пешояндї маҳдудтар аст. 

 Қолаби (3) дар забон, умуман, серистеъмол нест, чунки барои 

ифодаи як маъно ду воситаи грамматикї (изофату пешоянд) кор фармуда 

мешавад, ҳол он ки ҳамон муносибатро бо яке  аз он воситаҳо (як қисми 

аризаҳо ё қисме аз аризаҳо) ва ё дар алоқаи ҳамроҳї(як қисм аризаҳо) низ 

ифода кардан мумкин аст. 

 Дар қолаби (4) ду хели муносибати маъної ифода мегардад: 

а) аз кулл људо кардани љузъ: баъзе деҳқонон, як миқдор љавонон, як 

қисм зиёиён ва ҳоказо  

Чунин ибораҳои номии беизофа, ки ба воситаи тартиби калима дар 

алоқаи ҳамроҳї сохта шудаанд, низ муносибати љузъиётро ифода 

мекунанд. Ин маънї танҳо аз семантикаи љузъҳои асосї, ки ғолибан бо 

исмҳои ҳисса, қисм, миқдор ва ғайра ифода меёбанд, падид меояд. 
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Ибораҳои номии беизофа бо изофию пешояндї алоқамандї доранд 

ва муродифи онҳо ба шумор мераванд: баъзеи онҳо // баъзе аз онхо; 

баъзеи хешу табор // баъзе аз хешу табор 

Фарқи љиддии ибораҳои мазкур аз муродифҳои дигар дар ин аст, ки 

онҳо ҳамеша ба мисли ибораҳои намунаовардашуда яклухт воқеъ 

намегарданд, балки чун узви созмони љумла метавонанд ба ҳиссаҳо људо 

шуда, аз ҳамдигар дур раванд. Дар ин сурат љузъи асосї бо як калима ё 

чанд калимаи мувозї ифода мегардад: Чанд нафар аз дўстони давраи 

донишљўйї... ҳар кадоми онҳо..., баъзе... баъзехо... баъзеҳошон    

Либосњои инњо гуногун буда, баъзе атласи сиёњу сафед, баъзе чакани 

гулдўзї, баъзеи дигар куртањои чити гулдор пўшида буданд [Адабиёт ва 

санъат, 10.12.2015] Баъзе одамон ин навигарињои росту дурўѓро шунида, ... 

як гурўњашон ангушти њайрат дар дањон ором буданд, њиссаи дигарашон, 

бахусус занњо, лабњошонро бо рўймол печонда ба њамдигар пичир-пичир 

мекарданд [Адабиёт ва санъат, 4.09.2014]. 

Бешубҳа, чунин ифодаҳо аз доираи қолаби ибораҳои номї 

баромада, бо сохтори воҳидҳои коммуникативии забон алоқаманд 

шудаанд. 

б) Дар ин қолаб муносибати таљзия (таъкидї) / ба ҳиссаҳо људо 

намудан / ва таъкид кардани ҳар кадоми љузъҳо ифода меёбад:  

 Аз чањор хонандаи синф аз њар кадом дар алоњидагї пурсида 

њаќиќати њодисаро дониста гирифт [Адабиёт ва санъат, 26.09.2014]. 

Нависандагони љавон њар яке навиштањои худро рамзгузорї карда ба 

хакамон супорида буданд [Адабиёт ва санъат, 20.08.2015]. 

Чунон ки мебинем, пешоянди “аз” дар таркиби ибораҳои 

овардашуда вазифаи мушаххассозандаи мафҳумро иљро карда, ба ҳамон 

як мафҳум таъкид низ менамояд. 
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Ибораҳои беизофї бо изофї қаробат доранд ва дар ҳолатҳои мусоид 

ба он табдил ёфта метавонанд: чашмони баъзеи инҳо, коргарон як 

гурўҳашон – як гурўҳи коргарон, ҳар кадоми чор донишљў, ҳар якеи 

коргарон, ҳељ кадоми духтарон ва ҳоказо. 

Дар таљзияи ин қабил ибораҳо ҳамеша људо кардани кулл ба 

ҳиссаҳои нисбатан яклухт мушоҳида намешавад, балки калимаҳои ҳама, 

ҳамагї ба вазифаи љузъи асосї омада, чун љузъи таљзия хизмат мекунанд: 

Аз ҳамаи ин чор нафар њуљљатњояшонро гиред, бигузор, бењтарин интихоб 

карда шавад [Адабиёт ва санъат, 5.01.2012] Сокинони ин дара њама мулло 

буданд, донишманд буданд [Адабиёт ва санъат, 4.08.2011]. 

 Ибораҳои беизофаи коргарон ҳар яке, ин духтарон ... ҳељ кадом - ро 

ба пешояндї табдил дода, ҳар яке аз коргарон ва ҳељ кадом /е/ аз ин 

духтарон гуфтан мумкин аст, аммо бошандагони ин дара ҳама - ро ба 

ибораи пешояндии аз бошандагони дара ҳама баргардонидан маҳол аст. 

Шояд заминаи пайдоиши ҳамаи онҳо яке бошад, вале дар забони 

муосири тољикї ин ифодаҳо ҳељ гоҳ бо пешоянд шакл намегиранд ва ба 

ин мантиқи сухан ҳам монеъ мегардад. Дар ибораҳои мазкур вазифаҳои 

таљзия ва таъкид аён аст: Аммо одамони ин  љоҳо  ҳамагї ба чорводорї 

машѓул мешуданд, танњо баъзе - баъзе тољир будаанд [Адабиёт ва санъат, 

5.05.2011]. 

Аз мундариљаи ин љумла аён аст, ки калимаи ҳамагї барои ифодаи 

маънои шуғли ҳама будани чорводорї  хизмат мекунад. 

Дар мисолҳои зерин вазифаи таъкидии он бештар аст: Аз њамин бист 

кўдаке, ки мактаб меоянд, ба фикри шумо, њама маќсади олим шудан 

доранд, бовар кунед, агар чортоаш барои хондан ояд, дигарон њамагї барои 

бозї меоянд [Адабиёт ва санъат, 15.01.2015] ...шинед, шукрона кунед, ин 
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пирон њама дуогў, ин модарон њама некхоњи шумоянд [Адабиёт ва санъат, 

15.01.2015] 

Исмҳои маънии амалу ҳолат бо пешоянди аз калимаҳои дигарро ба 

худ тобеъ намуда, муносибатҳои зерини маъноиро ифода мекунанд: 

1. Объект: Шикояти пиразан аз нотавониаш ба дили писар асар њам 

накард [Адабиёт ва санъат, 14.05.2015]- шикояти пиразан аз нотавонї; 

Пас аз људої аз дўстону наздикон Нигора хеле пажмурда шуда буд 

[Адабиёт ва санъат, 16.04.2015] - људої аз дўстон ва наздикон;  

Исмҳои хабар, ҳикоят, шикоят, сухан, гуфтугузор, нақл ва мисли 

инҳо дар вазифаи љузъи асосии ибора омада, манбаи ахбор ё мавзуи 

суханро мефаҳмонад. Исмҳои људої, норозигї, халосї, наљот ва амсоли 

ин ҳолати шахсро ва калимаҳои дигари бо пешоянди аз ба онҳо 

тобеъшуда объекти ҳолатро ифода мекунанд. Дар иборањои боло 

объекти амал ифода ёфтааст. 

2. Макон: Пас аз бозгашт аз Њисор ман бо ту суњбат хоњам кард 

[Адабиёт ва санъат, 5.05.2011].Назораи кўчањои холї аз тирезаи њуљра ба 

дилаш њам зада буд [Адабиёт ва санъат, 5.05.2011]. 

3. Сабаб: Њисси шодии бепоён аз дидори аввалин Анисаро тарк 

намекард [Адабиёт ва санъат, 16.04.2015]. Хурсандии ман аз омадани 

падарам њадду канор надошт [Адабиёт ва санъат, 14.02.2013]. 

4. Баёния ё муносибати эзоҳї: Дар пањлўи дар нишастагон дўстони 

бародарам аз шањри Душанбе буданд [Адабиёт ва санъат, 14.02.2013] 

дўстони бародарам аз шањри Душанбе; Тамоман нолозим будани њамин 

иќтибосњои дурудароз аз китоби худашро дарк мекарда бошад ё не? 

[Адабиёт ва санъат, 6.09.2012]. 

Ба вазифаи љузъи асосии ибора исмҳои амал, ҳолат ва аломате, ки 

љузъи номии феълро ташкил медиҳанд, (нақл, ҳикоят, ривоят, шикоят ... 

кардан; гуфтугў, гуфтугузор, гуфтушунид, гап-гап кардан) ё аз таркибу 
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ибораҳо сохта шудаанд (холикунї, хабаргирї, ширљўшї, саломат 

нигаҳдорї...), ё аз сифатҳо бо пасванди– ї, - гї сохта шудаанд (људої, 

норозигї, халосї...), ё исмҳои маънии тааљљуб, ҳайрат, шубҳа, умед, 

мақсад. ва сифатҳои феълии исмгардида, ки ба шахс далолат мекунанд: 

бахтбаргаштае, бароянда, фоидабурдагон... кор фармуда шудаанд. 

Ибораҳои исмї аз лиҳози муносибатҳои маъної ва хусусияти 

грамматикї ба ибораи масдарї қаробат доранд ва дар ифодаи маъноҳои 

мазкур муродиф мешаванд:  Дар даврони донишљўйї људої аз наздикон ўро 

як андоза сангдил карда буд [Адабиёт ва санъат, 12.06.2014] – људої аз 

наздикон; Он рўз Саид барваќттар аз дигарон људо шуда, љониби хона 

рафт [Адабиёт ва санъат, 8.10.2015] – аз дигарон људо шудан; Пас аз 

халосї аз чанги ту ман рўз дидам, инро фаромўш накун [Адабиёт ва 

санъат, 21.02.2013] – халосї аз чанги ту; Ба раҳоияш аз зиндон панљ сол 

гузашт, он рўзњоро ба хотир овардан намехоњад [Адабиёт ва санъат, 

17.04.2014] - рањоияш аз зиндон; Барояш халос ёфтан аз дасти падари 

бадќањраш ба осонї даст дод [Адабиёт ва санъат, 27.11.2014] –халос 

ёфтан аз дасти падар. 

Аз муқоисаи мисолҳои боло аён аст, ки феъл ба василаи ифодаи 

тарз, намуд, гузаранда ё монда, бавосита ё бевосита будани амал аз 

исмҳои мувозиаш фарқ мекунад. Масалан, аз исми халосї маълум 

намешавад, ки сухан дар бораи  халос шудан меравад ё халос кардан. Аз 

ин рў маънои амал дар масдар нисбат ба исми амалу ҳолат возеҳ ва 

мушаххас ифода мегардад. 

Ибораҳо аз исми ғайри амалу ҳолат ташкил ёфта бошанд, љузъи 

тобеи онҳо хусусияти эзоҳдиҳї пайдо мекунад, бинобар ин бо љумлаи 

пайрави муайянкунанда иваз кардани љузъи тобеъ имконпазир мегардад: 

...умедҳои мо аз ташриф фармудани меҳмони азизамон  – умедҳои мо, 

ки аз ташриф фармудани меҳмони азизамон пайдо шуда буд; норозигии 
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раиси шањр аз фаъолияти хизматрасонї... – норозигии раиси шањр, ки аз 

фаъолияти хизматрасонї... ба амал омада буд; даромади ҳукумат аз 

зироат  –  даромади ҳукумат, ки аз зироат ба даст меомад,..  

Дар ибораҳои  рафтанњои аз наќша берун, барояндаи аз ин дар,  

ояндагони аз љониби шумо ва ҳоказо бо ду воситаи грамматикї сохта 

шуда, пешоянд воситаи асосии алоқаи љузъҳои ибора, бандаки изофї 

воситаи грамматикии факултативї ба шумор меравад ва аз рўйи 

зарурати созмони наҳвии љумла ба кор бурда мешавад:  

Омадани аз субњи содиќ њар рўз бетанаффус касро хаста мекунад 

[Адабиёт ва санъат, 11.08.2016] – омадани аз субњи содиќ; Нависандагони 

ин нома аз асли воќеа хабар надоранд, вагарна чунин наменавиштанд  

[Адабиёт ва санъат, 11.08.2016]  –  нависандагони ин нома. 

Гоҳе бандаки изофї дар вазифаи воситаи асосии алоқаи наҳвии 

љузъҳои ибора меояд ва ҳамон муносибатеро, ки бо ёрии пешоянди аз ё 

пешоянду бандаки изофї иљро кардааст, ба сомон мерасонад: Хабаргирї 

аз хонаи Омина барояш кори мушкил набуд, сари роњ, як ќадам роњ... 

[Адабиёт ва санъат, 27.02.1013] – хабаргирї аз хонаи Омина – хабаргирии 

хонаи Омина; Бозгашт аз сафари њаљ тавассути шањри Душанбе сурат 

гирифт, гарчанде ки рафтан аз фурудгоњи шањри Хуљанд буд [Адабиёт ва 

санъат, 12.06.2014]  - бозгашт аз сафари њаљ – бозгашти сафари њаљ.  

Љараёни инкишофи забон нишон медиҳад, ки мураккабии 

муносибатҳои семантикиву грамматикї талаб мекунад, то барои саҳеҳу 

пурра ифода кардани тобишҳои маънї аз тамоми имкониятҳои 

грамматикии забони адабї фоида бурда шавад. Дар воқеъ, баъзан 

эҳтиёље  пайдо мешавад, ки маҳз ягон қолаби мушаххаси наҳвї истифода 

гардад. Чунончи, ба љойи Ёде аз дўст ибораи масдарии Аз дўст ёд 

кардан - ро ба сифати сарлавҳа кор фармудан раво нест, зеро услуби 
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публисистї дар доираи нигориши забони рўзномаву маљаллаҳо чунин 

қолабҳоро намеписандад ва ин гуна сарлавҳаҳо таваљљуҳи хонандаро ба 

матни нигоштаҳо љалб карда наметавонад.  

Навъи дуюми ибора чи аз нигоҳи сохт ва чи аз нигоҳи маънову 

услуб ба забони адабии муосири тољикї хос бошад ҳам, аз нигоҳи 

муассирї ва пуробурангї дар услуби публитсистї ба назар хушку қолабї 

менамояд. 

Дар забони матбуоти имрўзаи тољик чунин ќолабњои иборасозї њам 

мушоњида мешаванд, ки назирашон дар осори гузаштагон ё С. Айнї 

барин устодони каломи бадеии замони мо вонамехўрад ва ин зуњурот на 

танњо хоси забони њафтаномаи “Адабиёт ва санъат”, инчунин 

рўзномањои дигар аст. 

