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Муќаддима 

Диссертатсия ба тањќиќ ва омўзиши хусусиятњои маъної ва 

услубии унсурњои забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар бахшида 

шудааст. 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ дар он зоњир мегардад, ки забони адабии 

тољик, аз шевањои мањаллї бењтарин унсурњоро ќабул намуда, таркиби 

луѓавии худро ѓанї мегардонад. Дар ин самт сањми адибон дар пешрафту 

инкишофи забони адабї хеле зиёд аст, чунки дар адабиёти бадеї тамоми 

воњидњои умумихалќї ба њам омада, захираи луѓавии забонро мукаммал 

ва ѓанї месозанд. Ба андешаи олими рус В.В. Виноградов: «Адабиёти 

бадеї лабораторияи эљодиест, ки дар он роњњо ва воситањои нави 

истифодаи шоиронаи забони халќ кушода мешаванд. Дар баробари 

њамин забони адабиёти бадеї дар роњи дороиафзої, пешрафт ва 

тараќќиёти забони адабї таъсир мерасонад» [12, 3]. 

Унсурњои забони омиёна аз ибтидо то имрўз дар байни халќ арзи 

вуљуд дошта, яке аз захирањои эътимодбахши забони адабї ба шумор 

мераванд. Шоирону нависандагон дар осори бадеии худ аз онњо 

бамаврид ва огоњона истифода мебаранд. Бояд гуфт, ки робитаи 

эљодкорро бо мардум, симои офаридааш хеле наздик менамоянд ва 

њаќиќати бадеиро намоён месозанд. 

Унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйї) дар тамоми сатњњои 

забон ба назар расида, адибон дар офаридани осори хеш дар лањзањои 

мувофиќ ва зарурї аз онњо фаровон истифода мебаранд. Корбурди 

унсурњои мазкур, агар аз як тараф, халќияти асари бадеиро таъмин 

намоянд, аз љониби дигар, барои муассирї ва образнокии осори адибон 

наќши назаррас доранд, зеро ки дар аксар маврид унсурњои забони 

омиёна нисбат ба муродифоти адабиашон дар тасвиру инъикоси 

мафњуму лањзањо бартарї дошта ва мувофиќтар мебошанд. Унсурњои 

мазкур, маъмулан, бештар дар осори њаљвї мавриди истифода ќарор 

мегиранд. Адибони боистеъдод аз ин воњидњои забон хеле њунармандона 
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истифода намуда, бо ин њунарашон дар байни мардум мањбубияти хосро 

сазовор мегарданд, ки аз љумлаи онњо шоири шинохтаву соњибистеъдод 

Ашўр Сафар мебошад. 

Дар ин радиф узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон Абдулњай 

Ќаландар чунин зикр менамояд: «Ашъори шоир аз ибораю таъбирњои 

халќї саршор буда, ифодагари андеша, орзую омол, тамкин ва бурду 

бохти халќи азизаш мебошад [43, 6]. 

Воќеан, Ашўр Сафар дар корбурди унсурњои забони омиёна хеле 

моњиру борикбин буда, ба ин васила, аз як тараф, забон ва услуби 

ашъори худро дилчаспу рангоранг гардонида бошад, аз љониби дигар, аз 

њисоби унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйї)-и минтаќањои љануби 

шарќии љумњурї таркиби луѓавии забони адабии тољикиро ѓанї 

гардонидааст. 

Њамин тариќ, дар асарњои Ашўр Сафар истифодаи унсурњои 

омиёна њодисаи муњим буда, ифодагари баъзе пањлуњои сабки эљодии 

адиб мебошад. Омўзиши даќиќи ин масъала, аввалан, хусусиятњои хосси 

услуби фардии адибро дар сохтори луѓатшиносии забон муайян кунад, 

сониян, он таѓйирот ва тањаввулоти тадриљии забони шоир ва забони 

меъёрро нишон медињад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Дар забоншиносии тољик унсурњои 

забони омиёна њанўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. Аз љумла 

дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» оид ба вожаи омиёна чунин 

маълумот дода шудааст: авомона, мардумї [95,љ.2,28]. Аммо дар 

фарњангу луѓатњои гузаштаи форсии тољикї истилоњи омиёна ёд 

нашудааст. 

Дар забоншиносии тољик ягон тањќиќот ба таври пуррагї ба 

унсурњои забони омиёна бахшида нашудааст, аммо доир ба корбурди 

воњидњои мазкур дар осори шоиру нависандагони алоњида фаслњову 

маќолањо нашр гардидаанд [24; 36; 37; 88; 105; ва ѓ.]. 
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Масъалаи мазкур дар забоншиносии рус аз љињати назарї ва амалї 

мавриди тањќиќоти бештар сурат гирифтааст [6; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 

20; 49; 89;113; 116 ва ѓ.]. 

Дар байни пажўњишњое, ки ба масъалањои унсурњои забони омиёна 

бахшида шудааст, асари забоншиноси маъруф Ш. Рустамов «Забон ва 

замон» љойгоњи хос дорад. Вай кўшишу зањматњои кашидаи устод 

Айниро барои содагии забон ва оммафањмии он дар асари худ баён 

намуда, инчунин зикр менамояд, ки С. Айнї ба бавоситаи шева забони 

нав сохтанро фикри дуруст намешуморид. Чунки «Ў яке аз роњњои амалї 

шудани маќсади худро дар истифодаи унсурњои умумихалќї медонист» 

[80, 53]. 

Донишманд Њ. Маљидов дар китоби дарсии худ «Забони адабии 

муосири тољик» доир ба калимањои омиёна тањќиќот бурда, мансуб 

набудани онњоро ба ягон шева ва ё лањљаи муайян дониста, инчунин 

вожањои омиёнаро бо истилоњи халќї- гуфтугўйї зикр кардани баъзе 

шахсонро дуруст намењисобад. Чуноне ки ў ќайд намудааст: «Вожањои 

омиёна мансуби ягон шева ва ё лањљаи муайян набуда, ба њамаи 

соњибони забони шифоњї баробар хидмат мекунанд. Дар баъзе адабиёт 

чунин калимањо бо номи халќї- гуфтугўйї зикр шудаанд. Ба назар чунин 

мерасад, ки ин истилоњ сунъист ва маќсадро муайян ифода карда 

наметавонад [58, 151]. 

Аз муњаќќиќони дигаре, ки доир ба унсурњои забони омиёна тањќиќ 

бурдааст, забоншинос Х. Кабиров мебошад. Вай ќисмати дуюми рисолаи 

худ «Унсурњои забони омиёна дар шеъри Мавлоно Љалолуддини Балхии 

Румї»-ро дар доираи имконияту зарфияти хеш мавриди тадќиќ ќарор 

дода, тавонистааст, ки шеваи баён ва мањорату њунари Мавлоноро дар 

ин самт то љое равшан созад. Ин тањќиќ арзиши хосси илмї дошта ва 

минбаъд тавзењоти ў дар шинохти ин навъи вожањо рањкушои бисёре аз 

муњаќќиќон мегардад [39, 60]. 
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Унсурњои забони омиёна дар асарњое, ки ба тањќиќи забон ва 

услуби нависандагон бахшида шудаанд, низ мавриди пажўњиш ва наќду 

баррасї ќарор гирифтаанд. Дар ин замина аз тањќиќотњои пурањаммияти 

Н. Маъсумї «Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик», Р. 

Ѓаффор «Забон ва услуби Рањим Љалил», Б. Камолиддинов «Забон ва 

услуби Њаким Карим» ва Х. Њусейнов «Забон ва услуби «Одина»-и устод 

Айнї метавон ном бурд. 

Забоншинос Б. Камолиддинов дар тањќиќи арзишманди худ, ки ба 

пажўњиши забон ва услуби Њаким Карим бахшида шудааст, ба хулосае 

меояд, ки: «Унсурњои лексикии забони зинда дар асарњои Њаким Карим 

мавќеи калон дошта, майли ѓанї гардонидани хазинаи луѓавии забони 

адабии нависандаро ба љустуљў водор намудааст. Далели равшани ин аз 

тарафи нависанда гирд овардани дурдонањои забони халќ–маќолу масал, 

иборањои маљозї ва рехта мебошад» [40, 12]. Инчунин вай дар охир ба 

хулосае меояд, ки: «Фаровонии унсурњои лексикии забони зиндаи 

гуфтугўйї, њарљониба санљида, танњо дар маќоми ягонаи худ кор 

фармудани њар як сухан, нозукињои маъноии онро чуќур дарк намуда, бо 

маќсади муайяни услубї истифода бурдани калима ва ифодаи сањењу 

пурмаънои халќї љињатњои аз њама характерноктарини услуби эљодии 

Њаким Карим аст» [40, 23]. 