Чунончи:  ошхўрии аз њисоби ќарздорони хона ва хобгоњ; марги бо 

дўстон; ояндагони аз тарафи Кўлоб [Адабиёт ва санъат, 12.12. 2011; 19. 12 

2011]. 

Албатта, қолабҳои ифода заминаи муайяне доранд ва аз рўйи эҳтиёљ 

ба миён омадаанд. Зоҳиран, бандаки изофї дар ифодаи манбаъ ё 

сарчашмаи аломат ё кулле, ки аломати људо карда гирифташуда чун љузъ 

ба он мансуб аст, ољизї мекунад (ошхўрии аз њисоби ќарздорони хона ва 

хобгоњ; марги бо дўстон; ояндагони аз тарафи Кўлоб (Адабиёт ва санъат, 

12.12. 2011; 19. 12 2011). 

   Баъзан љузъи эзоҳдиҳанда дар гуфтор бо оҳанги паст ва исти кўтоҳ 

аз љараёни умумии нутқ људо мешаванд: ...аъзоёни дастаи футболи 

“Истиќлол” аз маѓлубият дар бозии гузашта рўњафтода нашуданд  

[Адабиёт ва санъат, 24.07.2013]        

Дастаи љавону серѓайрати Низом Бадалов уњдадорињои имсоларо низ 

пеш аз муњлат иљро карданд [Адабиёт ва санъат, 14.11.2015). 
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Дар забони матбуоти имрўзаи тољик ибораҳои номии изофию 

беизофа ба тариқи мувозї кор фармуда мешаванд: Соли гузашта 

иштирокчиёни озмуни љумњуриявии истеъдодњои љавон, ки љойњои 

ифтихориро соњиб шуда буданд, соњиби имтиёз гардиданд [Адабиёт ва 

санъат, 24.02.2112]; иштирокчиёни озмуни љумњуриявии истеъдодњои љавон 

- ...иштирокчиёни озмуни љумњуриявї, истеъдодњои љавон.  

Сабаби ба миён омадани ин тарзҳои ифода, якум, аз ҳад зиёд тафсил 

ёфтани таркиби ибораҳои изофист. Ифодаи номи муассисаву ташкилот, 

мансабу вазифаҳои љамъиятї ва давлатї водор месозад, ки чандин 

калима бо бандаки изофї ба якдигар алоқаманд карда шавад. Агар ба 

онҳо номи шахс, мукофоти ў, маҳал васл карда шавад, ибора дучанд 

дарозтар мешавад, вале ҳусни баён бо бандаки изофї васл кардани 

бештар аз чаҳор – панљ калимаро намепаварад 

Бинобар ин назар ба“сардори дастаи яккачини футболбозони љавони 

ноњияи Љалолиддини Балхии вилояти Хатлон гуфтан – сардори дастаи 

яккачини футболбозони љавон аз ноњияи Љалолиддини Балхии вилояти 

Хатлон гуфтан осону равонтар аст. 

Сабаби дуюм ин аст, ки муносибати грамматикии байни 

муайянкунандаи соҳибии ифодакунандаи мутааллиқот бо 

муайяншаванда назар ба муносибати муайякунандаи аломат бо 

муайяншаванда сусттар аст. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки маҳалли 

тааллуқотро баъзан ба тариқи мустасно ё иловагї дар қавсайн зикр 

кардаанд:  мухбири ғайриштатии мо С. Диловаров /аз Қалъаи Хумб/, С. 

Усмонов /аз Данѓара/. 

 Чунин номҳои тафсилї бо исми хос анљом ёфта бошад, бо бандаки 

изофї васл намудани эзоҳдиҳандаҳои дигар ба салосати сухан халал 



125 
 

мерасонад, чунки исмҳои хос, хусусан исмҳои хоси шахс, табиатан бо 

изофат калимаҳоро ба худ  тобеъ намуда, тафсил намеёбанд. Чунончи: 

Лабораторияи опто-акустикаи институти физика ва техникии ба 

номи С. У. Умарови АИ Тољикистон  гуфтан ба гўш носуфта мерасад. 

Баъзан таносуби савтии таркиби овозии калимаҳо низ ба кор фармудани 

бандаки изофї монеъ мегардад: ...хољагии ба номи Носирови ноҳияи 

Ќубодиён – хољагии ба номи Носиров, ноҳияи Қубодиён. 

 Ҳама гуна исмҳо, ки ҳамеша ва бе ҳељ монеа дар вазифаи 

муайянкунандаи нисбї омада наметавонанд, барояшон кашидани бори 

муайянкунандаи дигаре  гаронї мекунад. Ба ин табиати исмҳои хос ва ба 

эътибор гирифтани таносуби овозии калимаҳо зам карда шавад, чї 

андоза мураккаб будани муносибатҳои семантикию сохтории ин гуна 

ибораҳои номї аён мегардад. 

 Бояд қайд кард, ки пешоянди аз дар ифодаи муносибатҳои объектї, 

хусусан дар ифодаи мавзуи баҳс, бо пешояндҳои дигар ҳамвазифа шуда, 

вариантҳои грамматикии ибораҳои исмиро ба миён меоварад: бадгумонї 

аз // дар ҳаққи ..., сухан аз // хусуси // дар бораи // ба болои // оид ба // ва ғ. 

 

3.2. Муродифоти иборањои исмї бо пешояндї “дар” 

 

Бо ин пешоянд ҳам аксар аз исмҳои амалу ҳолат, кору машғулият  

(хизмат, подабонї, мардикорї, таҳсил, ёрї, љустуљў, сайругашт, 

калтаккўбї, чархзанї, нигаҳдорї ...), ки аз љузъи номии феълҳои таркибї 

(хизмат кардан, таҳсил намудан...), аз тамоми таркиб (чарх задан, нигаҳ 

доштан,..) ва ё аз ибора (роҳ ёфтан) ҳосил гардидаанд, ибораи исмї 

сохта мешавад. Далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар ин хели ибораҳо аз 

қабили диловарї, гурезагї исмҳои маънии аломат ё исмҳои маънии марг, 
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масъулият, саҳм, ҳисса, музаффарият, комёбиҳо ва мисли инҳо, инчунин 

исмҳои мушаххаси унсур, чемпион, сарфармондеҳ...низ ба вазифаи љузъи 

асосї омада метавонанд: иштирок дар љангҳо, подабонї дар қишлоқ, 

хизмати ҳарбї дар сарҳад, сайругашт дар шаҳри худ, дар зиндон 

калтаккўбкунї, диловарї дар ақибгоҳи душман, марги фољиавии дўсташ 

Ҳусейн дар марғзори соҳили наҳр, чун доғи шир дар матои кабуд,  унсурҳои 

зиддидемократї дар њизб, чемпиони Аврупо дар соли 2012,  сарфармондеҳи 

қувваҳои мусаллаҳи НАТО дар Аврупо. 

 Аз мисолҳои боло ҳам пай бурдан мумкин аст, ки чунин ибораҳо ба 

маъноҳои макони воқеъшавии амалу аломат, замони ба вуқўъ 

пайвастани он ва объекти амал далолат мекунанд. Дар ифодаи 

муносибати макону замон пешояндҳои таркибї ҳам кор фармуда 

мешаванд: Нигоҳҳои ў ҳам дар лаби чашма, ҳам дар зери маљнунбед дар 

вақти хайрухуш аз хотирам њељ гоњ фаромўш нахоњад шуд [Адабиёт ва 

санъат, 16.08.2012] Љастухезҳо дар лаби љарї барои бузичаат охирин 

набошад, пеши роњашро оњиста гиру ба тарафи њамворї гардон [Адабиёт 

ва санъат, 10.02.2011]. 

 Маънои макон ва замонро бо ёрии љумлаи пайрав ва ибораҳои 

сифати феълї низ ифода кардан мумкин аст: 

Љасорати он рўз дар назди падараш нишондода талхаи модарро 

кафонд [Адабиёт ва санъат, 15.04.2012]. Мисли наќши по, ки дар болои гил 

монад, доѓи ў дар дилаш монда буд [Адабиёт ва санъат, 15.04.2012]  

Ҳамин хусусиятро дар ифодаи замон ҳам мушоҳида кардан мумкин 

аст: аҳволи занони тољик дар 50-60 сол муқаддам – аҳволи занони тољик, ки 

50-60 сол муқаддам буд,... 
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 Бояд қайд кард, ки чунин имконияти баёни матлаб хеле маҳдуд 

буда, дар сурати бо исмҳои дигар ифода ёфтани љузъи асосии ибора бо 

љумлаи пайрав шарҳ додани муносибатҳои замонию маконї мумкин 

нест. 

 Дар забони тољикї ибораҳои исмии аз қабили дар дасташ китоб, 

дар нўлаш сигор ҳам хеле маъмуланд. Сохту таркиб, вазифаи наҳвии 

чунин ибораҳо дар як қатор асару мақолаҳои илмї ҳарљониба таҳлилу 

таҳқиқ шудаанд.  

Забони асарҳои бадеии нависандагон ва матбуоти имрўза шаҳодат 

медиҳад, ки ибораҳои исмии мазкур, асосан, вазъи субъектро ҳангоми 

омодагиаш ба кору машғулият ё умуман амалиёт ифода мекунад ва дар 

љумла на танҳо ба вазифаи муайянкунанда омада, аломату хусусияти 

муайяншаванда (аксар соҳиби амал), балки аломати амалу ҳолатро 

фаҳмонида, вазифаи ҳолро низ адо мекунад. Бо ёрии чунин ибораҳо 

аломатҳои зерин ифода меёбанд: 

1.Ҳангоми содир кардани амале дар чї гуна вазъият будани субъектро 

мефаҳмонанд. Ин маънї дар ду қолаб ифода мегардад: 

а) “исм (номи аслиҳа, асбоб, ашё) + дар + исмҳои соматикї”: 

қалам дар даст, кулоњ дар сар, айнаки гирдашсиёҳ дар чашм ... 

б)” дар (ба) + исмҳои соматикї +  исм (аслиҳа, асбобу ашё)”: дар 

даст таппонча, дар дасташ як лингаи калони пур аз пилла, ба дасти ҳар 

кадомашон ливои кишварњои бародарї, дар китфаш каланд. 

Бандакљонишинҳои шахсї-соҳибї ба љузъи асосии ибора васл шуда 

омада, нисбати онро ба соҳибамал ифода мекунанд. Љолиб аст, ки ин 

ҳолат бештар дар қолаби дуюми ифода мушоҳида мешавад. Дар қолаби 

якум мисол хеле кам ба назар мерасад: чўб дар дасташ. Зоҳиран, дар 



128 
 

чунин ҳолатҳо вазифаи асосии энкликтика возеҳтар намудани 

муносибати вазъи воқеи амал бо соҳиби он аст. 

 Азбаски ин гуна ибораҳои исмї ҳолату вазъиятро дар алоқамандї 

ҳам ба субъекту ҳам ба предикат ифода мекунанд, дар як маврид чун 

аломати предмет хусусияти муайянкунандагї, дар мавриди дигар ҳамчун 

аломати амал хусусияти ҳолї зоҳир мекунанд: 

Як рўз пас аз кор ду каси чарминапўши сумка дар даст пеши роњашро 

гирифтанд [Адабиёт ва санъат, 5.11.2015] Чор духтари рўймол ба сар ва 

чаканпўш дар сањна мераќсиданд... [Адабиёт ва санъат, 19.09.2013]. 

Фактҳо шаҳодат медиҳанд, ки қолаби дуюми ифода дар алоқаи 

изофї намеояд ва муносибати муайянкунандагиро намефаҳмонад. 

Калимаҳои мураккаб ғолибан аз қолаби якум сохта шудаанд. Истифодаи 

қолабҳо ба майлу мароми эљодии ҳар соҳибқалам низ вобастагї дорад. 

Ҳар ду қолаб ҳам бо омилҳои дигари ифода (ибораҳои сифати феълї ва 

љумлаи пайрав) хеле наздиканд, зеро айни як муносибат дар як маврид 

бо қолабҳои мазкур, дар мавриди дигар бо ёрии ибораҳо ё љумлаи 

пайрав ифода гардидааст. Масалан, дар мисоли боло сумка дар даст чун 

аломати зоҳирии ду каси чарминапўш падидор шудани амалиёти 

истинтоќ бо ёрии ќонуну “далел” шарҳ ёфтааст. 

Љолиб аст, ки дар чунин мавридњо вазъи субъектҳо дар адои хизмате 

ё таъсиру ҳаракате қариб ҳамеша бо љумлаи пайрави тарз шарҳ меёбад: 

Пиру љавон, дар њолате ки дар даст байраќчањоро алвонљ медоданд, 

њама чониби майдони марказї роњ мепаймуданд [Адабиёт ва санъат, 

19.09.2013] Марду зан, дар ҳолате ки дастњо ба гардани њамдигар буд, 

якбора ба тарафи љавон нигоњ карданд [Адабиёт ва санъат,  23.07.2014] 

Мард, дар ҳолате ки дар як дасташ шиша ва дасти дигараш дар миёнаш 

буд, пойи лангашро кашола карда пеш давидан мехост [Адабиёт ва санъат 
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05.11.2015]. Љобир, дар ҳолате ки дар пушташ бастаи њезум  ва табар буд, 

дасташро ба Акрам дароз кард [Адабиёт ва санъат, 23.07.2014]. Дар байни 

роњ, дар њолате ки дар як дасташ љомадон, дар дасти дигараш дастаи гул 

буд, Толиб шах шуда меистод [Адабиёт ва санъат, 05.11.2015]. 

Мундариљаи љумлаҳои пайрави мисолҳои болоро бо ёрии ибораҳои 

сифати феълї ифода намуда, мақсадро дар қолаби љумлаҳои сода низ 

адо кардан мумкин аст. Љумлаҳои зеринро бо мисолҳои намуна 

овардашуда муқоиса кунед: 

Бо як дасташ ќадањи шаробро бардошта, дасти дигарашро мисли 

шамшер теѓ карда, бо овози баланд ба сухан оѓоз кард [Адабиёт ва санъат, 

02.07.2010] Њар субњ хаста нашуда, либосњояшро дарзмол карда, чояшро 

њам худаш дам карда нўшида, ба кор мерафт [Адабиёт ва санъат, 

02.07.2010]. 

Чунон ки мебинем, ҳамон маъниҳоро, ки гоњо ба воситаи љумлаи 

пайрав баён карда мешаванд, нависандагони дигар бештар бо қолабҳои 

гуногуни ибораи исмии пешояндї ва ё ибораҳои сифати феълї адо 

кардаанд, ҳол он ки ин тарзҳои ифодаро ҳам ба љумлаи пайрав 

баргардонида дар ҳолате ки бо як дасташ ќадањро бардошта, дасти 

дигарашро теѓ карда буд ва ҳамгуни инҳо низ гуфтан равост. Аз мисоли 

охирон пайдост, ки баъзан адибон аз як тарзи ифода сўйиистеъмол 

накарда, қолабҳои гуногунро ба кор мебаранд ва бо ин васила дар 

истифодаи қолабҳои наҳвї ҳам аз якрангї эҳтироз мекунанд. Бояд қайд 

кард, ки ибораҳои исмии пешояндї бо масъалаи калимасозї ҳам 

алоқамандї доранд. Маълум аст, ки ибораҳои мазкур бар эзоҳи ҳиссаҳои 

номї омада бошанд, мисли муайянкунандаҳои дигар чида шуда 

метавонанд: як нафар нозири чўбча дар даст ва телефондор. 
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Вале  ибораҳои исмии пешояндї мисли аъзоҳои дигари чида 

бандаки изофї гирифта, калимаеро ба худ тобеъ намуда, силсилаи 

эзоҳшавандаҳои изофиро ба вуљуд оварда наметавонанд: 

Як нафари мўйсафеди ришу бурутдори асо дар даст //... як нафари 

асо дар даст ... 

Дар ин гуна ҳолатҳо тамоми ифодаи асо дар даст ба як калимаи 

мураккаб табдил меёбад: асобадаст, косабадаст,  тољбарсар, хонабардўш 

ва ҳоказо. Калимаҳои мураккаби аз назири бурутдор, асодор аз лиҳози 

маънї бо ифодаҳои одами бурутдор (одами бурут)дошта // -гї, асо дар 

даст – асодошта // -гї қаробат доранд. Чунин калимаҳои мураккаб дар 

сурате ҳаммаънои қолаби пешояндї мегарданд, ки маънои дороиро 

молик бошанд: одами ќалам дар даст - ...ќаламбадаст // ќаламдор. Дар 

мавриди охир калима маънои маљозї њам гирифта метавонад: ќаламдор – 

бохату савод, нависанда. 

Дар бештарини қолабҳои пешояндии типи мазкур калимаҳои даст, 

китф... ба маънои аслиашон меоянд: халтаю сабад дар даст,  дастархоне 

дар тори сар, завлона ба пой... 

Пешоянди дар бо калимаҳои даст, гардан, китф, сар омада, ба 

тобиши сатҳ низ далолат мекунад. 

2. Намуди зоҳирии субъект ҳангоми ба љо овардани амале ифода 

меёбад. Дар ин маврид ҳам қолаби мазкур ду тариқа истифода мешавад: 

1)”дар  /ба/ +  тан ( бар, сар, по ) + исми соматикї + исм (либос ё 

пойафзол)”: дар бар атласи хушдўхт; дар танамон куртаи чакани гулдор, 

дар поямон туфлињои пошнабаланд, дар гарданамон шарфњои мўйина; дар 

танаш куртачаи гулобии шинам, дар мўйҳояш љамолакњои сафед, дар пояш 

туфличаҳои сиёњ; ба танашон љомаҳои беќасаб ва дар сарҳошон салла; дар 

китф љома ва дар сар кулоҳи барра; дар чашм айнаки сиёњ. 
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Ин варианти ибораҳои исмии пешояндї дар забон серистеъмол аст. 

2). ”исм (либос, пойафзол) + дар (ба) + исми соматикї”: костюму 

шими Љорљио Арманї дар тан ва туфлињои Марко Поло дар пой; либоси 

беморї дар бар; салла бар сар; љома бар китф ва пойи ба кафш... Аломате, 

ки бо ёрии ибораи исмии пешояндї ифода мегардад, дар байни субъекту 

предикат муштарак буда, гоҳе бевосита ба соҳиби амалу ҳолат нисбат 

дода мешавад, гоҳе ба василаи хабар. Баъзан муқаррар кардан душвор 

мегардад, ки аломати дар ибора ифодаёфта ба кадоме аз сараъзоҳо 

алоқаи грамматикї дорад: Командири даста Мирзои кепка дар танаш 

либоси њарбии амрикої ва дар сараш кулоњи ситорачадор,чашму рўяш 

монанди мастҳо сурху сўзон, дар даму нафасаш истода намешуд [Адабиёт 

ва санъат, 16.12.2010]. 

Якум, феъли ёвари будан ба ҳар кадоми ифодаҳои дар танаш 

либоси..., дар сараш кулоњи...,  чашму рўяш монанди... мутааллиқ шуда 

метавонад, дар ин сурат онро љумлаи содаи хабарҳояш чида шуморидан 

лозим аст. Дуюм, дар қатори ҳоли ҳолати чашму рўяш монанди мастҳо 

сурху сўзон ба тариқи чида омадани он қолабҳои ифодакунандаи намуди 

зоҳирии онро ба доираи ҳол дохил мекунад, сеюм, ин ифодаҳо ба љумлаи 

пайрави муайянкунанда басо наздиканд.  

 

3.3. Муродифоти иборањои исмї бо пешоянди “бо” 
 

Дар забони тољикї дар шарҳи зоҳири шахс ибораҳои дар тан љома – 

љома дар тан; дар танаш љома – љома дар танаш; љома пўшида / ба бар 

љома карда.../ - љома пўшидагї / ба бар кардагї... /; бо тани љома – тани 

љома, ҳатто тани ба љома ба кор бурда мешаванд. Ибораҳои охирин дар 

гуфтугў маъмуланд ва се қолаб доранд:  
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1.“бо + исми соматикї – изофат – сифат”:  Нависанда имрўз чї 

дорад,аз як тараф, бо тани нимбарањна, шиками нимсер, ќалам ба даст 

саргардон аст, аз тарафи дигар, њатто хонанда надорад... [Адабиёт ва 

санъат, 9.04.2015); Мардаки бечора дар ин њавои сарди тирамоњ бо тани 

бараҳна дар берун зери борон кор кунаду ту боз норозї бошї [Адабиёт ва 

санъат, 27.11.2014]. 

Ибораи мазкур дорои чунин вариантҳост: 

 а)”исмҳои соматикї + изофат + ба + исм (либос, пойафзол)”: 

 Назирї костюми нимдошт дар китф, пойи ба калўш давида берун 

баромад... [Адабиёт ва санъат, 27.11.2014]. Њамидахола тани ба курта 

давону тозон аз кўча омад [Адабиёт ва санъат, 16.05.2013]. 

 б) “бо +исм –+изофат + сифат”: бо тани нимбараҳна... 

в)”исм +изофат + сифат”: пойи бараҳна 

Тасаввур намуд, ки гўё пойи бараҳна ба болои алмос роњ меравад 

[Адабиёт ва санъат, 27.05.2013]. 

г) сифати мураккаб: 

 Ба ту зарур буд, ки побарањнаю сарбарањна пеши мардум барої?! 

[Адабиёт ва санъат, 10.05.2012]. 

Чунин калимаҳо на танҳо ба вазифаи ҳол, балки муайкунанда ва 

хабар шуда ҳам меоянд: Ин гурўње, ки шумо дар зоњир сару тандарида, 

побараҳна ва гуруснаю бенизом мебинед, арзиши як артиши аз сар то по 

мусаллањро доранд! [Адабиёт ва санъат, 22.11.2012]. 

Ҳамаи ин вариантҳо бо қолабҳои энклитикї (бандакљонишинї) ва 

сифати феълї ҳаммаъно мешаванд: танаш бараҳна; танашро бараҳна 

карда...; сару пояшро бараҳна карда..., сару танашон дарида... 

Ибораҳои пешояндии бо сару тани дарида, бо љомаи дарида... 

муродифҳои гуногунсатҳи калимаҳои мураккаби сару тандарида, 

љомадарида  мешаванд: Саропо лойолуд, сару тандарида чанд мардро ба 
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њуљра дароварданд [Адабиёт ва санъат, 22.11.2012]. Писарак љўроби 

даридаи ангушти пойҳояш намоёншударо пушти њамдигарашон пинњон 

кардан мехост [Адабиёт ва санъат, 5.07.2016]. 

2. “бо + исм (либос) + изофат + сифат”: 

Анвар бо либоси ҳарбї  омада буд [Адабиёт ва санъат, 6.02.2014] Бо 

либоси расмї ба дарс бояд њозир шаванд, фањмо? [Адабиёт ва санъат, 

[30.01.2016]. Одил бо либоси тоза ва озодаи олуфтамонанд ба дарс омада 

буд [Адабиёт ва санъат, 30.01.2016] Рухшона духтари ќоматбаланди бо 

либоси сафеди озода ба пешвози мо омада буд [Адабиёт ва санъат, 

12.06.2014] Ту аќл дорї, наход кас ба њамин гуна чорабинї бо либоси хонагї 

њозир шавад?!  [Адабиёт ва санъат, 12.06.2014]. 

Ифодаҳои болоро ҳам ба субъект ва ҳам ба предикат алоқаманд 

кардан мумкин аст, бинобар ин вобаста ба ғарази гўянда ба љумлаи 

пайрави ҳол ё муайянкунанда табдил меёбанд:... дар ҳолате ки либоси 

њарбї ба бар дошт...; Рухшона..., ки либоси сафеди озода дошт ... 

Ҳолату авзои субъектро ҳангоми ба љо овардани коре баён карданї 

бошад, ба љумлаи пайрави тарзи амал, намуди зоҳирии соҳибамалро 

хотирнишон карданї бошад, љумлаи пайрави муайянкунандаро ба кор 

мебарад. Аз ин љост, ки қолаби пешояндї барои мухтасар ишора кардан 

истифода шавад, љумлаи пайрав объекти тасвирро мукаммал шарҳ 

медиҳад, то ки хонанда ё  шунаванда ҳолати шахс ё намуди зоҳирии ўро 

ҳангоми амалиёташ возеҳ тасаввур карда тавонад.  

Дар қатори ҳолҳои тарз чида шуда омадани қолаби мазкур ҳам 

далели он аст, ки нисбат ба шарҳи аломати субъект ба ифодаи аломати 

амалу ҳолат бештар майл мекунад ва ба ибораи сифати феълї ҳаммаъно 

мешавад: либоси расмиашро пўшида // дар ҳолате ки дар тан либоси расмї 

дошт... Шакли кўтоҳи сифати феълии замони гузашта ба љуз ифодаи 
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тарзу тариқи воқеи амал вазифаҳои дигари наҳвиро низ адо мекунад, 

бинобар ин ифодаҳои мазкурро дар ҳама гуна ҳолатҳо ба сифати феълї ё 

ибороти он табдил додан имконпазир аст: либоси хонагиашро пўшида ба 

кўча давид.  Дар ин љо сифати феълии пўшида амали љумлаи пайрави пеш 

аз амали асосии давид содиршударо мефаҳмонад, бинобар ин маънои бо 

(дар) либоси хонагї – ро намедиҳад. 

3.”дар + исм (либос) + изофат + сифат (аксар нисбї): 

Онҳо мардро дар либоси милитсионерї дида, аз суханњои навакак 

гуфтаашон њангашон канд [Адабиёт ва санъат, 6.02.2014] Ду марди 

миёнаќади љиддї дар либоси расмї  моро роњбаладї карданд [Адабиёт ва 

санъат, 13.01.2011] Садрнишинон бо либоси расмии хокистарии сиёњтоб 

њамаи мусофиронро хайрамаќдам гуфтанд [Адабиёт ва санъат, 

30.01.2014]. 

Ин тарзи ифода дар забони матбуот ва асарҳои нависандагони 

људогона дучор омада метавонад. Гумон меравад, ки он дар зери таъсири 

тарљума пайдо шудааст: в официальной форме; в милицейской форме  ва 

ҳоказо.  

Бо пешоянди аслии бо ифода нисбатан табиї мебарояд: Даста – 

даста сарбозони љонфидо бо либосҳои низомї саф кашида меистоданд 

[Адабиёт ва санъат, 24.02.2014]. 

Маълум мешавад, ки ин қолаб бо пешояндҳои бо, ба, дар ва дар 

гуфтугў бо пасоянди қати сурат гирифтааст: 

О, либоси кўҳна қати њам ба мактаб рафта мешудааст-ку! [Адабиёт 

ва санъат, 6.10.2016].  

Чунин ифодаҳо таркиби яклухт доранд ва дар љумла ба вазифаи 

ҳоли тарз ё муайянкунанда меоянд. Бандакљонишинҳо тамоми ифодаро 
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бо мубтадо ва ба воситаи он ба хабар алоқаманд месозанд ва дар забони 

тољикї чун омили махсуси алоқаи мувофиқат хизмат мекунанд. 

Бо ёрии пешоянди бо аз исмҳои амал, гуфтор ва муносибат бо 

маъноҳои мусоҳиба, ҳамдастї дар коре ва муносибати тарафайн дар 

воқеае ибораи номї сохта мешавад. Дар ифодаи мусоҳиба, одатан, 

исмҳои мулоқот, суҳбат, гуфтугў, гуфтугузор, гуфтушунид, муҳокима, 

мунозира, мубоҳиса ва амсоли инҳо истифода мешаванд: мулоқот бо 

марди бегона, суҳбати ў бо ањли синф, гуфтугузори бой бо нависандаи 

маъруф, муҳокимаи ин гуна масъалаҳо бо шумо,  гап – гапи Адиба бо он 

шахс... Дар ибораҳои исмии бо ин пешоянд суратгирифта объекти амал 

ифода мегардад: вохўрии гарму љўшон бо ҳар яки онон, ҳамкории иқтисодї 

бо онҳо.  

Ибораҳои исмї муносибати тарафайнро мефаҳмонанд:   

 Муносибати гарми шумо ба мизољон нисфи муваффаќият ва даромад 

дар тиљорат аст [Адабиёт ва санъат, 8.04.2014]. 

Бо ёрии пешоянди бо тарзу олоти иљрои амал низ ифода ёфтааст: 

гуфтугў бо имою ишорат; бо изтироб сарафшониҳо; тутафшонї бо чўб 

ва ҳоказо. 

Аён мегардад, ки љузъи асосии ибораҳои мазкур, асосан, бо исмҳои 

маънии амалу ҳолат ва муносибат ифода ёфтаанд, ки бо феълҳои 

таркибии номї бунёди умумї доранд: мубориза бурдан, вохўрдан – 

мулоқот, мубориза, вохўрї ва монанди ин. Исмҳои амалу ҳолат 

робитаҳои маъноию  грамматикиашонро бо феъл нигаҳ медоранд ва ин 

хусусият дар исмҳои мураккаби таъминкунї, истифодабарї, тутафшонї 

ва мисоли инҳо возеҳтар зуҳур мекунад. Ин ҳама заминаи муродифоти 
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ибораҳои исмї бо ибораҳои  масдарї гардидааст: мулоқоти бо шогирдон 

ба вуқўъ пайваста // мулоқоте, ки  бо шогирдон ба вуқўъ пайваст. 