Пажўњиши забоншинос Н. Маъсумї «Очеркњо оид ба инкишофи 

забони адабии тољик» бевосита ба тањќиќи забон ва услуби «Марги 

судхўр»-и устод Айнї ихтисос ёфтааст. Муаллиф дар ин асар доир ба 

унсурњои лексикии забони зиндаи гуфтугўйї, аз љумла калимањои халќї-

гуфтугўйї, иборањои халќї ва зарбулмасалу маќолњо сухан ронда, 

инчунин ба баъзе калимањои халќие, ки характери њаљвї доранд, эътибор 

дода, чунин зикр намудааст, ки «онњоро на танњо дар гурўњи калимањои 

ифодакунандаи мафњумњои гуногуни предметї дидан мумкин аст, балки 

шаклњои ифодакунандаи мафњумњои сифатї низ вохўрдан мумкин аст». 

Инчунин ў ќайд менамояд, ки: «Аксарияти зарбулмасалу маќолњо 
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мувофиќи мундариљаи тематикии асар дар плани њаљвї- юмористї 

истифода бурда шудаанд» [59, 95–167].  

Аввалин муњаќќиќе, ки ба омўзиш ва пажўњиши осори Ашўр Сафар 

таваљљуњи хосса зоњир намуд, Ф. Шафиев мебошад. Ќайд намудан лозим 

аст, ки ў оид ба њаёту эљодиёт ва дигар пањлуњои осори шоир сухан 

гуфта, инчунин баъзе вижагињои баёни ашъори шоир аз љумла, унсурњои 

забони омиёнаро баррасї намудааст. Аз љињати услубї онњоро тањлил 

намуда, исбот намудааст, ки аксарияти онњо дар шакли њаљвї ифода 

гардидаанд [115, 162]. Бо вуљуди он ки ашъори шоир аз лињози забонї 

хеле љолиб аст, вале дар забоншиносии тољик то кунун аз тарафи касе ба 

таври бояду шояд омўхта нашудааст. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Тањќиќ дар 

маљмуъ бо илми забоншиносї ва, махусусан, бо бахшњои лексикология, 

диалектология, услубшиносї, забони муосири тољикї робитаи мантиќї 

дорад. Кори диссертатсионї тибќи наќшаи илмї- тањќиќотии кафедраи 

забоншиносї ва таърихи забон, Раёсати илм ва инноватсияи Донишгоњи 

давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї роњандозї ва иљро шуда, 

љузъи таркибии корњои илмї-тањќиќотиро дар донишгоњ ташкил 

мекунад. 

Тавсифи умумии тањќиќ 

Маќсади тањќиќ иборат аз баррасию тањќиќи мавќеи корбурди 

вожаҳои омиёна, таркибу иборањои фразеологї ва зарбулмасалу 

маќолњои халќї дар ашъори Ашўр Сафар буда, вижагињои лексикї, 

морфологї ва маъноии онњоро нишон дода ва бад-ин васила њунари 

эљодии шоирро дар ин самт љилвагар созем. 

Вазифањои тањќиќ. 

– таъйину асоснок намудани љанбаи назарии мавзуи таҳқиқ; 

– љамъоварї ва гурўњбандї намудани вожа ва таркибњои омиёна, 

фразеологизм ва зарбулмасалу маќолњои халќї аз осори Ашўр Сафар; 

– баррасии вожаҳои баёнгари мафҳумҳои предметии муътадилмаъно; 
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– таҳқиқи вожаҳои ифодагарӣ  мафҳумҳои хешутаборӣ; 

– таҳлилу баррасии мафҳумҳои сифатӣ; 

– баррасии унсурҳои омиёнаи баёнгари амалу ҳолат; 

– нақши пасванди «-ак» дар ташаккули вожаҳои омиёна; 

– таҳлили унсурҳои омиёнаи ифодагари маъноҳои дурушту қабеҳ; 

– баррсии ҷойгоҳи таркибу ибораҳои рехта (фразеологизмҳо); 

– муайян намудани мавқеи зарбулмасалу маќолњои мардумӣ дар ашъори 

шоир; 

– дар ниҳоят, ҷилвагар намудани саҳму ҳунари шоир дар корбурди 

унсурҳои омиёна;  

Объекти тањќиќ. Ашъори Ашўр Сафар. 

Предмети тањќиќ. Унсурњои забони омиёна дар ашъори 

Ашўр Сафар. 

Асосњои назарии тањќиќ. Асосњои назариявии тањќиќро тањќиќот ва 

таълифоти забоншиносони маъруфи ватанї ва хориљї Н. Маъсумї, Ш. 

Рустамов, Б. Камолиддинов, Њ. Маљидов, Р. Саидов, Р. Ѓаффоров, Т. 

Маќсудов, С. М. Сабзаев, Ш. Кабиров, Белевская Е. Г., Будагов Р. А., 

Виноградов В. В., Винокур Г. О., Выходцев П. С., Головин Б. Н., 

Григорьева А. Д., Тинянов Ю. А., Шанский Н. М., Шмелев Д. Н. ва 

ѓайра ташкил медињанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Барои тањлил ва баррасии маводи 

забонии осори Ашўр Сафар, асосан, методњои усули тасвирї дар 

њамбастагї бо усули лексикї-семантикї ва муќоисавї низ истифода 

гардидааст. Дар диссертатсия ҳангоми баррасии мавзуъ афкори 

назариявии назариётчиён ва муњаќќиќони забоншинос В. В. Виноградов, 

Ю. Х. Рубинчик, М. Шукуров, Н. Маъсумї, Њ. Маљидов, Т. Маќсудов, Ѓ. 

Љураев, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Р. Ѓаффоров, Ш. Кабиров ва 

дигарон њамчун асоси назариявии тањќиќ хидмат намуданд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Маводи тањќиќро чун манбаъ ашъори Ашўр 

Сафар, ки дар шакли асарњои људогона ва девон ба нашр расидааст, 
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ташкил медињанд. Маводи мавриди назар барои таълифи рисолаи 

мазкур теъдоди фаровоне, ки дар њаљми зиёда аз 3000 мисол аз ашъори 

Ашўр Сафар, бахусус, аз «Самари умр», «Гули моњтоб», «Базми 

садоқат», «Рўзи сиёњ», «Раиси Миралї», «Гапи подор», «Холи фатир», 

«Гулбоѓ», «Андешаи зиндагї», «Хўшаи нур», «Борони ҳидоят» ва 

«Девон» (мунтахаби ашъор) љамъоварї шудааст, барои таълифи рисолаи 

мо њамчун далелу бурњони даќиќ хидмат намудаанд. Табиист, ки њамаи 

маводи аз ашъори дар боло зикр гардидаи Ашўр Сафар гирдомада, бо 

дарназардошти њаљми рисола, комилан мавриди истифода ќарор 

нагирифтаанд, вале ин монеаи ќиёсоти сањењ ва натиљагирии аниќ 

нашудааст. Барои ба хулосаи даќиќ омадан маводи лозимии 

истифодашуда кифоя буд. Њангоми тањлилу баррасї ва шарњи маъноии 

вожањо аз як қатор фарњангу луѓатњо, аз қабили «Ѓиёс-ул-луѓот», 

«Фарњанги Сабо», «Бурњони қотеъ», «Фарњанги забони тољикї», 

«Луѓати фурс», «Фарњанги Љањонгирї», «Мунтахаб-ул-луѓот», 

«Фарњанги тафсирии забони тољикї», «Фарњанги Доро», «Фарњанги 

осори Љомї», «Фарњанги иборањои халќї», «Фарњанги мухтасари 

«Шоњнома»», «Луѓати омонимњои забони тољикї», «Фарњанги 

зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї», «Фарњанги 

иборањои рехтаи забони њозираи тољик» ва ѓайра истифода намудем. 