Муносибати байни калимаҳо дар таркиби ибораи исмї бо ду 

воситаи грамматикї низ ифода мегардад: љангу љидоли бо душман, алоқаи 

бо дигарон. Таърихи забон гувоњї медињад, ки ин тарз иборасозї дар 

гузашта низ истифода мегардид: «Дар се љойи матн истифодаи яке аз 

усулњои љолиб (дар «Ёдгори Бузургмењр» – Ш.И.) дар ташкили иборањо 

тавассути ду воситаи алоќа – изофа ва пешвандњо ба мушоњида мерасад: 

«будани бо некон», «пазириши аз подшоњон», «бахшиши ба носипосон» 

[114,139]. 

Ибораҳои изофии пешояндии савдогарии бо бензин, љангу љидол бо 

модар..., инчунин бо ёрии ибороти сифати феълї ё љумлаи пайрави 

муайянкунанда эзоҳ ёфтани љузъи асосии ибораҳои исмї шаҳодат 

медиҳад, ки байни алоқаи пешояндии аъзоҳои љумла ва љузъҳои ибора 

тафовути муайяне ҳаст: исм хоҳ бо пешоянду пасоянд алоқаманд шуда 

бошад, хоҳ бо омили дигари грамматикї, ҳамеша хусусияти исмиашро 

нигаҳ медорад, ки дар ин љо ба сифати муайянкунанда падидор 

гардидани он шоҳиди ҳол аст. Ин хусусият ба аъзоҳои љумлаи сода ва 

хусусан муносибати маъноию грамматикии исм бо калимаҳои дигар, 

характернок нест; дар сохти наҳвии забони тољикї аз ин љиҳат ҳам 

аломатҳои хос ошкор мегарданд. Чунончи, бо ин мазмун тавсифнома 

додаанд мегўянд, ки дар зери таъсири ифодаи русии характеристика с 

таким содержанием дар гуфтугў маъмул аст. Дар чунин мавридҳо дар 

забони тољикї, одатан, љумлаи мураккаби тобеъ истифода бурда 

мешавад: Охир дар дасти шумо санаде, ки бо мазмуни соњибмулк будан 

навишта тасдиќ шуда буд, њаст-ку [Адабиёт ва санъат, 6.10.2016]. 
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Ҳамин тариқ, ибораҳои исмии бо пешоянди “бо” суратгирифта чун 

љумлаи унвонї ба сифати сарлавҳа кор фармуда мешаванд. Ин хусусият 

дар муродифҳои дигари он нест:                                   

Якдилї бо њаммилатон;  алоқа бо муштариён ва дигари ҳамгуни 

инҳо. 

Љолиб аст, ки баъзан тамоми ибора чун як аъзои љумла шакл 

мегирад: Шояд ту шўхї мекунї, аммо ман нишасти бо дўстонро аз 

маљлиси шоњон авлотар медонам [Адабиёт ва санъат, 27.05.2010]. 

Пешоянди бо ҳамвазифаи пешояндҳои дигар шуда, вариантҳои луғавию 

грамматикии ибораҳои исмиро ба миён меоварад:  мубориза бо бемориҳои 

сирояткунанда – мубориза ба муқобили бемориҳои сирояткунанда; 

мубориза бо экстремизм – мубориза бар зидди экстремизм ва ҳоказо. 

 

3.4. Муродифоти иборањои исмї бо пешоянди “ба” 

Пешоянди аслии ба фақат дар таркиби ибораҳое меояд, ки љузъи 

асосиашон бо исмҳои амалу ҳолат ифода ёфта бошанд. Чунин исмҳо  

(харољот, назорат, муносибат, далолат, хизмат, дахолат, шикоят, 

итоат, љуръат, талаб, қабул, сафар, нигоҳ, ҳамроҳї, пешбарї ва ғ.)  бо 

феъли ёвари кардан таркибҳои феълиро ташкил дода, ба маъноҳои зерин 

ибора месозанд: љонишинњои предметї бештар истеъмол   мешаванд.   

 Онњо њарчанд алоќаи синтаксисии байни љузъњои ибораро таъмин 

намояд њам, лекин дар таркиби ибора њамчун воситаи ёвар маъно ва 

вазифаи грамматикї пайдо мекунад.” (Ѓаффоров А. Иборањои феълии 

пешояндї дар “Бадоеъ-ул ваќоеъ” –  Зайниддин Мањмуди Восифї. Д. 

2013, сањ. 26). Пешоянди аслии ба фақат дар таркиби ибораҳое меояд, ки 

љузъи асосиашон бо исмҳои амалу ҳолат ифода ёфта бошанд. Чунин 

исмҳо (харољот, назорат, муносибат, далолат, хизмат, дахолат, шикоят, 
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итоат, љуръат, талаб, қабул, сафар, нигоҳ, ҳамроҳї, пешбарї ва ғ.)  бо 

феъли ёвари кардан таркибҳои феълиро ташкил дода, ба маъноҳои зерин 

ибора месозанд:     

1. Объекти амал, ҳолат ва аломат: 

а) ба манфиати кї равона шудани амал:  хизмат ба ..., шикоят ба ..., 

итоат ба ...            

б) ба чизе нигаронида шудани амалу ҳолат ва аломат: дахолат ба ..., 

љуръат ба ..., харољот ба ..., далолат ба ...       

2. Сўйи ҳаракат ба макон:  сафар ба ...,  ҳуљум ба ..., бозгашт ба ... 

3. Мақсади воқеии амал:  сўйиқасд ба ...,  тайёрї ба ....   

 Исм ба чанд маънї далолат карда метавонад: хизмат ба ... дар ...; 

фармон ба ..., дар бораи ..., бо мақсади;  шўриш ба ..., аз / ба сабаби, 

ҳисобот ба ...; аз / дар бораи ...  

Пешояндҳо барои возеҳтар ифода кардани муносибатҳои маъноии 

байни калимаҳо кўмак мерасонанд. Чунончи: тўй – харољот ба  тўй, .... 

барои / бо мақсади / тўй ва ҳоказо: Дар бораи набаромадан аз доираи 

салоњиятњо фармоиши ќатъї бароварда шуда буд [Адабиёт ва санъат 

5.02.2016] Фармоиши дар бораи љоиза... ба тасвибрасидаи вазир барои 

дастгирии истеъдодњои љавон буд [Адабиёт ва санъат, 21.05.2015]. Барои 

њамин кори одї фармоиш додани раис шарт набуд [Адабиёт ва санъат, 

21.05.2015]. 

Бешубҳа, байни ибораҳои фармоиш дар бораи набаромадан, фармоиш 

дар бораи љоиза, фармоиш додан барои кори одї аз лиҳози муносибати 

грамматикї тафовуте ҳаст. 

Фактҳои забони тољикї шаҳодат медиҳанд, ки љавҳари 

муносибатҳои грамматикии байни калимаҳоро маънои номинативии 

љузъи асосии ибора дар бар мегирад. Он хоҳ дар таркиби феъл омада 
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бошад, хоҳ чун исм ё сифат, бо айни ҳамон пешоянд омада, муносибати 

муштараки наҳвиро ифода мекунад:  ҳамроҳ ба ... – ҳамроҳї ба ... – 

ҳамроҳї кардан ба ... – ҳамроҳикунанда ба ... – ҳамроҳикунандагон ба ... -  

ҳамроҳикунандагони ба ин сафар [Адабиёт ва санъат, 12.03.2011]. 

Равандагони ба сари мењмонон аввал ба сару либосашон ањамият бояд 

дињанд [Адабиёт ва санъат, 10.04.2014). 

Сифатҳои дилкашол, ҳавасманд, ғолиб, шинос/о/, гирифтор ва мисли 

инҳо бо пешоянди ба омада, чї муносибатеро ифода кунанд, ибораҳои 

исмии бо љузъи асосии дилкашолї, ҳавасмандї, ғалаба, шиносої, 

гирифторї ё ибораҳои масдарии бо феълҳои дилкашол будан, ҳавасманд 

будан, ғалаба кардан, шинос будан, гирифтор будан ва монанди инҳо 

сохташуда низ ифода мекунанд. Ҳатто дар сурати ба маънои тоза (нав) 

калима сохтани исм ҳам ҳамон муносибати маъної боқї мемонад: 

мурољиат кардан ба – мурољиат ба – мурољиаткунанда ба  – 

мурољиатнома ба . 

Дар љараёни табдил ёфтани калимае аз як категорияи сарфї ба 

дигаре ё дар дохили як ҳиссаи нутқ рўй додани тағйироти шаклї як навъ 

робитае байни онҳо барқарор мемонад:  ёрї ба – ёрмандї ба – ёрї додан 

ба –  ёрмандї кардан ба – ёрирасонї ба; ёрирасонї ба дармондагон. 

Аз таркибҳои феълї сохтани исми мураккаб бо пасвандҳои - кунї, -

шавї ва мисоли ин аз рўйи эҳтиёљ воқеъ мегардад, чунки баъзан љузъи 

номии феъли таркибї ба сари худ маънии матлубро ифода карда, ибора 

сохта наметавонад. Чунончи, аз феъли љамъ овардан исми мураккаби 

љамъоварї ва бо ёрии он ибораи љамъоварии ҳосил сохта мешавад: 

хабаргирии хонаи бобо; хабаргирии аҳволи бемор [Адабиёт ва санъат, 

10.04.2014].  Ё ин ки феъли таркибї рехта бошад (ба мисли ба чизе дили 

касе кашол буд), чунин ибора сохтан мумкин аст: дилкашолї ба дунё.  
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Аммо аз таркибҳои ёрї расондан, ёрмандї кардан исми мураккаби 

ёрирасонї ва ёрмандикунї ва аз он ибораҳои ёрирасонї ба камбизоатон ё 

ёрмандикунї дар љамъоварии ҳосили пахта сохтан мумкин нест.   

Мутаассифона, дар забони матбуот ин ҳолат ба назар мерасад: 

хизматрасонии маишї ба аҳолї – хизмати маишї ба аҳолї; сиёсати 

фишороварии ошкоро ва дағалона ба Эрон – сиёсати фишори ошкоро ва 

дағалона ба Эрон.           

Дар забони тољикї барои ифодаи муносибатҳои объект омилҳои 

дигар ҳам вуљуд доранд. Масалан, дар қолабҳои бастаю кушода 

(рамочные конструкции) чунин муносибатҳои маъноиро бо бандаки 

изофї ҳам адо кардан мумкин аст: ба дилам  боб – боби  дилам; ба 

меҳмоннавозии ин шахс далели намоён буд – далели намоёни меҳмоннавозии 

ин шахс буд. 

Ҳамин тарзҳои ифодаро дар муносибатҳои дигар ҳам мебинем: 

сафар ба хориља – сафари хориља. Аммо дар сурати тафсил ёфтани исм бо 

муайянкунандаи соҳибї имконияти бо изофат шарҳ додани муносибати 

байни калимаҳо имконнопазир мегардад:  сафари дуввуми сарвари давлат 

ба ин кишвар пас аз вохўрї бо сафири Чехия сурат мегирад [Адабиёт ва 

санъат, 3.05.2011]сафари навбатии ман ба ин минтаќа аввали бањорон дар 

назар аст [Адабиёт ва санъат, 5.11.2015]. 

Љолиби диққат аст, ки сифатҳои шинос, гирифтор, номзад, тайёр, 

дилкашол низ бо ду васила ибора месозанд, вале дар сурати ба исм 

табдил додани онҳо фақат бо пешоянд ибора сохта мешавад: гирифтор 

ба беморї – гирифтори беморї. 
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                     Муродифоти иборањои исмї бо пешоянди “барои”       

 

 Пешоянди барои бо исмҳои гуногун омада, ибораҳои номї 

сохтааст, ки маъноҳои  зеринро ифода  мекунанд:  

1 Исмҳои маънии амал бо ёрии ин пешоянд калимаҳоро ба худ тобеъ 

намуда, мақсадро мефаҳмонанд. Ба вазифаи љузъи асосї аз назири 

мусобиқа, мубориза, муҳориба, ҳаракат, хизмат, дахолат, татбиқ 

калимаҳои арабии ифодакунандаи мафҳуми амалиёт меоянд: мусобиқаҳо 

барои дар олимпиада ғолиб омадан,  мубориза барои  пешгирии нашъамандї, 

мубориза барои њосили фаровон, ҳаракат барои сазовор пешвоз гирифтани 

иди Наврўз.   

Муродифоти қолабҳои наҳвї дар ин навъи иборањо бо роҳҳои зерин 

сурат гирифтааст: 

1. Бо тағйири бунёди ибора:       

 а) Ибораҳои исмии пешояндї дар навбати аввал муродифи 

ибораҳои масдарї мешаванд, зеро байни исмҳои амали љузъи асосии 

ибораҳои номї ва масдар алоқамандии наздик вуљуд дорад. Ҳангоми 

сохтани таркибҳои феълї исмҳои амал љузъи маънодори онҳоро ташкил 

медиҳанд: мусобиқа  /хизмат, дахолат, ҳавасманд ... / кардан, мубориза 

бурдан ва ҳоказо. 

Дар ибороти масдарї ба василаи аломатҳои феълї маънои амал 

возеҳтар ифода мегардад. Пайваста ба ин, дар созмони наҳвї ҳам 

тафовут ба миён меояд. 
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б) Ибораҳои исмї ба туфайли робитаи маъної ва грамматикиашон 

бо ибороти масдарї имконият пайдо мекунанд, ки ба љумлаи пайрав низ 

табдил ёбанд: муборизаи содиќона барои паст кардани шиддати вазъият – 

барои паст кардани шиддати вазъият содиќона мубориза бурдан - ... 

содиќона мубориза мебаранд, то ки шиддати вазъият паст шавад.  

 Доираи имконоти семантикию сохтории љумлаи пайрав васеътар 

аст, зеро шакли тасрифии феъл маънии амалро мукаммал ва бо тамоми 

аломатҳояш ифода мекунад, инчунин хусусияти тафсил ёфтан дорад  

2.Бо тағйири воситаҳои грамматикии алоқаи љузъҳои ибора:  

 Калимаҳо дар дохили ибораҳои исмї се тарз алоқа баста, маънои 

мақсадро ифода мекунанд:          

а) бо ёрии пешояндҳо алоқаманд шудани калимаҳо омили асосии 

сохтани ибораҳои исмии ифодакунандаи муносибати мақсад ба шумор 

меравад. Вале дар забон воситаҳои дигар ҳам вуљуд доранд                  

 б) ба воситаи изофат ба исми амал тобеъ шудани калимаҳо низ 

имконпазир аст: кўшиш барои сазовор пешвоз гирифтан – кўшиши сазовор 

пешвоз гирифтан; мубориза барои сулҳ – муборизаи сулҳ ва ҳоказо. 

Имкони ифода дар ин қолаб хеле маҳдуд аст. 