Навгонии илмии тањќиќ. Навоварии пажўњиш дар он зоњир 

мегардад, ки дар ин рисола бори нахуст унсурњои забони омиёна дар 

мисоли ашъори устод Ашўр Сафар мавриди тањлили алоњидаи 

забоншиносї ќарор гирифтааст. Саъй шудааст, ки мавќеъ ва 

тањаввулоти маъної, корбурди аслї ва маљозии вожањои омиёна дар 

иртибот бо њадафњои услубї тасниф гардидааст. Он чи ки мавриди 

таваљљуњи бештар сурат гирифт, арзиши фаровони назарї ва амалї 

доштани, унсурњои забони омиёна буда, дар такмили таркиби луѓавии 

забони адабї наќш доштани онњо нишон дода шудааст. 
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Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

Шоири шаҳир Ашӯр Сафар табиатан шух, базлагӯ ва ҳазирҷавоб 

буд ва, табиист, ки  ин хислату аъмолаш дар ашъори эшон беасар 

намонда, равшан ба назар мерасад ва ба таври фаровон корбаст 

намудани унсурҳои омиёна ин нуктаро тақвият медиҳанд. 

 Инак, дар асари омӯзиш ва таҳқиқи ашъори шоир муайян ва 

муқаррар карда шуд, ки: 

- дар ашъори шоир вожаҳои омиёнаи ифодагари мафҳумҳои 

предметӣ, 

сифатӣ ва хешутаборӣ дар мавқеъҳои мувофиқ, ки нисбат ба 

муродифоти адабиашон шинаму равон ба гӯш мерасанд ва ё вазну қофия 

тақозо намудааст, кор гирифтааст; 

- пасванди «-ак» тобишу ҷилоҳои  зиёди услубиро дорост ва шоир бо 

дарназардошти ҷилоҳои мухталифи он вожаҳои зиёди омиёна сохта, 

забони ашъорашро дилчаспу хотирмон намудааст; 

- шоир дар ашъори ҳаҷвиаш нисбат ба ашхоси касифу фиребгар ва 

манфур аз таркибу вожањои дурушту қабеҳи омиёна фаровон истифода 

кардааст; 

- мусаллам аст, ки воҳидҳои рехта (фразеологизмҳо) яке аз унсурҳои 

муассиртарини забон ба шумор рафта, дар забони омиёна ҷойгоҳи хос 

доранд. Шоир аз ин унсурҳои намакину дилнишин дар ашъораш хеле 

устодона ва мӯшикофона истифода намуда, халқияти ашъорашро афзун 

гардонидааст;  

- бо вуҷуди он ки панду мақолҳои донишмандону мутафаккирон ба 

ҳукми анъана даромада маълуму вирди забонҳо гаштаанд, лекин 

бештари зарбулмасалу маќолњо моли халќ буда, онҳо тули асрҳо аз 

тарафи мардум эҷод шудаанд. Шоир унсурҳои мазкурро ё айнан ва ё бо 

каму беш тағйирот дар мавқеъҳои хеле мувофиқ корбаст намуданд; 

- дар маҷмуъ, корбурди унсурҳои омиёна ашъори шоири хушқзавқро 
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ба ҳадди лозима равону гӯшнавоз ва хотирнишин намуда, бад-ин васила, 

аз як тараф, таркиби луғавии забони адабиро ғанӣ гардонида бошад, аз 

ҷониби дигар, халқият ва салосати ашъорашро дучанд гардонидаанд; 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќ. Њар як тањќиќи 

диссертатсионї вобаста ба њадафи хеш ќадамест ба пеш, кўшишест 

барои омўхтани як пањлуи забонї ва бештар маврид анљоми чунин 

пажўњиш боиси кашфи пањлуњои норавшани забон мегардад. Омўзиши 

хусусиятњои хосси унсурњои омиёна дар ашъори Ашўр Сафар дар шакли 

тањќиќи алоњида бори аввал баррасї мегардад ва бо ин далел метавон 

гуфт, ки дастовардњои илмии ин тањќиќ дар њалли як ќатор масоили 

назариявии лексикї, услубї ва услубњои фардї- эљодии шоирони дигар 

њамчун асос ва замина хидмат намояд. Тањќиќи мавриди назар имкон 

медињад, ки дар оянда низ муќоисаи онњо дар даврањои таърихї барои 

мардуми тољик ва забони тољикї баррасї гашта, умумияту вижагињои 

онњо муоина гардад. 

Мавод ва натиљањои тањќиќро метавон барои таълими фанњои 

тахассусии лингвистї чун лексикология, тањлили матни бадеї, 

услубшиносї истифода бурд. Њамчунин, натиљаю хулосањои 

диссертатсия ба нависандагон, муаллимони забон ва адабиёт, ба 

тартибдињандагони луѓатњои шевагї, муњаќќиќони шевашинос, таълифи 

китобњои дарсии «Таърихи забони тољикї», «Лексикология»-и 

мактабњои олї ва тањсилоти њамагонї, њангоми гузаронидани дарсњои 

махсус ва семинарњо ёрї хоњад расонд. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Кори диссертатсионї бо шиносномаи ихтисоси 10.02.01 – Забони тољикї 

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї мувофиќат 

мекунад.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ дар он зоњир 

мешавад, ки дар заминаи осори илмии олимону муњаќќиќони ватанию 

хориљї, асосу заминањои амалию назариявии тањќиќи диссертатсиониро 
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мушаххас намуда, мавзуъ ва масъалаи истифодаи унсурњои омиёнаро дар 

доираи ашъори А. Сафар њамаљониба ва низомнок тањќиќу тањлил 

кардааст. Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби 

роҳбари илмӣ тарҳрезӣ шудаанд. Муаллифи диссертатсия оид ба 

унсурњои забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар таҳқиқот анљом дода, 

ҳамзамон собит гардид, ки омўзиши унсурњои забони омиёна дар 

ашъори Ашўр Сафар мисли дигар ќисматњои забоншиносї дорои 

ањаммияти муњиммї њам назариявї ва њам амалї мебошанд. Дар 

мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи асосии таҳқиқ инъикос 

ёфтаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия (гузориши нуктањои 

асосии диссертатсия дар конфронсњо, маљлисњо, семинарњо ва дигар 

њамоишњои илмї). Тањќиќи мавзуи мавриди назар ковишњо ва љустуљўву 

зањмати бисёрсолаи муҳаққиқ маҳсуб ёфта, мундариља ва қисматҳои 

алоҳидаи он дар конфронсҳои байналмилалї, љумҳуриявї ва 

конфронсњои илмї-амалии њарсолаи њайати профессорону омўзгорони 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, Донишгоҳи 

Тољикистон ва Русия инъикос ёфтаанд. Муњтавои рисола дар њафт 

маќола, аз љумла чор маќола дар нашрияњои илмии таќризшавандаи 

тавсиянамудаи КОА- и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба ќайд 

гирифташуда нашр гардидаанд, ки фењристи он дар охири автореферати 

диссертатсия оварда шудааст. Њамчунин, рисола дар љаласаи кафедраи 

забони тољикї бо методикаи таълимии Донишгоњи давлатии Кўлоб ба 

номи Абуабдуллоњи Рўдакї (Суратљаласаи №8, аз 28 марти 2020) ва 

кафедраи забони адабии муосири тољики ДМТ (Суратљаласаи №7, аз 14 

апрели 2021) муҳокима ва барои дифоъ пешниҳод гардидааст. 