в) бо ду воситаи грамматикї алоқаманд шудани калимаҳо низ 

баъзан мушоҳида мешавад: љангидан барои озодии инсон – љангидани барои 

озодии инсон – љанг барои озодии инсон – љанги барои озодии инсон. 

Ин қолаб ҳам чандон маъмул нест. Дар ибораҳои исмии бо 

пешоянди барои маънои таъинот низ ифода мегардад. Аммо фарқ дар ин 

љост, ки дар ифодаи мақсад ба вазифаи љузъи асосии ибора исмҳои 

маънии амал, аммо дар ин љо исмҳои мушаххас (конкрет) меоянд. 

Таъинот, асосан, аз рўйи хизмати асбобу олот воқеъ мегардад. Дар 

забони матбуот чунин ибораҳо ҳам дучор омаданд, ки дар онҳо таъиноти 
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макон аз рўйи ҳаљм ё ғунљоиш воқеъ гардидааст: Бинои нави мактаб 

барои 720 нафар ;  бинои боғча барои 480 кўдак. [Адабиёт ва санъат, 3. 05; 

5.11.2015] 

Ин маънї дар забони тољикї, аслан, бо қолаби дорои ... љой ва 

љумлаи пайрави муайянкунанда ифода меёбад: бинои нави мактаб, ки 

дорои 720 љой аст; бинои боғчае, ки дорои 480 љой аст. [Адабиёт ва санъат, 

3. 05; 5.11.2015]. Албатта, ин омилҳои ифода бо мурури замон мавриди 

хоси истифода пайдо мекунанд ё яке маъмул мегардаду дигаре маҳдуд. 

Ибораҳои кадуи об, бочкаи об маъниҳои дорої (каду ё бочкаи дорои об) 

ва таъинот (каду ё бочка барои нигаҳ доштани об ё барои ягон хизмати 

дигар) -ро мефаҳмонанд, аммо  бочка барои об (ё бочкаи об) фақат ба 

маънии таъинот аз рўйи хизматаш далолат мекунад. Дар ибораи кадуи 

обкашї таъиноти асбоб аз рўйи хизмати дигараш ифода мешавад. 

Дар забони тољикї ин муносибат ҳам бо чанд роҳ ифода мегардад:   

1.Бо тағйир ёфтани бунёди қолаби наҳвї:     

 а)ибораи исмї, ки љузъи тобеи он ҳам исм аст:    

 мўќалами расмкашї, машинаҳо барои чопи ранга, объектҳои 

чорводорї ва мурғпарварї барои гўшт; љойи дастшўйї.                                                                          

 Дар ташаккули ин қолаби ифодаи маънои таъинот воситаҳои 

калимасозии забон ҳам аҳамият доранд, зеро асбобҳои монтаж ё 

машинаҳои чоп маънои матлубро равшан ифода карда наметавонанд.  

 б) љузъи тобеи ибораи исмї бо масдар ифода мегардад:   

љойи дасту рў шустан, асбобҳо барои монтаж кардан ва амсоли ин. 

в)аломати љузъи асосии ибораи исмї бо љумлаи пайрав эзоҳ меёбад: 

љое, ки дасту рўй мешўянд; кадуе, ки бо он об мекашонанд... 
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Дар қолаби пешояндї маънои таъинот возеҳтар ифода мегардад, дар 

ибораи изофї ё ҳангоми шарҳ додани аломат бо ёрии љумлаи пайрав он 

маънї бо муносибати муайянкунї (атрибутї) якљоя ифода меёбад.  

1.Бо тағйири воситаи грамматикии алоқаи калимаҳо дар таркиби 

ибораи исмї:            

а)љузъи тобеъ бо пешоянди ”барои”  меояд: бочка барои обнўшї; 

хумдон барои оҳанпазї; техника барои гузоштани сутун дар шахтаҳо.   

Ин қолаб дар забони адабии муосири тољикї торафт маъмул шуда 

истодааст. 

б)љузъҳои ибораи исмї бо изофат алоқаманд мешаванд: кадуи 

обкашї, қадаҳи хурдакаки дорухўрї, љорўби обрўбакрўбї;        

 в)калимаҳо бо изофат ва пешоянд алоқаи маъноию грамматикї пайдо 

мекунанд: миз барои хатнависї, корд барои говкушї, асбоб барои 

пилларесї.  

Маънои таъинот бо мафҳуми амал, кор ва љараён алоқаманд аст, 

бинобар ин дар вазифаи љузъи тобеъ калимаҳое омадаанд, ки он 

мафҳумҳоро дар бар гирифтаанд: дастрўшўйї, обкашї, дорухўрї, 

хатнависї, говкушї, пилларесї. 

Масдар ва ибороти он ҳам дар ин вазифа зиёд кор фармуда 

мешаванд: Дар моҳвора асбоб барои чен кардани элементҳои мадор 

гузошта шудааст [Адабиёт ва санъат, 5.11.2012] 

Академик М. Шакурї аз қабили ҳуқуқ барои меҳнат, ҳуқуқ барои 

истироҳат ибораҳоро мисол оварда, қайд мекунад, ки “дар матбуот 

баъзан бо пешоянди ба низ кор мефармоянд. Дар ин ибораҳо ҳар дуи ин 

бемаврид аст. Ин љо ҳам изофат лозим аст ва ибораҳоро ин тавр таҳрир 

кардан зарур буд: ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи истироҳат” [ М. Шакурї 131, 

105]. 
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Дар воқеъ, ба љойи ҳуқуқ барои саломатї доштан, ҳуқуқи саломатї 

доштан  ё ба љойи ҳуқуқ барои  (ба)  истироҳат, ҳуқуқи истироҳат ё ин 

ки ҳуқуқи истироҳат кардан  суфтаву табиї мебарояд.     

Ҳамин тариқ, забони тољикї дар ифодаи чунин муносибатҳои 

маънои грамматикї ҳам роҳҳои муфассал ва ҳам мухтасар, ба тарзи 

умумї ва мушаххас, баён карданро дорост: зарфе, ки дар он сиёҳї нигаҳ 

дошта мешавад – зарфи сиёҳї нигаҳ дошташаванда – зарф барои нигаҳ 

доштани сиёҳї – зарфи сиёҳї – сиёҳидон. 

 

3.5. Муродифоти иборањои исмї бо пешояндњои 

таркибї 

 

Дар забони адабии муосири тољикї исмҳо бо пешояндҳои зиёди 

таркибї ибора сохта, муносибатҳои гуногуни маъноию грамматикиро 

ифода мекунанд. Қисми бештарини чунин ибораҳо аз исмҳои маънии 

амали ҳаракат (сафар, саёҳат, бозгашт, ҳуљум, гурезогурез, фирор); 

амалиёт, кору машғулият(хизмат, назорат, љанг, мубориза, занозанї, 

мусобиқа, фаъолият, тайёрї, дахолат, мушоҳида, љустуљў, муҳориба, 

ҳавасмандкунї, кўшиш, иштирок, сўйиқасд); ҳолат(тааљљуб, људої, марг, 

дилкашолї, ғамхорї, дилгирї); аломату хусусият(диловарї, самимият, 

шиносої, беэҳтиётї, хунукназарї); гуфтор(нақл, ривоят, ҳикоят, 

изҳорот, сухан, ҳарф,  хабар, суҳбат, баҳс, муҳокима, савол, овоза, 

ҳисобот, ташвиқот) сохта мешаванд. 

Як миқдор ибораҳои номии пешояндї аз исмҳои мушаххаси ашё, 

шахс(номзад, чемпион, нависанда ...) низ ташкил ёфтаанд. Бо ин қабил 

исмҳо сохтани ибора дар забони тољикї маъмул нест. Вале бо ёрии 
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исмҳои ташкилоту муассиса ва ҳуљљатҳои гуногуни коргузорї сохтани 

ибораҳои исмии пешояндї дар услубҳои расмї, публисистї ва қисман 

илмї роиљ аст. Махсусан бо калимаҳои кумита, шўро, бюро, комиссия, 

нақша, қарор, нишондод, нишондиҳанда, мурољиатнома, уҳдадорї, 

шартнома, қонун, созишнома ва монанди инҳо, ки бештаринашон 

истилоҳоти хоси соҳаҳои ҳаёти иљтимоиву сиёсї, иқтисодию маданианд, 

сохтани ибораҳои изофї ва пешояндї дар забони матбуот хеле интишор 

ёфтааст. Дар иборасозии исмҳои маънии амал ва исмҳои мушаххас 

тафовути маъноию сохторї мушоҳида мешавад, ки ба муносибати 

ҳаммаъноии онҳо низ бе таъсир намемонад. Ибораҳои номии аз исми 

амал сохташуда тавассути маъно ва баъзе аломатҳои грамматикиашон 

бо ибораҳои феълї, алалхусус масдарї, қаробат доранд, зеро кулли 

чунин исмҳо бо масъалаи калимасозии феъл алоқаманданд. Доираи 

маъноҳои ибораҳои мазкур хеле васеъ буда, пайваста ба ин пешояндҳои 

аслї ва таркибии зиёд ба кор бурда мешаванд: аз, дар, ба, бар, бо, барои, 

баҳри, дар бораи, дар бобати, дар хусуси, оид ба, доир ба, дар мавзуи, дар 

ҳаққи, дар роҳи, дар масъалаи, дар соҳаи, дар арсаи, дар боби, дар асоси, аз 

рўйи, мувофиқ ба, вобаста ба, мутобиқан ба, ба нафъи, ба манфиати, ба 

муқобили, бар зидди, рољеъ ба, бахшида ба, назар ба, нисбат ба, бо ёрии, ба 

василаи, аз боиси, аз сабаби, дар назди, дар давоми, дар зарфи ва ҳоказо. 

Имконоти сохторию маъноии ибораҳои номии бо исмҳои мушаххас 

сохташуда маҳдудтар аст, бинобар ин дар иборасозии онҳо пешояндҳои 

аслї қариб ба кор бурда намешаванд. Аз пешояндҳои дигари номию 

таркибии изофї ҳам ҳиссаи каме ба кор бурда мешаванд. Ибораҳои 

исмии гурўҳи аввал аз ҳад зиёд тафсил намеёбанд. Ихчамии таркиб 
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имконият додааст, ки дар љумла ба вазифаи аъзоҳои гуногун омада, 

вобаста ба талаботи фикр ва созмони љумла љойи худро тағйир диҳанд. 

Содагии таркиб имконияти ба воситаҳои гуногуни граммматикї васл 

гардидани љузъҳои ибораро як андоза маҳдуд кунад ҳам, тағйироти 

шаклию сохтории бунёди ибора бо роҳҳои гуногун ифода кардани  

муносибатҳои объектию ҳолиро имконпазир мегардонад.  

Ифодаи объекти амал, ҳолат ва аломати дар исм ифодаёфта маънои 

асосии ибораҳои номии ин гурўҳ ба шумор меравад. Ин муносибат ҳам 

аз семантикаи исмҳо ва робитаҳои маъноию грамматикии онҳо бо феъл 

сар мезанад. Тарзу воситаҳои ифода ёфтани ин маъноро дар ибораҳои 

номии бо исми  гуфтор сохташуда дида мебароем.  

Маълум аст, ки феълҳо дар заминаи маънои луғавию 

грамматикиашон бо калимаҳои дигар алоқа баста, муносибати наҳвї 

пайдо мекунанд. Масалан, феъли гуфтан саволҳои чї?; ба кї?; кай?;  дар 

куљо?; барои чї?; чї тарз? ва мисли инро талаб  мекунад. Калимаҳое, ки 

бо феъли гуфтан ҳамреша буда, вале ба ҳиссаҳои номии нутқ тааллуқ 

доранд, низ дар заминаи ҳамон маъноҳо тавассути пешояндҳо бо 

калимаҳои дигар алоқаманд шуда, ибораҳо месозанд: гуфтори пеш аз 

қатл, гуфтугў бо дўстон, гуфтугузор дар хусуси чорабинї ... 

Ҳамин тариқ, аз феълҳои гуфтор ва исмҳои мутаносубашон  ибороти 

масдарї ва исмии ҳаммаъно ба миён меояд. Исмҳои гуфтори ҳикоят, 

нақл, ривоят, мулоқот, суҳбат, сухан, ҳарф, гуфтушунид ва монанди 

инҳо бо феълҳои ёвар таркибҳои ҳикоят кардан, мулоқот намудан, сухан 

рондан, ҳарф задан, эрод гирифтан, хабар додан ... месозанд. Ҳиссаи 

номии феълҳои таркибї шакли комил надошта бошанд, аз имконоти 
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калимасозии забон фоида бурда, исм месозанд: изҳор кардан – изҳор – 

изҳорот. Дар ин бобат ба калимасозии исм аз феълҳои сода қаробат 

пайдо мекунад: гуфтан – гуфтор, фармудан – фармоиш. 

Феълҳо ва исмҳои мутаносуби онҳо баробари ифодаи маънои 

умумии гуфтор тобишҳои ба худ хос доранд ва дар ин замина бо 

калимаҳои дигар муносибати наҳвї пайдо мекунанд.Чунончи, бо кї, кай, 

дар куљо, барои чї мулоқот кардан; чиро, ба кї, дар бораи чї, кай, дар куљо 

арз кардан. Феъли мулоқот кардан бо исми мусоҳиб (объекти бавосита) 

алоқаи наздик, вале бо объекти сухан ё мавзуи баҳс (мулоқот дар хусуси 

сафар) алоқаи дур ё сусти маъно дорад. Мисли ҳамин, дар ибораи изҳори 

рози дил ба маҳбуб алоқаи наздик ё қавии маъно, вале дар изҳорот бо 

(ҳамроҳи) ҳамкасбон алоқаи сусти маъно мушоҳида мешавад. Ҳангоми 

ба исм васл намудани пешояндҳо алоқаи қавии маъно зуд падидор 

мегардад: мулоқот бо марди бегона, ҳар як мулоқоти худ (ро) бо устод;  

суҳбати модарона бо он; суҳбати ў бо синф; мулоқот бо нависанда; 

далолати дўстон ба манфиати Наимљон; далолати шоњидон ба бетарафии 

Ќурбоналї. 

Ғалат ё бемавқеъ кор фармудани пешоянд аз ҳамнишиниаш бо 

масдар ё исми амал низ аён мегардад: хулоса баровардан доир ба ... ; доир 

ба ... санљиш супоридан; камбудиҳо оид ба ... ; таљриба оид ба.   