Мавод ва манбаи асосии тањќиќот. Маводи тањќиќро чун манбаъ 

ашъори Ашўр Сафар, ки дар шакли асарњои људогона ва девон ба нашр 

расидааст, ташкил медињанд. Маводи мавриди назар барои таълифи 

рисолаи мазкур теъдоди фаровоне, ки дар њаљми зиёда аз 3000 мисол аз 

ашъори Ашўр Сафар, бахусус, аз «Самари умр», «Гули моњтоб», «Базми 
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садоқат», «Рўзи сиёњ», «Раиси Миралї», «Гапи подор», «Холи фатир», 

«Гулбоѓ», «Андешаи зиндагї», «Хўшаи нур», «Борони ҳидоят» ва 

«Девон» (мунтахаби ашъор) љамъоварї шудааст, њамчун далелу бурњони 

даќиќ хидмат намудаанд. Табиист, ки њамаи маводи аз ашъори дар боло 

зикргардида ва Ашўр Сафар гирдомада, бодарназардошти њаљми 

рисола, комилан мавриди истифода ќарор нагирифтаанд, вале ин монеаи 

ќиёсоти сањењ ва натиљагирии аниќ нашудааст. Барои ба хулосаи даќиќ 

омадан маводи лозимии истифодашуда кифоя буд. Њангоми тањлилу 

баррасї ва шарњи маъноии вожањо аз як қатор фарњангу луѓатњо, аз 

қабили «Ѓиёс-ул-луѓот», «Фарњанги Сабо», «Бурњони қотеъ», «Фарњанги 

забони тољикї», «Луѓати фурс», «Фарњанги Љањонгирї», «Мунтахаб-ул-

луѓот», «Фарњанги тафсирии забони тољикї», «Фарњанги Доро», 

«Фарњанги осори Љомї», «Фарњанги иборањои халќї», «Фарњанги 

мухтасари «Шоњнома»», «Луѓати омонимњои забони тољикї», 

«Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї», 

«Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик» ва ѓайра истифода 

намудем. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва рўйхати адабиёт иборат буда, њар боб мувофиқи 

масъалагузорї ба фаслҳои алоҳида тақсимбандї шудааст. Дар маљмуъ 

кори диссертатсионї аз 152 сањифаи чопи компютерї иборат аст. 
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БОБИ I 

Унсурњои забони омиёна ва мавќеи онњо миёни 
дигар калимањои забон 

 

1.1. Мулоњизањои муќаддимотї 

Забони адабии њозираи тољикї яке аз забонњои рехтаю суфта, дар 

давоми ќарнњо рушду нумў кардааст ва мањсули доманадори даврањои 

тараќќиёти љомеаи тољикон ба шумор меравад. Забоншинос М. 

Қосимова дар китоби худ «Таърихи забони адабии тољик (асрҳои IX-X) » 

доир ба забони адабї чунин ёдоварӣ кардааст: «Забони адабї забонест, 

ки аз тарафи мардум эътироф гардидааст, барои тамоми љомеа умумї 

аст, суфта шудаасту сайқал ёфтааст, услуби муайян дорад, ҳамчун меъёр 

(норма) дониста шудааст» [47, 4]. 

То ибтидои асри ХIХ дар забони адабї - забони илмии он давра 

истифодаи калимаю иборањои душворфањми арабии ба омма номафњум, 

услуби махсуси суханбозї, ибораороињои сунъї ба њукми анъана 

даромада буд. Дар охирњои асри ХIХ адиби маорифпарвар Ањмади 

Дониш ба ин суханпардозињо ва мураккаббаёнињою таќлидњои сарсарї 

хотима дод. Дар натиља, сифатњои нави забонї ва аз њисоби забони омма 

наздик шудани тарзи баён нисбат ба даврањои пештар равшантар ба 

чашм мерасид. Дар воќеъ, «Равияи соданвисї дар шароити ибтидои асри 

ХХ пурќувват гардида, ба равияи асосї мубаддал шудан гирифт»,–

ишора кардани забоншиноси маъруфи тољик Н. Маъсумї дуруст аст [44, 

7]. 

Қайд намудан зарур аст, ки забони адабї, ки шакли олї ва 

сайќалёфтаи забони умумихалќист, дар идомаи инкишофи худ, пеш аз 

ҳама, аз шева ѓизо мегирад, яъне шева яке аз муҳимтарин сарчашмањои 

бой гардонидани забони адабї ба шумор меравад. Набояд фаромўш 

кард, ки баъзе аз унсурњои қадимии забон маҳз дар шеваҳо боқї 

мемонад. Инчунин, фарќи вожањои омиёна аз калимањои шевагї ва ё 
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лањљавї дар он аст, ки вожањои омиёна ба њамаи соњибони забон фањмо 

буда, ба њамаи онњо баробар хидмат менамояд. Аммо калимањои шевагї 

бар хилофи вожањои омиёна, дар мањалњои гуногун густариш дошта, 

танњо дар нутќи онњо истифода мегардад. Забони халќї- гуфтугўйии 

мардуми тољик, ки дар маркази забони адабї ва шева меистад, доираи 

истифодаи васеъ дошта, ба аксарити ањолии тољикнишин фањмо 

мебошад. «С. Айнї забони адабї, гуфтугўйї (зинда) ва шевањоро ба 

якдигар алоќаманд медонист ва њар кадоми онњоро бо терминњои 

мувофиќ ном мебурд. Ў наѓз мефањмид, ки инњо шаклњои ба њам 

алоќаманди забони халќи тољик мебошанд» [80, 53]. Масъалаи омўхтан 

ва тањќиќи ифодањои халќї ва вожањои омиёна дар забони тољикї яке аз 

сарчашмањои асосии инкишофи захираи луѓавии забони адабии тољик 

мањсуб меёбад. Масъалаи мазкур диќќати олимони забоншиносро њанўз 

аз нимаи дуюми асри ХIХ ба худ љалб карда бошад њам, замони 

њукумронии Њокимияти Шуравї ба дараљаи баланди тараќќиёташ 

расида буд. 

Муњаммадљон Шукуров ба ањли сухан талќин менамояд: «Дар ёд 

дошта бошем, ки сарчашмаи асосии забони адабї аввало забони халќ, 

сониян, андўхтањои суханварони бузург аст. Бояд забони халќро донем, 

бењтарин чизњоеро, ки дар сухани мардуми зодгоњи худ, дар забони 

умумихалќї њаст, дида тавонем, меъёри истифодаи онњоро аз 

суханварони бузург, хусусан, аз устод Айнї, ки наздиктарини он 

бузургон аст, омўзем. Халќ соњиби забон аст ва бузургон суханофарин. 

Аз онњо забон бояд омўхт» [111, 3]. 

Вожањои омиёна ба доираи меъёрњои муќарраршудаи забони адабї 

дохил мешаванд: «Забони адабї ва забони гуфтугўйии халќ шохањои 

њамон як забон мебошанд, ки яке ба услуби хаттї ва дигаре ба гуфтугўйї 

мансуб шуда метавонад» [80, 69]. 

Тафовути забони адабї аз вожањои омиёна (гуфтугўйї) дар он аст, 

ки забони адабї доираи истеъмоли васеъ дошта, шаклњои мубодилаи 
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афкор ва тарзи ифодаи он васеъ истеъмол ёфтааст ва дар њамаи соњањои 

њаёти иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва мадании халќ, аз љумла, радиову 

телевизион, матбуот, адабиёти бадеї дар густариш мебошанд. 

Истифодаи Вожањои омиёна (гуфтугўйї) дар баробари калимањои 

забони адабї танњо дар асарњои бадеї ва публитсистї ба назар мерасанд 

ва онњо њамон суханњои сањењу пурмаъно ва ифодањои дилчаспанд, ки аз 

забони мардум пайдо шуда, онњоро љамъоварї ва дар шакли мақола ва 

китобҳои алоҳида манзури оммаи васеъ намудан вазифаи љонии ҳар як 

муҳаққиқи шевашинос ба шумор меравад. Мураттибони китоби «Луѓати 

шеваҳои забони тољикї» М. Маҳмудов ва Ѓ. Љўраев чунин зикр 

намудаанд: «Калимаю ибораҳои халқї аз бобати ѓунљоиши маъноҳои 

васеъ, љилоҳои гуногуни маъної ва рехтагии шаклу қолибҳои худ барои 

ифодаи пурратари мафҳумҳои зарурї, баёни нозуктарин љиҳатҳои ҳиссу 

ҳаяљон басо мувофиқ ва созгоранд» [53, 3]. 

Забони халќ- хазина ва сарвати бебањоест, ки таърихи тўлонї 

дошта, як шохаи илми забоншиносї ба шумор меравад. Њарчанд 

омўзиши калимањои омиёна аз асри ХIХ сар карда рў ба пешравї нињода 

бошанд њам, вале тафовути байни онњо ба назар мерасад, ки ба ин 

аксарияти донишмандон таваљљуњ зоњир намудаанд. 

Дар сарсухани «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» 

Алиасѓари Шеърдўст чунин ибрози аќида намудааст: «Гўишшиносї яке 

аз шохањои муњими илми забоншиносист, ки таърихи пешинаи тўлонї 

дорад. Мафњуми ом суннати ин илм иборат аст аз мутолиаи танаввуоти 

минтаќаи як забон. Њарчанд мутолиаи муназзам ва илмии гўишњо аз 

дањањои поёнии ќарни нуздањуми мелодї оѓоз шуд, аммо гуногунии 

забонњо дар манотиќи мухталифи љањон аз гузаштањои дур мавриди 

таваљљуњ будааст» [54, 3]. 

Ба забони гуфтугўйї бањои баланд додан аз љониби забоншинос 

Ш. Кабиров бесабаб нест. Вай забони гуфтугўйиро ба дурдонањо 

шабоњат дода, таъкид намудааст, ки агар онњоро аз љињати услубї дуруст 
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ва бамаврид истифода барем, боиси образнокиву љазобї ва њусни сухан 

мегарданд. «Забони гуфтугўйї пур аз дурдонањоест, ки бамавќеъ ва аз 

рўйи заруриятњои муайяни услубї истеъмол намудани онњо боиси 

образнокиву табиї ва љаззобиву равонии каломи бадеъ гардидаанд» [36, 

140]. 

Бояд гуфт, ки забони халќ аз ќадимулайём диќќати ањли суханро ба 

худ љалб карда, дар ин замина донишманди муътабар Муњаммадљон 

Шукуров дар маљмўаи маќолањояш «Забони мо њастии мост» ба њимояи 

«забони содаи авом» бархостани устод Айниро чунин баён намудааст: 

«Забони авом (оммафањм)-и тољик забонест, ки вайро оммаи тољик 

фањмад, дар љумлабандї, дар ташбењњо, дар киноя ва истиорањо, дар 

зарбулмасалњо ва дигар бобатњо хусусияти рўњи забони тољик риоя 

карда шуда бошад»…Инчунин барои љустуљўи эљодї ва омўхтани забони 

халќ љавононро низ даъват менамояд, то ки аз ин ганљина дуруст ва 

бамавќеъ истифода баранд «Вай таъкид менамуд, ки бояд мо роњи кор 

фармудани забони авоми тољикро ёбем» [110, 63]. 

Муњаќќиќ Х. Кабиров низ дар баробари донишмандони дигар доир 

ба корбурди вожањои омиёна чунин ибрози аќида намудааст: «Корбасти 

унсурњои омиёна ба сухан муассирият бахшида, барои зинда, табиї ва 

бепироя ифода намудан, тасвир кардан, ки хосси забони гуфтугўйист, 

хизмат мекунанд» [39, 62-63]. 

Ќобили тазаккур аст, ки дар баробари донишмандони тољикзабон 

инчунин шоирони рус ба забони халќ низ таваљљўњ зоњир намуда, яъне аз 

нависандагон дида барои шоирон низ калимањои халќї муњимтар аст, 

агар онњо ба њар як гуфторї одии ќишрњои љомеа диќќати љиддї дињанд, 

он гоњ дар баёни онњо содагї ва шевогии њаратангез ба вуљуд меояд. 

Шоири машњури рус Сергей Есенин низ доир ба забони халќ чунин 

ибрози аќида намудааст: «Барои шоир забони зиндаи муоширот шояд аз 

насрнавис дида муњимтар бошад. Шоир бояд ба гуфтугўйи муќаррарии 

кишоварзон, коргарон ва зиёиён бодиќќат гўш дињад. Дар ин маврид ба 
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рўйи шоир дари ганљина калон кушода мешавад. Оњанги тоза ё тарзи 

ифодаи шавќангези тоза ба адиб аз забони зиндаи шифоњї меояд» [29, 

27-28]. Дар баъзе мавридњо вожањои омиёна бо маќсади услубї ба кор 

бурда мешаванд. «Бисёре аз калимањои одии гуфтугўйї дорои хусусияти 

эњсосї ва муассиранд. Ин аст, ки сухан бо иштироки онњо ба ранги сода, 

мўъљаз, табиї ва пуробуранг воќеъ мегардад. Дар ифодаи муносибати 

манфї ва мусбати гўянда ба предмети тасвир калимањои одии гуфтугўйї 

аз муњимтарин воситањои услубї ба шумор мераванд» [21,15-20]. 

Барои ин ки забон ва услуби њар як шоир ё нависанда ширадор 

бошад, бояд аз забони халќи худ ба куллї огоњ буда ва онро такмил 

дињад. Аз ин љињат, робитаи эљодиро бо мардум ва мардумро бо худ сахт 

бояд пайваст. Ќобили тазаккур аст, ки калимањои омиёна «Аз гурўњњои 

дигари вожањои забон бо рангубори мухталиф: лутф, марњамат, навозиш 

ва ё ки бо дуруштї, даѓалї, бетакаллуфии худ ба куллї фарќ мекунанд» 

[58, 150]. 

Гуфтањои зикршудаи донишмандонро ба инобат гирифта корбурди 

унсурњои забони омиёнаро дар эљодиёти шоири сухансанљу нуктадон 

Ашўр Сафар дида мебароем. 

Забон ва услуби баёни њар як шоир ба забондонї ва мањорати 

адабии ў вобастагї дорад. Ашўр Сафар низ дар эљод намудан услуби 

хосси худро дорад, чунки бо мањорати суханофарини худ дурдонањои 

халќро суфта намуда, тавонистааст, ки тавассути назмаш ба хонандагон 

ѓизои маънавї дињад. 

«Ваќте ки осори Ашўр Сафарро вараќгардон мекунем, мефањмем, 

ки мањорати бадеии шоир бо забондониаш услуби хосси ўро муайян 

мекунад. Забон сарвати бебањои маънавии халќ аст ва Ашўр Сафар 

барин адибони бомањорату эљодкор ѓамхору муњофизи ин сарвати 

бобањои маънавии халќ мебошанд» [115,126]. Шоир инчунин дар ашъори 

худ воќеањо ва лањзањои зиндагии мардуми кўњистони љанубро бо тарзи 

суханрониашон бо мањорати баланди шевашиносї ба таври устокорона 
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инъикос намуда, аз вожањои омиёна хеле зиёд истифода намудааст. Аз ин 

лињоз, мо вожа, таркиб ва иборањои омиёнаи ашъори Ашўр Сафарро бо 

дарназардошти ифодаи маъно ва тобишњои услубї ба таври зайл 

гурўњбандї намудем: 

1. Вожањои ифодакунандаи мафњумњои предметї. 

2. Вожањои омиёнаи баёнгари мафњумњои хешутаборї. 

3. Вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои сифатї. 

 

I .2. Вожањои баёнгари мафњумњои предметї  

 

Дар ашъори Ашўр Сафар вожањои омиёнаи ифодакунандаи 

мафњумњои предметї хеле зиёд буда, соњањои гуногуни зиндагиро дарбар 

мегиранд ба монандї либос, пойафзол, хонаву љой, асбобњои рўзгор ва 

ѓайра. Шоир баъзе вожањоро на танњо чун унсури зарурии масолењи 

забон истифода кардааст, балки ба воситаи онњо нишон додани 

манзараи зиндагии халќ, асбобу анљоме, ки барои њаёт аз сар гузаронии 

онњо муњиманд ва њар он чизе, ки онњоро ињота менамояд, корбаст 

намудааст. Дар баробари калимањои омиёнаи сермањсул дар ашъори 

шоир силсилаи вожањои омиёнае, ки баёнгари ашёњо, яъне мафњумњои 

предмети буда ва ба гурўњи лексикаи архаистї дохил мешаванд, 

вомехўранд, ки тобишњои мухталифи маъної ва љилоњои услубиро доро 

мебошанд. Чунончи, дар байти: 

Бар замин афтода гоњо боз мезад якпара, 

Чарх мегаштї сараш гўё ки бар сони чалак. 

[124,11] 

вожаи чалак халќї-гуфтугўйї буда, бо мурури замон ба гурўњи калимањои 

архаистї матрук гузаштааст. Дар «Фарњанги Доро» чунин омадааст: 

чилик, урчу, чарха; дуки дастии нахресї. Чунонки аз фолклор иќтибос 

оварда шудааст: 
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Дар сараки санг шишта, чалак мересї, 

Монанди бузи калак, намак мелесї. 

[27, 497]. 

Вожаи мазкур дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода 

шудааст: чилик як хел асбоби пашмресї, ду чўбчаи аз болои њам 

гузаронидашудаи тирдор, ки бо вай пашм мересанд [52, 239]. Дар мисоли 

мазкур ба маънои чарха корбаст гардидааст. 