Исмҳои гуфтор бо пешояндҳои аслию таркибї омада, бо маъноҳои 

зерин ибора сохтаанд:  

1.Мавзуи баҳс ё объекти сухан. Муносибати амали гуфтор бо 

объекти сухан маънои маъмултарини ибораҳои исмии пешояндї ба 

шумор меравад. Дар ифодаи он ҳам пешояндҳои аслї ва ҳам таркибї ба 

кор бурда мешаванд. Вале дар кор фармудани пешояндҳо дар 

марҳилаҳои гуногуни рушди забон ва хусусан осори адабии гузаштагону 
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забони адабии имрўза, тафовути муайяне мушоҳида мегардад. Ин 

маъниро саромадони сухан дар гузашта, асосан, бо пешояндҳои аслии 

андар, дар, аз адо кардаанд.Фирдавсї фаслҳои “Шоҳнома”-ро“Гуфтор 

андар ситоиши хирад”, “Гуфтор андар офариниши олам ва ниҳодани он,” 

“Гуфтор андар офариниши оламиён”; Зайниддин Маҳмуди Восифї низ ба 

қисматҳои “Бадоеъулвақоеъ” “Гуфтор дар баёни...” ва мисоли ин 

сарлавҳа мегузоранд. Устод Айнї ва нависандагони дигар минбаъд 

анъанаи гузаштагонро давом дода, он маъниро бо пешоянди аслии аз ва 

пешояндҳои таркибии дар бораи, аз хусуси, дар хусуси, ба  (бар) болои ва 

монанди ин ифода мекунанд: аз шаробнўшии шавњараш шикоят мекард; 

...хабаре аз хешовандонаш; ... аз рафти љанг гуфтугузор мекарданд; 

...гуфтугузори иштирокчиён бар болои муваффақиятҳои имрўзаашон 

мерафт ва монанди ин. 

Дар забони матбуоти имрўзаи тољик исмҳои гуфтор бештар бо 

пешояндҳои оид ба, доир ба, дар бораи, дар бобати ва баъзан бо 

пешояндҳои аз,  дар хусуси, рољеъ ба, бахшида ба ибора сохта, объекти 

суханро ифода кардаанд: гуфтушунид оид ба зиёд накардан ва кам 

намудани харољоти ҳарбї; суҳбатҳо оид ба иљрои қарорҳои пеш 

қабулкарда... 

Пешоянди оид ба серистеъмол гардида, љойи пешояндҳои андар, дар, 

аз ва баъзе пешояндҳои таркибиро, ки дар ифодаи ҳамин маъно ба кор 

бурда мешуданд, гирифтааст. Исми гуфтор бо воситаҳои мухталифи 

грамматикї калимаҳоро ба худ тобеъ намуда, силсилаи қолабҳои 

муродифи ибораро ташкил медиҳад:  

1) “исми гуфтор + пешоянд + љузъи тобеъ”  

 Ҳамаи намунаҳои дар боло овардашуда дар ҳамин қолаби ибораҳои 

исмии пешояндї воқеъ гардидаанд: гуфтугузор аз рафти интихобот.  
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Ин қолаб дорои вариантҳои луғавию грамматикист: 

а)иваз шудани љузъҳои асосии ибора бо калимаҳои муродиф ва 

наздикмаъно варианти луғавиро ба миён меоварад: гуфтугў аз рафти 

интихобот. 

б)ба љойи пешоянди аслии “аз” кор фармудани пешояндҳои аслию 

таркибии дигар боиси ба вуљуд омадани вариантҳои нав ба нави луғавию 

грамматикї мегардад: гуфтугузор дар бораи(аз хусуси, оид ба, доир ба) 

рафти интихобот. 

в)бо тағйири љойи љузъҳо вариантҳои наҳвии ибораҳои исмии 

пешояндиро сохтан мумкин аст: аз рафти интихобот гуфтугў.   

Дар ибораҳои исмї љузъи асосї пеш аз љузъи тобеъ меояд. Акси ҳол 

аломати характерноки наҳвии тартиби калима дар созмони љумла ва 

ибороти масдарї аст. Вале аз рўйи талаботи фикр ва хусусияти 

синтагматикии љумла ибораҳои исмї ҳам тартиби љойгиршавии 

љузъҳояшонро тағйир дода метавонанд: Олим аз Истад хабаре аз 

хонадони худ пурсиданї шуд [Адабиёт ва санъат, 16.06.2015] Адњам сахт 

умедвор буд, ки аз хонаводаи ў хабаре мерасонад [Адабиёт ва санъат, 

24.11.2016] Беш аз се сол мешавад, ки аз маҳбуби дилаш хабаре надорад 

[Адабиёт ва санъат, 13.02.2014]. 

Калимаҳо дар тартиби ғайримуқаррї мустақилияти нисбї пайдо 

намуда, дар таљзияи маъноии аъзоҳои љумла саҳми муҳим мегузоранд. 

Ин хусусият танҳо дар воҳидҳои коммуникативии забон мушоҳида карда 

мешавад.  

2)“исми гуфтор+изофат+љузъи тобеъ”: гуфтугузори рафти 

интихобот. Имконияти ифодаи объекти сухан дар ин қолаб хеле 

маҳдуд аст, чунки ин маънї бо ёрии изофат пайваста ба маънии 

муайянкунї ифода меёбад, бинобар ин  нақлу ривоят дар бораи Љанги 
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Бузурги Ватанї - ро нақлу ривояти Љанги Бузурги Ватанї гуфтан  

мумкин аст, аммо маънои ҳарфе оид ба ҳусну латофати ў - ро дар 

ибораи исмии изофї ифода кардан душвор аст.   

3)“исми гуфтор + изофат +пешоянд +љузъи тобеъ”:

 гуфтугузори аз рафти Љанги Бузурги Ватанї. 

Ин қолаб дар забон як андоза маъмул аст. Онро қариб дар ҳамаи 

услубҳои љории забони тољикї дучор кардан мумкин аст:   

 Овозаи оид ба аҳдупаймони ў бо љавони дењаи њамсояро њама 

медонанд [Адабиёт ва санъат, 16.08.2015].хабарҳои доир ба интихобот. 

 Азбаски дар ин гуна ибораҳои исмї барои ифодаи як муносибат ду 

воситаи грамматикї ба кор бурда шудааст, баъзе забоншиносон нуқсони 

тарзи таъбир шуморидаанд. Ба ақидаи онҳо, дар чунин мавридҳо кор 

фармудани яке аз воситаҳои грамматикї (пешоянд) кофист. Тањқиқоти 

илмї нишон медиҳад, ки дар чунин қолабҳо ҳар кадоми воситаҳои 

грамматикї вазифаеро адо мекунанд, бинобар ин дар ҳама гуна ҳолатҳо 

ихтисор кардани яке аз онҳо чун омили факултативї имконнопазир аст. 

Аз муқоисаи матнҳои гуногуни дар забони матбуот овардашуда маълум 

мегардад, ки қолаби ибораҳои исмии пешояндї аз ҳама маъмул буда, 

матлабро табиї ифода мекунанд.  

  Љузъи номии пешоянди таркибии ба (бар) болои бо феъли ҳаракати 

рафтан таносуби маъної дорад, бинобар ин ифодаи  сухан ба (бар) 

болои чизе ё касе мерафт бенуқсон ва табиї мебарояд, аммо агар доир ба 

муҳофизати дарахтон ... сухан мерафт гўем, байни љузъи номии 

пешоянди таркибии доир ба ва феъл таносуби маъно барҳам мехўрад. 

Муқоиса кунед: аз аҳволи мо намепурсид; ...оид ба тарбия ва таъсири 

санъати мусиқї ба љавонон њар чї пурсед, майлаш; маърўза дар бораи 
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ободии Тољикистон; оид ба ташвиқоти донишҳои сиёсї лексия хонданд 

[Адабиёт ва санъат, 11, 18, 2012]. 

Дар боло мисолҳои муқоисашуда дар қолабҳои ибораи исмии 

пешояндї ва љумлаи сода оварда шуданд, чунки як муносибати 

семантикию наҳвї бо ёрии воситаҳои муштараки грамматикї (дар ин љо 

пешоянд) дар воҳидҳои гуногун, ки ҳатто ба сатҳҳои мухталифи наҳв 

тааллуқ доранд, низ ифода мегардад. Љавҳари маънои муносибати амали 

гуфтор ба мавзуи баҳс дар байни аъзоҳои љумлаи сода (хабару 

пуркунандаи бавосита) ва љузъҳои асосию тобеи ибороти масдарї ва 

ибораи номї умумї ва пойдор мемонад. Фарқ танҳо дар ин љост, ки 

ҳамон маъно дар як ҳолат дар қолаби воҳидҳои коммуникативии забон 

ифода ёбад, дар ҳолати дигар дар қолаби воҳидҳои номинативї. 

Љузъҳои ибора дар таркиби љумла ба сифати аъзоҳои мустақил 

иштирок кунанд ҳам, алоқаи маъноии онҳо ҳамеша боқї мемонад. 

Мисли аъзоҳои мустақили дигари (детерминантҳо) дар таљзияи маъної 

ширкат меварзанд. 

Дар алоқаи грамматикии аъзоҳои љумла  ҳамаи воситаҳо пурра ба 

кор бурда мешаванд, вале дар воҳидҳои номинативї, аз ибороти масдарї 

то ибораҳои исмї он имконият маҳдудтар шуда меравад. Масалан, 

муносибати аъзоҳои љумлаи “Сухан бар болои вазъи театрњо мерафт”- 

ро дар қолаби ибораи исмї бо пешоянди ба (бар) болои ифода кардан 

мумкин нест: сухан бар болои театр. 

Муносибати маъноии љузъи номии пешоянди таркибии мазкур 

(боло) бо феъли рафтан ҳанўз барқарор аст, бинобар ин пешоянди  ба 

(бар) болои бе феъл намеояд. Аммо пешояндҳои дар бораи, аз хусуси ва 

мисоли ин бо феълҳои ҳаракат ҳељ гуна таносуби маъної надоранд, бе 
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феъл ҳам омада, ибораи исмї сохта метавонанд: сухан дар бораи (дар 

хусуси) театр. Ибораҳои номии бо исми гуфтор сохташуда бо ибороти 

масдарї, ки љузъи асосї феъли гуфтор аст, муродиф мешаванд: 

хабаргирии аҳволи бемор – аз аҳволи бемор хабаргирї // аз аҳволи бемор 

хабар гирифтан // хабар гирифтан аз аҳволи бемор – хабар гирифтани 

аҳволи бемор – аҳволи беморро хабар гирифтан – хабар гирифтани  аз 

аҳволи бемор.  

Ибороти масдарї аз лиҳози равшании ифодаи маъно, амал ва 

сохтори наҳвиашон ба љумлаҳои сода хеле наздиканд: пурсидани аҳволи 

хонаводаи худ;...аз аҳволи онҳо чизе намепурсидам; Аз он љавони 

ҳамдиёраш хабаре аз хонаводаи худ пурсид [Адабиёт ва санъат, 23 03. 

2015]; хабаре аз хонаводаи худ пурсиданї [Адабиёт ва санъат, 18.04.2016]. 

   Ҳаммаъноии ибораҳои исмї бо ибороти масдарї на танҳо дар 

ифодаи муносибати амалу гуфтор ба объекти муҳокима, балки дар 

ифодаи муносибати амал, ҳолат ва аломат ба объект низ мушоҳида 

карда мешавад: халосии аз   туњмат [Адабиёт ва санъат, 5.03.2015]/  аз 

тухмат халос шудани худ; халос шудан аз ин лањзањои биму умед 

[Адабиёт ва санъат, 5.03.2015];  халос шудан аз дасти дуздон; аз ин офат 

ба зудї халос шуд [Адабиёт ва санъат, 15.05.2014] 

Масдар нисбат ба исмҳои амал мафҳуми таъсиру ҳаракат ва 

амалиётро возеҳтар ифода мекунад ва ба василаи хусусиятҳои феълиаш 

бо тарзу воситаҳои гуногуни грамматикї калимаҳоро тобеъ намуда, 

муносибатҳои зиёди семантикиро ифода мекунад. Вай на танҳо бо 

пешояндҳои аслию таркибї ва бандаки изофї омада метавонад, балки 

дар алоқаҳои ҳамроҳию вобастагї низ калимаҳоро ба худ тобеъ карда, 

ибора месозад: аз вай аҳвол пурсидан; аз вай аҳволи хонаводаи худро 

пурсидан. 
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 Бо пасоянди – ро сохтани ибораи номї имконнопазир аст:  

 аз вай аҳволи хонаводаи худро пурсид ё пурсиши аҳволи хонаводаи 

худро аз вай (?). 

Маънои ибороти аҳвол пурсидан – ро бо калимаи мураккаби 

аҳволпурсї ё  ибораи изофии  исмии  пурсиши аҳвол  баён кардан мумкин 

аст. Исмҳои фикр, мулоҳиза, андеша, тафаккур ва амсоли ин ҳам бо 

пешояндҳои мазкур ибораи номї сохта, муносибати амалро ба объекти 

муҳокима ифода мекунанд: Фикри Сангин (ро) дар бораи асари ту;  

афкори адибон доир ба ин ё он мавзуъ; нуқтаи назари қатъии худ(ро) доир 

ба ин проблемаҳо [Адабиёт ва санъат, 22.05. 2013]. Исмҳои гуфтор бо ёрии 

пешояндҳо муносибати дигари объект, замон ва монанди инро ифода 

мекунанд. Исмҳои маънии кору машғулият бо мафҳумҳои объект 

(предмете, ки таъсири амал ба он мерасад ё олоте, ки бо ёрии он таъсир 

расонида мешавад), макон, замон, мақсад ва монанди ин алоқаманданд, 

бинобар ин ба воситаи пешояндҳои ифодакунандаи ин муносибатҳо бо 

калимаҳои дигар алоқаманд шуда, ибораҳои исмї месозанд: обпошї бо 

даст; таҳсил дар донишгоҳ; ду сол мардикорї дар Русия; солҳои зиёди кор 

дар амният, саъйи одамон дар кўйи камолот. Исмҳои маънии саъю 

кўшиш ва амалиёт бо пешояндҳои барои, дар роҳи, бо мақсади ва амсоли 

инҳо калимаҳои дигарро ба худ тобеъ намуда, чунин ибораҳои номї 

месозанд, ки дар онҳо маънои мақсад ифода меёбад: дар роҳи таъсир 

кардан ба мафкура ва маслаки љавонон ҳаракате (нишон диҳад); 

фаъолияти меҳнаткашони шаҳру деҳот дар роҳи иљрои уҳдадориҳои 

меҳнатї; меҳнати садоқатмандона дар роҳи ободии кишвар ва монанди 

ин мисолҳо. 

Пешояндҳои оид ба, дар бобати, аслан, муносибатҳои дигарро ифода 

мекунанд. Вале дар забони матбуот ба маънои мақсад низ кор фармуда 
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мешаванд. Дар чунин ҳолатҳо маънои соҳа ё љабҳаи кору машғулият ва 

амалиёт низ зам мешавад, бинобар ин асли матлаб равшан ифода 

намеёбад: фаъолияти бисёрљабҳаи кумитаи кор бо љавонон; оид ба амалї 

гардонидани нуктаҳои дар Паём (Паёми Президент ба Маљлиси Олї) 

зикршуда [Адабиёт ва санъат, 17.02. 2016]. 