Шиѓ–вожаи халќї-гуфтугўйї буда, дар байтњои зерин ба маънои 

тавора омадааст. Чунончи: 

Ваќти «корам» пар занад гар пашшае бар сўйи ман, 

Шиѓ ба мисли дўгњои љайра гардад мўйи ман. 

[124, 44]. 

Ё ки: 

Кунад шиѓ аз ѓазаб он ёли гардан, 

Бигўйї ё нагўйї ту ба вай «тўр». 

[124, 152] 

забоншинос Ш. Кабиров дар рисолааш «Хусусиятњои лексикии Таърихи 

Бадахшон» онро чунин шарњ додааст: «шиѓ гирифтан»-бо растанї ва хасу 

хор атрофи љойи обчакорї кардашударо барои аз њайвонот нигоњдори 

кардан шиѓ / тавора мегиранд. Калимаи тавора муодили адабии он мебошад. 

Дар марказу љануби шарќии Тољикистон калимаи шиѓ ба маънои аслиаш хеле 

серистеъмол мебошад [35, 24.]. Аммо дар шевањои Исфара дар шакли чих//чиѓ 

серистеъмол аст [51, 13]. Дар хусуси ин калима дар «Фарњанги забони 

тољикї» чунин навишта шудааст: чеѓ /чиѓ навъе аз бўрё, ки бо ресмонњои 

ќатор-ќатор бо њамдигар зич пайванд карда мешавад ва њамчун парда дар 

пеши хонањо ва айвонњо мегиранд [93,љ-II.538]. Дар «Фарњанги Доро» ба 

таври зайл тафсир ёфтааст: чиѓ (чеѓ, шиѓ, камалї). 1. бофтае аз навдањо бо 

риштањои мањкам, ки ба сифати девораи гирди каппањо, таворањо, ѓавшодњо, 

њавлињо, полезњо ва гоње њамчун дарваѓна мавриди корбурд ќарор мегирад. 
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Чиѓ бо истифода аз навдањои росту њамвори тут, бед, зарбед, фарк, ангет (дар 

ноњияи Ванљ) ва бархе дарахтони дигар бофта мешавад ва чиѓи бофта аз 

навдањои тутро ба далели сахтии навдањо афзалтар мешуморанд. Чиѓбофї аз 

њунарњои мардумї ба шумор мерафт ва њоло ин њунар равнаќи пешини худро 

гум кардааст [27, 507]. 

Дар байти: 

Аз таксарї ҳам ѓафстар, 

Балки расад то пеши бар. 

[124, 118] 

вожаи таксарї хосси забони омиёна буда, аз ду љузъ таг: зер, буни њар 

чиз [95, љ.II.291] ва сар: узви бадани инсон [95,љ.II.206] сохта шуда, ба худ 

пасванди «-ї» ќабул намудааст. Дар «Фарњанги Доро» ва «Фарњанги 

гўишњои љанубии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: тагсарї 

[таксарї] болишт, болин, лўла, тањсарї [27, 408; 54, 292]. Ашўр Сафар њам 

онро айнан ба њамин мазмун дар порчаи шеърии худ корбаст намудааст. 

Курчак–вожаи омиёна буда, Доро Наљот онро чунин шарњ додаст: 

бели дастадарози чўбинест, ки хирманкўбњо бо он гандумро бод дињанд 

[27, 216]. Дар порчаи зерин низ ба њамин маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

Тахтаи бедии курчак дидаї, 

Мисли он ман гаштаам аз ѓам хароб. 

[122, 39]. 

Дар байти: 

Монанди чапар риш мабон пањну дароз, 

Бадном шавад чапар, дилам месўзад. 

[124, 147] 

вожаи чапар омиёна буда, онро дар забони њиндї: чањпар ва муѓулї: кепар 

гўянд. Зикр намудан лозим аст, ки калимаи мазкур ба якчанд маъно корбаст 

мегардад. 1. деворе, ки аз чўбу алаф ва шохаву навдањо созанд; низ ба маънии 

тавора, чўббаст, шохбаст. 2. олате дар бофандагї ва раѓзабофї, ки навори 
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торњоро болову пойин бибарад. 3. гурўње аз мардум ё њайвонот, ки доиравор 

гирдињам оянд ва њалќа зананд. 4. дастгоњи хирманкўбист, ки шохањо ё 

чўбњои мусовиро ба њам баста, љињати вазнин шудан рўи он санг гузоранд ва 

ду барзагов онро рўи дарзањои пањнгардида бикашад ва бад-ин васила дона 

аз хўша људо ва коњ реза шавад; ин тарзи хирманкўбї дар навоњии Дарвоз 

бештар роиљ аст; чапар гардондан-амали истифодаи чапар дар хирманкўбї. 

Дар мутуни ќадим, аз љумла дар «Асрор-ут-тавњид», аз ин навъи олоти 

хирманкўбї бо номи гардинёд шудааст ва ба истилоњи имрўзаи ањолии шањри 

Кирмон онро могарљин гўянд. 5. чанаи чўбин барои реза кардани коњ дар 

хирман ва кулўхњои замини шудгоршуда, ки онро барзаговњо бикашанд ва ин 

навъи чапар дар минтаќаи Кўлоб маъмул аст, ки онро мола низ гўянд [27, 

509]. 

Чагдон–вожаи халќї- гуфтугўйї буда, вожаи зебо ва дорои ифодањои 

мутаносиби маъноист; бад-ин ваљњ, ки аз решаи «чак» ва пасванди «дон» 

таркиб ёфта ва чак дар таркиби чак задан ба маънии силї ё тарсакї меояд; 

њамчунин чак ифодаест аз садои бархўрди хамира ба танаи танўр ва низ шояд 

аз њолати чакидану рехтани хамири раќиќ дар дохили танўр; ва андаке 

дигаргунаи лафзии ин вожа дар таркиби чук задан (чукка нишастан) маънии 

сари ду по нишастанро дорад. Ин њама њамбастагии маъноии хеле созгор ба 

фароянди нонпазї дар танўри заминист. Дар «Фарњанги забони тоҷикї» ва 

«Фарњанги Доро» чунин шарњ дода шудааст: навъе танўр, ки дар жарфно 

насб кунанд ва сари зону нишаста дар он нон пазанд; танўри заминї [92,љ-

I.325; 27, 494-495]. Чунончи: 

Ба бошишгањ шавем аз шавқи пахта соате мењмон, 

Биёяд бӯи нони гарм ин ҷо аз бари чагдон. 

[123, 18]. 

Дар байти: 

Бо бузургон як шудї,устод шав, 

Лоиќи чак-чак шудї, устод шав. 
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[124, 200] 

вожаи таќлидии чак-чак омиёна буда, шоир барои љилоњои услубї онро 

истифода бурдааст, ки маънои чапак, ќарсак ва кафкўбиро дорад [54, 816]. 

Муродифи адабиаш ќарсак буда, дар айни замон серистеъмол мебошад. 

Аммо калимаи чапак доираи истифода бариаш нињоят кам гаштааст. 

Вожаи таќлидии чаќ-чаќ хосси забони халќї- гуфтугўйї буда, ба 

маънои суњбат ва гуфтугўйї ду ё якчанд кас корбаст мегардад [95,љ-

II.524]. Инчунин, дар сухан бо тобишњои маъноии худ аз синоними 

умумиаш фарќ мекунад, яъне на умуман суњбат аст, балки маънои 

хушгўйиро њам дорад. Чунончї: 

Њар гањ, ки туро пеши назар овардам, 

Дар чаќ-чаќи мањбубаи илњом шудам. 

[129, 238]. 

Дар байти: 

Зи љўри мо канора вай чун тундари само гузашт, 

Мана, бигир тоќии нодида сар аз они ту! 

[124, 60] 

тоќї (кулоњ) ба гурўњи калимањои умумиистеъмолї ва омиёна дохил 

гардида, рољеъ ба маншаи он андешаи ягона нест. Чун вожаи мазкур бо 

итќї (тоъ) навишта мешаваду шакли дигараш тоќия зикр шудааст, бад-

ин асос дар «Фарњанги забони тољикї» онро вожаи арабї ба ќалам 

додаанд. Лекин дар як ќатор фарњангномањо, аз љумла «Фарњанги Амид» 

ва «Фарњанги Сабо»... баромади он ишора нашудааст, пас онро тољикї 

пиндоштаанд. Забоншинос А. Њасанов низ онро эрониасл (дар 

катибањои порсии бостон ба шакли (taka) дар таркиби калимаи 

мураккаби takabaza тозкулањпўш) зикр намудааст [104, 32]. Дар нутќи 

омиёна тўпї, телпак низ маъмул аст, лекин дар забони гуфтугўйї, 

хусусан, дар минтаќаи љануб тоќї мустаъмал мебошад. 
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Вожаи фара//фарањ дар забони адабї ба маъноњои гуногун 

истифода бурда мешавад. Аммо дар порчаи зерин бошад, ибораи нони 

фарањ омадааст, ки маљозан гуфта шуда, ба маънои нони серї омадааст. 

Чунончи: 

Дар рўзгори дидаам, 

Нони фарањ кам хўрдаам. 

[128, 68]. 

Дар байти: 

Эй шеър, маро давлати ночиз набошї, 

Як њандалаки лошии полиз набошї. 

[122, 8] 

вожаи лош–шакли мухаффафи лошайи арабї (ло-не ва шай-чиз) буда, 

маънояш чизе, ки вуљуд надорад, яъне њељ чиз мебошад [42, дафтари 

аввал, 341, 638; дафтари шашум, 414]. 

Аммо дар «Ѓиёс-ул-луѓот» лош-ба шини муъљама дар туркї тани 

мурдаро гўянд ва ба арабї мухаффафи лошай, ки мардуми иборат аз он 

аст [65, 434]. Чунончи:  

Гургро гуфто, ки: «Ҷинси пурзиён, 

Лошаи хар њайф бошад бар ту, дон»! 

[124, 30] 

забоншинос А. Њасанов зимни тадќиќоти хеш ба туркї будани он шубња 

дошта, онро эрониасл пиндоштааст [104, 24]. Дар забони гуфтугўйии 

минтаќањои љануби Тољикистон ин калима дар мавриди баъди 

ѓундоштани мањсулоти полезї, хусусан тарбузу харбуз, истифода 

мешавад: полез лош шуд, яъне њељ чизи (тарбузу харбуз) меарзидагї 

намондааст. Чунончи:  

Ба ѓам н-афтодам, зи полиз ар наёбам тарбузе пўхта, 

Ќаноат мекунам то соли пешомад ба лошињо. 
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[122, 37]. 

Хардумкањ вожаи омиёна буда, аз лињози ба думи хар шабењият 

доштан онро дар байни халќ хардум мегўянд, аммо дар фарњангу 

луѓатномањо доир ба он маълумоте дода нашудааст. Танњо дар «Фарњанги 

гўишњои љанубии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: як навъи 

алаф, ки хўшааш ба гандум монанд бошад [54, 749]. Дар порчаи зерин низ 

ба њамин мазмун корбаст гардидааст. Чунончи: 

Дигар он ошиќи «ишќи печон» нест, 

Ба хардумкањ гули наврўз њамоѓўш аст. 

[128, 74]. 

Вожаи суќ аз рўйи пайдоишаш туркї-ўзбекї буда, хосси забони 

омиёна мебошад, инчунин аз љињати хурофот ин калима хеле дар байни 

мардум серистеъмол мебошад. Чунончи: 

Гусолаи фарбењу маст, 

Шояд ки аз суќ мурдааст.  

[124, 198] 

вожаи мазкур дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин 

шарњ дода шудааст: суќ; чашми бад, захми чашм [54, 631]. Дар мисоли 

мазкур ба маънои чашм кардан корбаст гардидааст. 

Вожаи маъмули тоба дар форсии эронї ва форсии тољикї, ки 

корбурди он дар тољикї маънии изофиро ба худ ихтисос додааст. 

Чунончи: ба маънои гуноњи содирнамудаи худро фањмида ва бахшиш 

пурсидану онро такрор накардан корбаст гардидааст. Чунончи: 

Бењтараш, ки ту биё бо тўдаат, 

Тоба кун дар пеши халќу аскарон. 

[119, 10] 

Инчунин «тоба» ё «това»: зарфе бошад пањн, ки дар он куку ва хогина ва 

моњї бирён кунанд ва нон њам бар болои он пазанд [95, љ-II.264]. Ноне, ки дар 

он зарф пухта мешавад, дар гўйиши мардуми Хатлон тобагї гўянд. Чунончи: 
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Ба як сӯ нони гарми тобагї-хуршеди дастархон, 

Ба як сӯ мевањои хушку тар аз боѓи кӯњистон. 

[123, 10]. 

Дар байти: 

Аз нолиши покасал бигирям, 

Бар њоли табоњи шал бигирям. 

[129, 244] 

дар мисоли мазкур вожаи шал омадааст, ки аз рўйи пайдоишаш арабї 

буда, маънои касе, ки даст ё пояш ба иллате аз кор баромада бошад; 

фалаљ: шал шудан, ба иллате аз кор баромадани даст ё поро дорад. Аммо 

дар «Фарњанги Амид» ва «Фарњанги Сабо» вожаи мазкур ба таври зайл 

тафсир шудааст: «Шал(л) (ба фатњи шин ва ташдиди лом) касе, ки 

дасташ маъюб ва аз кор афтода бошад» [63, 658]. 

Чоќ–вожаи туркї-ўзбекї буда, ба маънои аслиаш чунин шарњ дода 

шудааст: фарбењ, сергўшт, ѓафс; сињат, тандуруст, аммо ба маънои 

маљозиаш бошад, болида, ва хуррамиро ифода кардааст [95,љ-II.558-559]. 

Инчунин дар «Чароѓи њидоят» чунин омадааст: чоќ-лафзи туркист, ба 

маънии маъруф; ва низ тоза ва тандуруст [86, 76-77]. Аммо дар мисрањои 

зерин ба маънои болида ва табиати хуш омадааст. Чунончи: 

Чунон ки тифл дар оѓўши мом аст, 

Димоѓам дар канораш чоќ бошад. 

[119, 59]. 

Ё ки: 

Бо рўи хушу табиати чоќ, 

Гаштанд равон ба Хоља Исњоќ. 

[123, 43]. 

Вожаи шикоф, дар осори классикї чун муродифи кафида, сўрох ва 

рахна мустаъмал мебошад. Бо гузашти айём њоло дар забони адабї 

сўрох, дар гўйиши мардум шикоф ва дар шеваи мардуми љануб шъкоф, 

воз, фох, уй, търаќи (тарќиш) роиљ мебошад. Калимаи шъкоф сўрохии 
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хурдро ифода мекунад, вале фох маънои сўрохии калонро далолат 

мекунад. Вожањои воз, уй дар лањља маънои «кушода»-ро низ далолат 

менамоянд. Калимаи търаќї (тарќиш) аз синонимњои худ фарќ 

надорад. Вай маънои сурохии «хурд»- ро дорад ва истеъмоли он дар 

ќисми лањљањои љанубї фаровон аст. Дар порчаи зерин калимаи 

шикофт ба маънои маљозї, яъне ѓам дар дил љо шудан, омада барои 

љилоњои услубї корбаст гардидааст. Чунончи: 

Соли дигар момаат њам фавт ёфт, 

Синаамро доѓу дарди ў шикофт. 

[129, 85]. 

Дар байти: 

Монанди зоѓи сияњ њар сў парафшон мешавам, 

Дар фурсати як руппакї дар дањр султон мешавам. 

[122, 22] 

рупакї вожаи омиёна буда, дар шаклњои рупук // рупък // ръпък // рупак 

истифода гардида, ба маънои мижазанї корбаст мегардад. Аммо дар 

порчаи мазкур ба маънои як лањза омадааст [54, 585]. 

Вожаи ќимоб омиёна буда, њангоми танаффур ва кароњати табиї ё 

сохтаву бардуруѓи касе аз ягон чиз ё кас, ки зикр ёфтани он боиси 

оташинї ё масхараву мазоњ кардани он кас мешавад, байён мегардад. 

Инчунин ба чизе ё касе ё ба амале; безор будан; ќимоб кардан- танаффури 

касеро ба чизе ё ба касе ба вуљуд овардан; ќимоб шудан- мутанаффир 

шудан аз касе ё чизе ё амале [54, 223] ифода мегардад. Аммо шоир онро дар 

мисоли зерин ба маънои безор будан корбаст намудааст. Чунончи: 

Аз њамин одам, ки одам мекушад, 

Ман ќимобам, ман ќимобам, ман ќимоб. 