Вобаста ба дигаргуниҳое, ки дар сохти љамъият ба вуљуд омадаанд 

(таъсиси муассисаҳои давлатї, усули нави идоракунї ва мисли ин), 

мафҳумҳои нав ба миён омада, забонро водор намуданд, ки аз захираҳои 

луғавї, имкониятҳои калимасозию грамматикиаш фоида бурда, он 

мафҳумҳоро саҳеҳ ифода карда, талаботи љамъиятро қонеъ гардонад. 

Номи бисёр ташкилотҳои љамъиятї, идораю муассисаҳо, ҳуљљатҳои 

расмии коргузорї дар қолаби ибораҳои номї воқеъ гардидаанд, ки дар 

сохтани онҳо изофат ва пешояндҳои забони тољикї нақши муҳим 

доранд.  

Ҳамин тариқ, дар қатори пешояндҳои маъмул аз қабили оид ба, доир 

ба, рољеъ ба, бахшида ба ва амсоли ин  пешояндҳое, ки пештар кам 

истифода мешуданд ё ба тозагї сохта шудаанд, серистеъмол гардидаанд. 

Дар вазифаи љузъи асосии ибораҳои номии ифодакунандаи 

мафҳумҳои зикршуда чунин исмҳо кор фармуда мешаванд, ки маънои 

ғайриамал доранд: план (нақша), қарор, кумита, уҳдадорї, нишондод, 

мурољиатнома, низомнома, созишнома, шартнома, қонун ва амсоли инҳо. 

Қисми дигари исмҳои маънї ба амалиёт далолат кунанд ҳам, мисли 

исмҳои ҳаракат, гуфтор, кору машғулият ва мисоли ба ин маълум бо 

феъл ва калимасозии он бевосита алоқаманд нестанд: мусобиқа, 

чорабинї, олимпиада, спартакиада, чемпионат ва амсоли инҳо. 
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Дар қисми дигари ибораҳои номии пешояндї вазифаи љузъи асосиро 

исмҳои мушаххаси шахс (ё ба шахс алоқаманд) ва ғайришахс адо 

мекунанд: комиссия, инспексия, гурўҳу ситодҳо, муфаттиш, муовин, 

котиб, чемпион, намоянда, китоб, музей.  

Азбаски ибораҳои мазкур мафҳумҳои иљтимоию сиёсї, иқтисодию 

мадании ҳаёти љамъиятро инъикос мекунанд, бештар дар услубҳои 

коргузории расмї, публисистї ва қисман дар забони асару мақолаҳои 

илмҳои љамъиятї истифода мешаванд: қонун оид ба замин, қонун оид ба 

авфи умумї, чемпионати љумҳуриявї оид ба гўштини миллї, љонишини 

директор оид ба корҳои таълиму тарбия.  

Дар ташаккули ибораҳои исмии боло изофат ва як миқдор 

пешояндҳои таркибї, хусусан оид ба нақши муҳим дорад. Бар замми 

пешоянд  кор фармуда шудани изофат бесабаб нест. Аввалан, маънои 

љузъи асосии ибораҳо талаб кардааст, ки он на танҳо аз љиҳати объект, 

балки аз лиҳози аломат ҳам эзоҳ дода шавад. Дар чунин ибораҳо 

имконияти танҳо бо изофат алоқаманд шудани калимаҳо бештар аст: 

қонуни авфи умумї, қарори истеъфо, нақшаи нишондиҳандаҳои асосии 

иқтисодию техникї ва ҳоказо. Сониян, бо изофат алоқаманд шудани 

љузъҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки љузъи асосї нисбат ба маънои феълї 

маънои предметиро равшантар ифода мекунад ва дар ибора хусусияти 

номї пурратар зоҳир мегардад. Аз ин сабаб ҳам ҳақ бар љониби 

академик М. Шакурї аст, ки дар ибораи кумитаи оид ба радио ва 

телевизион танҳо бо бандаки изофї алоқаманд намудани љузъҳои 

ибораро кофї ва дуруст мешуморад: кумитаи радио ва телевизион 

[М.Шакурї.  131,36]. 
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Номи ташкилоту муассисаҳои гуногуни давлатию љамъиятї, ки бо 

исмҳои кумита, шуро, ситод, марказ, комиссия, гурўҳ оғоз меёбанд, номи 

љамъомадҳои сиёсии љамъиятї (съезд, конференсия, сессия, ҳамоиш), 

вазифа, мансаб ва уҳдадориҳо (љонишин, муовин, ёвар, намоянда, 

муфаттиш), ҳуљљатҳои расмии давлатї (амр, фармон, лоиҳа, нишондод, 

дастур)муносибатҳои якхеларо ифода намуда, аз се – чор калима фузун 

набошанд, муносибати маъноии байни онҳоро дар қолаби ибораҳои 

изофии суфтаву бенуқсон адо кардан мумкин аст: хољагии љангал, 

Кумитаи радио ва телевизион, Кумитаи забон ва истилоҳоти назди 

Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон.  

Вале он номҳо аксар калимаҳои зиёдеро дар бар гирифта, дар байни 

онҳо муносибатҳои аломат, соҳибият, мутааллиқот, таъинот, љузъият 

ва монанди ин ифода меёбад. Ҳамин эҳтиёљи забон боиси љустуљўю 

дарёфт намудани воситаю омилҳои дигари грамматикї гардидааст. 

Бештарини чунин ибораҳои исмї номи ташкилот, муассиса, ҳуљљат, 

унвонро ифода карда, моҳиятан бо калима баробар мешаванд.  

Номҳо хусусияти истилоҳї зоҳир мекунанд, истилоҳҳо бошанд, 

табиатан, ҳаммаъноиро намепарварад. Азбаски ин номҳо на дар шакли 

калима ё таркиб, балки дар қолаби ибора воқеъ гардидаанд, табиист, ки 

бо вариантҳои гуногун истеъмол мегарданд. Ин хусусияти ибораҳои 

мазкурро дар забони матбуот мушоҳида кардан осон аст, чунки бисёр 

такрор мешаванд ва ҳар боре аз зери қалами таҳрири шахсони гуногун 

мегузаранд. 

   Маълум аст, ки муносибатҳои муштараки семантикию грамматикї 

дар воҳидҳои гуногуни наҳвї ифода мегарданд. Изофат яке аз аломатҳои 
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барљастаи дар қолаби ибораҳои номї ифода ёфтани он муносибатҳо ба 

шумор меравад. Шарти аввали бо бандаки изофї сурат гирифтани 

алоқаи калимаҳо хусусияти номї зоҳир намудани љузъи асосии ибора 

аст. Шарти дигар ҳамеша пеш аз љузъҳои тобеъ воқеъ гардидани љузъи 

асосист. Шарти сеюм дар шакли яклухт ба вазифаи пуркунандаҳои 

бевоситаи суратнаёфта омадани ибораҳои исмї ба шумор меравад. 

Муқоиса кунед: Як китоби оид ба техникаи обёриро нишон медиҳад; 

Дастурҳои ҳукуматро оид ба сохтмони асосї ба роҳбарї гирифтан 

[Адабиёт ва санъат, 8.09.2011]. 

   Дар мавридҳои зерин бо изофат алоқаманд шудани калимаҳо дар 

таркиби ибораҳои исмї имконнопазир аст:      

1.Љузъи асосии ибора бо пасоянди -ро омада, чун пуркунандаи 

бевоситаи суратёфта шакл гирад, изофат кор фармуда намешавад: маро 

орзу; туро аќл, Рустамро писар. 

2.Љузъи асосии ибораи исмї баъд аз љузъҳои тобеъ омада, ҳар кадом 

вазифаи аъзои љумларо ба љо оварда бошад, табиист, ки бо воситаҳои хоси 

грамматикї бо аъзои дигар алоқа мебанданд: Доир ба ҳамин масъала 

ҳуљљатҳои бисёре ба имзо расид; Доир ба пурра компютеркунонии 

муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонї якқатор чорабиниҳо амалї гардиданд. 

3.Љузъи асосии ибора ба ғайр аз компонентҳои аслии тобеъ бо 

муайянкунандаи соҳибї эзоҳ ёфта бошад ва ба охири ибора кўчонидани он 

ба таносуби маъної ва грамматикии љузъҳои ибора халал расонад, бо 

изофат васл намудани калимаҳо имконнопазир мегардад.  

Дар ҳолатҳои дигар љузъҳои ибораро бо изофат ё пешоянду бандаки 

изофї алоқаманд кардан мумкин аст:   Ҳуљљатҳои зиёд накардани яроқи 

ядрої // ҳуљљатҳои доир ба зиёд накардани яроқи ядрої // ҳуљљатҳо доир ба 
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зиёд накардани яроқи ядрої. Ин се қолаби ибораҳои исмиро муродиф 

мешуморем, чунки як муносибати умумии  семантикиро ифода намуда, 

аз якдигар бо шакли наҳвиашон фарқ мекунанд. Ҳар асоси системавии 

воҳиди наҳвї заррае маънои худро зам мекунад, дар натиља байни 

тарзҳои гуногуни ифода тобишҳои фарќкунандаи маъної ва аломатҳои 

хоси услубї ба вуљуд меоянд. Қолабҳои муродиф аз љиҳати дараљаи 

возеҳии муносибати асосии љузъҳои ибора низ фарқ мекунанд. Сабаби 

саҳеҳу равшан ё, баръакс, тира ё духўра ифода ёфтани маъниро дар 

воситаҳои грамматикии алоқаи калимаҳо љустан лозим аст. Изофат 

воситаи асосии ифодакунандаи муносибати муайянкунанда бо 

муайяншаванда ба шумор меравад. Он дар ибораҳои исмї таъинотро чун 

аломати муайяншаванда эзоҳ медиҳад: ситоди ёрї, комиссияи ҳисобот, 

барои робитаҳо...  

Дар ибораҳои изофии мазкур маънии таъинот чандон возеҳ ифода 

нагардидааст. Пешояндҳо ин вазифаро ба хубї адо мекунанд: ситод 

барои ёрї расондан; комиссия оид ба интихобот ва монанди ин. Дар 

ибораҳои комиссияи ташвиқоти танзими расму оиинњо; корҳои ҳамвор 

кардан маънии таъинотро пай бурдан маҳол аст. Пешояндҳо, дар 

навбати аввал, бо маънои грамматикии феъл алоқаи қавї доранд. Онҳо 

на танҳо бо шаклҳои тасрифшавандаю тасрифнашавандаи феъл, балки 

бо сифат, зарф, исмҳои амал ва мисли ин робитаи маъної пайдо карда 

метавонанд. Аз ҳамин умумияти маъноии байни аъзоҳо духўрагї ба миён 

меояд. Ин ҳолатро ҳатто дар таркиби ибора ҳам мушоҳида кардан 

мумкин аст: сессияи кумитаи махсуси ИДМ оид ба уқёнуси Ҳинд; 

инспексияи кумитаи давлатии Тољикистон оид ба таъмини маҳсулоти 

нефтї [Адабиёт ва санъат, 10.06.2010]. 
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Љузъҳои тобеи ибора (оид ба уқёнуси Ҳинд, доир ба таъмини 

маҳсулоти нефтї) на танҳо бо исми комитет, балки бо сессия ва 

инспексия  низ алоқаманд шуда метавонад. 

Ҳамин тариқ, пешоянд муносибати маъноии байни калимаҳоро ба 

тарзи људогона (дифференсиалї), вале изофат умумї ифода мекунад. 

Бинобар ин ба интихоби қолабҳои муродиф, пеш аз ҳама, эҳтиёљи саҳеҳу 

равшан баён кардани матлаб, баъд хусусиятҳои синтагматикї (бо 

калимаҳои мушаххас пур шудани қолаб) ва  матн таъсир мерасонад. 

Ҳамаи ин воситаҳои ибораоро ва иборасозї аз имкониятҳои нотакрори 

грамматикаи забони адабии муосири тољикї муаррифї мешавад, ки 

таҳқиқу омўзиши он дар забоншиносии муосир ба масоили мубрами 

забон равшанї хоҳад афканд. 

                                Хулосаи бобби 3: 

 1. Ибораҳои исмї аз лиҳози муносибатҳои маъної ва хусусияти 

грамматикї ба ибораи масдарї қаробат доранд ва дар ифодаи маъноҳои 

мазкур муродиф мешаванд. 

 2. Ибораҳо аз исми ғайри амалу ҳолат ташкил ёфта бошанд, љузъи 

тобеи онҳо хусусияти эзоҳдиҳї пайдо мекунад, бинобар ин бо љумлаи 

пайрави муайянкунанда иваз кардани љузъи тобеъ имконпазир мегардад: 

...умедҳои мо аз ташриф фармудани меҳмони азизамон  – умедҳои мо, 

ки аз ташриф фармудани меҳмони азизамон пайдо шуда буд,...; 

      3. Фактҳо шаҳодат медиҳанд, ки қолаби дуюми ифода дар алоқаи 

изофї намеояд ва муносибати муайянкунандагиро намефаҳмонад. 

Калимаҳои мураккаб ғолибан аз қолаби якум сохта шудаанд. Истифодаи 

қолабҳо ба майлу мароми эљодии ҳар соҳибқалам низ вобастагї дорад. 

Ҳар ду қолаб ҳам бо омилҳои дигари ифода (ибораҳои сифати феълї ва 
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љумлаи пайрав) хеле наздиканд, зеро айни як муносибат дар як маврид 

бо қолабҳои мазкур, дар мавриди дигар бо ёрии ибораҳо ё љумлаи 

пайрав ифода гардидааст. 

       4. Баъзан адибон аз як тарзи ифода сўйиистеъмол накарда, 

қолабҳои гуногунро ба кор мебаранд ва бо ин васила дар истифодаи 

қолабҳои наҳвї ҳам аз якрангї эҳтироз мекунанд. Бояд қайд кард, ки 

ибораҳои исмии пешояндї бо масъалаи калимасозї ҳам алоқамандї 

доранд. Маълум аст, ки ибораҳои мазкур бар эзоҳи ҳиссаҳои номї омада 

бошанд, мисли муайянкунандаҳои дигар чида шуда метавонанд 

   5. Фактҳои забони тољикї шаҳодат медиҳанд, ки љавҳари 

муносибатҳои грамматикии байни калимаҳоро маънои номинативии 

љузъи асосии ибора дар бар мегирад. Он хоҳ дар таркиби феъл омада 

бошад, хоҳ чун исм ё сифат, бо айни ҳамон пешоянд омада, муносибати 

муштараки наҳвиро ифода мекунад:  ҳамроҳ ба ... – ҳамроҳї ба ... – 

ҳамроҳї кардан ба ... – ҳамроҳикунанда ба ... – ҳамроҳикунандагон ба ... -  

ҳамроҳикунандагони ба ин сафар  

 6. Сохтани ибораҳои изофї ва пешояндї дар забони матбуот хеле 

интишор ёфтааст. Дар иборасозии исмҳои маънии амал ва исмҳои 

мушаххас тафовути маъноию сохторї мушоҳида мешавад, ки ба 

муносибати ҳаммаъноии онҳо низ бе таъсир намемонад. Ибораҳои 

номии аз исми амал сохташуда тавассути маъно ва баъзе аломатҳои 

грамматикиашон бо ибораҳои феълї, алалхусус масдарї, қаробат 

доранд, зеро кулли чунин исмҳо бо масъалаи калимасозии феъл 

алоқаманданд. 

 7. Имконоти сохторию маъноии ибораҳои номии бо исмҳои 

мушаххас сохташуда маҳдудтар аст, бинобар ин дар иборасозии онҳо 
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пешояндҳои аслї қариб ба кор бурда намешаванд. Аз пешояндҳои 

дигари номию таркибии  изофї  ҳам ҳиссаи каме ба кор бурда мешаванд. 
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                                                  ХУЛОСА 

  

 Забони матбуот чун яке аз манбаъњои асосии дигаргунињо, 

тањаввулот дар забон, дар таркиби луѓавї ва сохтори грамматикии он 

муаррифї мешавад. Агар таркиби луѓавии забон пайваста дар таѓйироту 

тањаввулот бошад, сохтори забон, ќисмати нањвии он хеле устувор ва дер 

таѓйирёбанда аст. Бо вуљуди ин матбуот, ба туфайли ин ки майдони 

асосии иртибот байни одамон, аъзоёни љомеа аст, тамоми тањаввулоти 

љузъию бузурги забонро ба зудї инъикос мекунад. Њафтаномаи 

“Адабиёт ва санъат” низ аз  нашрияњои серхонанда буда, нозукињои 

гуногуни забонро барљаста нишон медињад.  

Омўзиши муродифоти иборањои исмї дар сањифањои њафтанома 

нишондињандаи чунин имкониятњои њаммаъноии забон дар сатњи 

иборањо аст:  

1.Дар муродифоти иборањо њангоми тафовути сохторию маъноии 

љузъњои асосии муштаракмаъно дигаргунии маъної ва сохторї 

равшантар мушоњида мешавад. Таѓйирот дар сохтори љузъи тобеъ ба 

тобиши маъної ва сохторї таъсири назаррас надорад: таҳсил дар 

донишгоҳ – дар донишгоҳ таҳсил кардан.   

2.Сохтор ва вазифањои грамматикии ибора ва љумла боиси тафриќаи 

сохториву маъноии онњо мегарданд. Ин љињат ба масъалаи њаммаъноии 

онњо таъсири бевосита мерасонад. Тавассути љумла мубодилаи афкор ба 

роњ монда мешавад. Он воњиди иртиботии нутќ аст. Ибора воњиди 

номинативї аст ва аз ин рў байни ифодаи маъноии ин воњидњо фарќи 

калон вуљуд дорад.  Модалият ва роњу воситањои гуногуни ифодаи он 

хоси љумла аст. Мањз њамин роҳҳои гуногуни ифодаи модалият ва замон, 

бо тарзу воситаҳои гуногуни шаклию грамматикї сурат гирифтани 

ифодаи фикр заминаи асосии муродифоти љумлаҳо бо љумлањо мегардад. 

Иборањо бошанд, воњиди номинативианд ва муносибатњои њаммаъної 
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байни онњо дар заминаи муносибатҳои семантикии (валентнокї) љузъи 

асосї, бо ҳамдигар алоқаманд шудани компонентҳо воқеъ мегардад.   

3. Дар муродифоти иборањо низ, мисли сатњњои дигари муродифот 

силсилаи хусусиятњоро мушоњида кардан мумкин аст. Онњо низ ба 

пањлўњои гуногуни мафњумњои ифодакунандаашон далолат карда, ин 

хели муродифот аз љињати услубї, сохтори грамматикї аз њам фарќ 

мекунанд. Дар як гурўњи онњо (масалан, иборањои масдарї) љузъи асосї 

(подабонї кардан, мардикорї кардан ва панљяккорї кардан) пас аз 

љузъи тобеъ воќеъ мегардад ва калимањои дигарро бо ёрии воситањои 

гуногуни грамматикї ба худ тобеъ карда, мафњумњои амал, замон, 

давомнокии онро равшан ифода мекунанд. Вобаста ба талаботи фикр ва 

сохтори ибораҳои номї дар навъи дуюм љойи љузъҳои ибора ва тарзи 

алоқаи онҳо тағйир ёфтааст. Љузъи асосии ибораҳо (подабонї, 

мардикорї, панљяккорї) танҳо номи амалро мефаҳмонад, ки он ҳам хеле 

умумї буда, ба ягон аломати мушаххаси амал далолат намекунад. 

4.Барои ифодаи маънои мўљаз ва услубан хушоњанг баён кардани 

фикр ќолаби иборањои номї мувофиќтар аст ва бештарини ин гуна 

ќолабњо хоси услуби адабии китобиянд. Дар сањифањои њафтаномаи 

“Адабиёт ва санъат” маводе, ки аз услуби бадеї оварда мешаванд, њамин 

хусусиятро тасдиќ мекунанд. Дар мисолњое, ки намуна аз услуби 

гуфтугўйї њастанд, бартарии ќолаби масдарї пайдост. 

5.Ќолаби иборањое, ки дар онњо алоќаи мувофиќат мушоњида 

мешавад, дар маводи публитсистии њафтаномаи “Адабиёт ва санъат” 

бештар мушоњида мешаванд, дар маводи аз услуби бадеї овардашуда 

алоќаи мувофиќат маъмул нест. Ин далели  тамоюли рушди имрўзаи 

забон аст, яъне дар забони имрўзаи адабии тољикӣ алоќаи мувофиќат 

тамоюли бештари корбастї дорад. 

6.Ќолабњои мувозї дар натиљаи корбурди зиёд хусусияти рехтагї 

пайдо мекунанд. Аз ќолабњои мувозии масдарию изофї бештар ќолабњои 
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изофї чунин хусусият пайдо кардаанд. Чунончи феъли обод кардан - ро 

дар ҳар ду қолаб ҳам истифода кардан мумкин аст: ободкунандаи ин 

кишвар – ин кишварро ободкунанда. Ба маънои маљозї танҳо қолаби 

изофии он истифода мешавад: ободкунандаи тўю маъракаҳои атрофи 

Данғара. 

7.Баъзе ќолабњои изофї нисбат ба муродифњои дигари худ барои 

ифодаи мўљази фикр мувофиќтаранд ва дар услуби публистсистї маъмул 

мегарданд. Ин тамоюл бештар хоси жанрњои тањлилии матбуотанд, 

махсусан дар очеркњо бисёр ба мушоњида мерасанд: бо ҳамин хусусият 

фиристодаи ҳукумат аз ҳукумат фиристода фарқ мекунад. 

8.Истифодаи фаровони ќолабњои људогонаи мувозї онњоро оњиста -

оњиста ба ќатори иборањои фразеологї шомил месозад ва ин 

нишондињандаи он аст, ки сарчашмаи асосии воњидњои фразеологї 

иборањои озоди нањвиянд. Дар ин ќолабњо зиёд ба кор рафтани баъзе 

калимањо метавонад онњоро аз як категорияи грамматикї ба дигар 

категорияи грамматикї табдил дињад. Чунончи дар ибораи духтари 

зодаи худаш љузъи зода пурра хусусиятҳои сифати феълиашро аз даст 

дода, сифат шудааст.  

Дар ин тип қолабҳо мафҳумҳои ҳолї бо маънои ғайриҳолии 

муайянкунандагї мувофиқ меоянд.        

9.Истифодаи ќолабњои муродиф нишон медињанд, ки тамоюли 

мўљазбаёнї дар забон њамеша бартарї дорад ва ќолабњои кўтоњ ва фасењ 

нисбат ба ќолабњи мураккаб ва дароз бештар истифода мешаванд: 

Одамоне, ки ба хонаи Худо мераванд – одамони ба хонаи Худо раванда – 

равандагони ба хонаи Худо – ба хонаи Худо равандагон – равандагони 

хонаи Худо. Ќолаби навъи охирин аз њама маъмул ва серистеъмол аст. 

10.Истифодаи ҳамзамони пешоянд ва бандаки изофї ба вазифаи 

синтагмавии љузъҳои љумла вобаста аст; сохтори љумла қолаби изофиро 
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барои ифодаи дақиқи фикр талаб мекунад, то ки муносибати маъної ва 

грамматикї боиси духўрагии матлаб нагарданд. 

11. Як ќатор иборањои исмї њам дар шакли муфассал ва њам дар 

шакли кўтоњкардашуда (дар лаби љар буда - ...лаби љар) муносибатњои 

атрибутивиро баробар ифода карда метавонанд. Мисолњои фаровоне аз 

сањифањои њафтанома нишон медиҳанд, ки ибораҳои исмї дар натиљаи 

содагўйї ва мўљазбаёнї ихтисор шудаанд: Дарахтони чормаѓзи лаби љар 

будагї  - ...дар лаби љарбуда - ...лаби љар. 

12. Дар қолабҳои артиклдор дараљаи таъкид ёфтани ягон аъзои 

љумла ва модалияти аз љониби гўянда ифодашаванда, сарфи назар аз он 

ки онҳо дар љумла ба вазифаи хабар ё ягон аъзои дигар меоянд, як хел 

нест.  

13. Маводи забони тољикї нишон медиҳад, ки љузъи тобеи ибораҳои 

исмї, ки бо категорияҳои муайяни калимаҳои ифодакунандаи аломат ё 

хусусият ифода шудаанд, маънии худро бо воҳиди номинативии 

додашуда маҳдуд накарда, балки ба сохтори љумла таъсир мерасонанд. 

Бинобар ин чунин хулоса кардан ғалат аст, ки алоқаи изофї танҳо хоси 

воҳидҳои номинативист. Муайянкунанда пас аз муайяншаванда омада ва 

ба он бо воситаҳои гуногуни наҳвї алоқаманд шуда, дар љумла сатҳи 

сохтории муайянро ташкил медиҳад. 

14. Воњидњои номинативї имкониятњои доманадори ифодаи 

мафњумњоро доранд ва дар инкишофу тавсеаи ин имкониятњо забони 

зинда ва забони адабиёти бадеї мусоидат мекунанд. Дар ин маврид 

имкониятњои ќолабњои изофї нисбат ба ќолабњои пешояндї бештар аст.     

15. Қолаби изофї ҳамеша ибораҳои номии яклухтро ташкил 

медиҳад, ба љузъҳо људо шудан ва аз ҳамдигар дур шудани онҳо 
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имконнопазир аст. Ин  яке аз аломатҳои сохтории ибораҳои изофї буда, 

дар ин бобат аз пешояндї фарқ мекунанд. 

16.Ибораҳо аз исми ғайри амалу ҳолат ташкил ёфта бошанд, љузъи 

тобеи онҳо хусусияти эзоҳдиҳї пайдо мекунад, бинобар ин бо љумлаи 

пайрави муайянкунанда иваз кардани љузъи тобеъ имконпазир мегардад. 

17.Љараёни инкишофи забон нишон медиҳад, ки мураккабии 

муносибатҳои семантикиву грамматикї талаб мекунад, ки барои саҳеҳу 

пурра ифода кардани тобишҳои маъної аз тамоми имкониятҳои 

грамматикии забони адабї фоида бурда шавад. 

18.Забони матбуот далели пайдоиш ва рушди ќолабњои нави 

иборасозианд, ки бо таъсири забонњои дигар, махсусан бо таъсири 

тарљума пайдо шудаанд. Ин гуна ќолабњо дар осори намояндагони насри 

бадеии муосир низ маъмул нестанд, махсусан, онњо дар насри 

нависандагони барљаста чун устод Айнї, С. Улуѓзода ба мушоњида 

намерасанд. Бештари ин ќолабњо вобаста ба махсусияти мавзуї ба 

њафтаномаи "Адабиёт ва санъат" хосанд: (ошхўрии аз њисоби ќарздорони 

хона ва хобгоњ; марги бо дўстон; ояндагони аз тарафи Кўлоб [Адабиёт ва 

санъат, 12.12. 2011; 19. 12 2011]. 

 19.Мисолњои тањлилгардида нишон медињанд, ки иборањои номии 

изофию беизофа дар забони матбуот ба таври мувозї ба кор бурда 

мешаванд;  

20.Ибораҳои исмии бо пешоянд суратгирифта чун љумлаи унвонї ба 

сифати сарлавҳа кор фармуда мешаванд. Ин хусусият дар муродифҳои 

дигари он нест: якдилї бо њаммиллатон; алоқа бо муштариён. 

21. Пањлўњои њаммаъноии иборањои масдарї ва исмї васеъ буда, 

онњо дар доираи ифодаи муносибатњои амал, њолат, аломат нисбат ба 

объект муродиф шуда метавонанд: халосии аз туњмат - аз тухмат 

халос шуда меравад.  
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22.Омўзиши муносибатњои њаммаъноии муродифот дар сањифањои 

матбуот далели он аст, ки сањми матбуоти даврї дар рушди забони 

адабии тољикӣ хеле назаррас ва муҳим аст.  

Роњњо ва тамоюли инкишофи забони адабиро мањз дар забони 

матбуот ба таври равшану назаррас мушоњида намуда, ба забони 

матбуот чун оинаи тамомнамои забони зиндаи тољикї бањо додан 

мумкин аст.   

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

Тањќиќи натиљањои назариву амалии рисола моро водор намуд, ки 

баъзе тавсияњоро оид ба истифодаи амалии натиљањои диссертатсия 

пешнињод намоем: 

1. Натиљањои тањќиќотро дар љараёни эљоди адабиёти бадеї истифода 

бурдан ногузир зарур аст, зеро муродифоти грамматикї, ба мисли 

луѓавї, имкон медињад, ки аз такрори бемаврид худдорї карда шавад.  

2. Дар назария ва амалияи тарљума муродифоти грамматикї имкон 

медињад, ки аз тарљумаи тањтуллафзї ва ќолабњои якрангу якнавохт даст 

кашида, як маъниро чанд тариќа ифода намоянд.  

3. Дар асоси маводи амалии диссертатсия барои ёрї ба донишљўён ва 

муњаќќиќони љавон дастури  методї навиштан лозим аст, то нутќи 

хаттиву шифоњии онњо инкишоф ёбад.  

4. Омўзиши муродифоти грамматикї имкон медињад, ки меъёри 

забони адабї дар истифодаи ќолабњои нањвї риоя карда шавад, зеро њар 

як ќолаб мавќеи истифода дорад.  
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