[122, 39]. 

Дар байти: 

Зумрае дар кайф аз банг омадаст, 
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Курта ба тан сахт дар љанг омадаст. 

[122, 46] 

вожаи курта муродифи адабиаш пероњан буда, Њ. Маљидов онро вожаи сирф 

тољикї номидааст ва инчунин ќайд намудааст, ки он дар забонњои эронї 

ба назар намерасад [58, 90]. Калимаи мазкур дар забонњои гуногун айнан ба 

њамин мазмун шарњ дода шудааст: суѓдии масењї: gwөy, хутанї: kѓatѓ, 

осїтинї: kѓat, авестої: kәәta, номи навъе пўшок, kaәta, яѓнобї (ѓарбї); kѓta, 

(шарќї), kѓsa курта, пирањан ќабо [27, 215]. Инчунин дар «Фарњанги 

Шоњнома» низ ба њамин маъно корбаст гардидааст: курта; пероњан, навъе аз 

либос [4, 470]. 

Вожаи тактак хосси шеваи мардуми љануб буда, аз ду калимаи 

такроршуда сохта шуда як навъи растаниеро гўянд, ки ба љавдор монанд 

аст, љави хасак (худрў) [54, 653]. Чунончи: 

Бо «Гули гандум» шудї гандумсиришт, 

Тоза аз тактак шудї, устод шав. 

[124, 200]. 

Дар байти: 

Гоњ гаштї сахт монанди заранг, 

Гоњ шаш бўлак шудї, устод шав. 

[124, 2001] 

вожаи бўлак хосси забони гуфтугўйї буда, аз рўйї пайдоишаш туркї 

мебошад ва ба маънои: пора, бурда; ќисм, ќитъа [94,љ-I.252] корбаст 

мегардад. Аммо дар мисраи мазкур ба маънои ќитъаи замини њамвор 

омадааст. 

Вожаи даф  хосси забони гуфтугўйї буда, муродифи доира мебошад. 

Инчунин дар гуфтугў нисбат ба доира серистеъмол буда, асбоби мусиќии 

зарбиеро гўянд, ки ба дойраи хурд монанд ва гоњо њар ду рў пўст кашида 

шуда, зангўла, њалќаву шилшилањои филизї дорад ва бо ангушту кафи даст 

менавозанд [94,љ-I.430]. Чунончи: 
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Гањ ѓилофу гоњ шамшери дудам, 

Гањ дафу ќумбаќ шудї, устод шав. 

[124, 201]. 

Дар байти: 

Бар дањони навќаламњо доимо, 

Аз њавас чочак шудї, устод шав. 

[124, 202] 

вожаи чочак хосси забони гуфтугўйї буда,: чизест ба шакли пистон барои 

шир ё об додан ба тифл; чизе пистоншакл, ки ба дањони кўдаки гирён 

гузоранд; дар забони туркї онро эмизак; дар форсии эронї: пистонак; њар 

чиз ё њар овезаи монанди пистон [27, 524]. Аммо дар порчаи мазкур вожаи 

чочак ба маънои маљозї яъне њамаваќт вирди забони дигарон будан карбаст 

гардидааст  

Вожаи таќлидии фак-фак хосси лањљаи мардуми љануб буда, ба 

маънои мењнати бисёр кардан, аз сањар то бегоњ љумбуљул кардан корбаст 

мегардад. Дар порчаи зерин ба њамин маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

Зиндагиро дида бо чашми дигар, 

Беш дар фак-фак шудї, устод шав. 

[124, 203]. 

Дар байти: 

Гуфт: «лўлак» будї дар пеши барам, 

Шодии дил, нур бар чашми сарам. 

[128, 10] 

вожаи лўлак хосси забони омиёна буда, як шакли печонданро гўянд, ки 

танњо хосси кўдаки навзод аст ва дар порчаи мазкур бо њамин маъно 

корбаст гардидааст. Дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» 

чунин шарњ дода шудааст: кўдаки навзод, печондан [54, 422]. 
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Вожаи мос ба аксарияти лањљањои шимол хос буда, њоло дар 

гуфтугў фаъол аст. Чунончи: 

Љўрањои рўзи сахтї рафтаанд аз хотирам, 

Љои онњо бо дигарњо сахт мосам кардаї. 

[124, 36]. 

Дар лањљаи Бухоро, назар ба аќидаи мураттибони «Луѓати 

мухтасари лањљањои Бухоро», мос ба маънии мувофиќ, созгор, лоиќ, 

монанд мавриди истифода мебошад [52, 155]. Инчунин дар «Фарњанги 

гўишњои љанубии забони тољикї» чунин шарњ ёфтааст: мос: дарбењ; 

олуда кардан, пайваст кардан, васл кардан [54, 455]. Шоир айнан ба 

маънои шеъваи љанубї онро дар порчаи мазкур ќайд намудааст. 

Дар байти: 

Бар ќасди љони хуфтааш, то монад аз ман бедарак, 

Омад ба ногањ пеши рў момам парешон чол. 

[122, 28-29] 

вожаи чол аз рўйи баромадаш туркї буда, дар забони гуфтугўйї, 

хусусан минтаќаи љануб, мустаъмал мебошад. Дар «Фарњанги гўишњои 

љанубии забони тољикї» чунин шарњ ёфтааст: гесу, мўйи майда 

бофташуда [54, 846]. Инчунин дар «Луѓати омонимњои забони тољикї» 

ба маънои гесў ва мўй омадааст [38, 205]. Шоир низ вожаи мазкурро 

айнан бо њамин маъно дар ашъораш корбаст намудааст. 

Вожаи бурут дар осори ниёгонамон зиёд ба мушоњида мерасад ва дар 

забони адабї љойи онро тадриљан вожаи мўйлаб гирифтааст ва дар забони 

гуфтугўйї хеле роиљ мебошад. Чунончи: 

Хонда ин фармон, њама шуд дар сукут, 

Гург аммо тоб медодї бурут. 

[124, 13]. 

Ё ки: 
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Њар бурутат сурати як дарза шох, 

Пас дањонатро чу як ѓори фарох. 

[124, 19] 

дар «Фарњанги ашъори Рўдакї» шакли арабии он саблат, сабалат, сиблат 

оварда шудааст [72, 213]. Бояд зикр кард, ки муњаќќиќ Ш. Љўразода дар 

мавриди диалектизмњо дар «Маснавии маънавї» таваќќуф намуда, вожаи 

«бурут»-ро дар њамин фасл љой додааст [26, 57], ки ба андешаи мо, сањењ нест, 

чаро ки вожаи мазкур барои тамоми мардуми Тољикистон фањмо ва байни 

онњо роиљ буда, вожаи омиёна мебошад. 

Дар байти: 

Чи пўчї, нест аз болоравї суд, 

Буранд он навда, ки њосил надорад. 

[129, 312] 

вожаи пўчї, аз љузъи пўч: дарунхолї, бемаѓз [95,љ-II.134] ва пасвандї «-

ї» таркиб ёфта, хосси забони омиёна мебошад. Аммо дар мисоли 

мазкур таѓири маъно намуда, ба маънои њељ фоида ё манфиате набудан 

омадааст. 

Вожаи хара хосси забони омиёна мебошад. Дар «Фарњанги 

тафсирии забони тољикї» чунин шањр ёфтааст: тўби баланди чизе, 

хирмани чизе; хара кардан, хирман кардан, чош кардан, боло-болои њам 

чидан [95, 346], аммо синоними адабиаш тањнишин, лойоб, шароб, равѓан ва 

лой мебошад. А. Сафар ин вожаро дар порчаи зерин ба маънои тўби 

баланди чизе корбаст намудааст. Чунончи: 

Пўчоќ аз ин шуд хара, 

Мисли Имомаскара. 

[124, 76]. 

Дар байти: 

Дил ба сарват дода, бар њар кў давидан њаст беш, 
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Кафтарон бар домњо аз пушти дон афтодаанд 

[129,153] 

вожаи кафтар (кабўтар) хосси забони омиёна буда, Њ. Маљидов онро ба 

гурўњи калимањои омиёнаи яке аз вариантњои мустаъмали вожаи 

умумиистеъмолї дохил намудааст [58, 152]. Шоир барои халќияти шеъраш 

вожаи кабўтарро не балки кафтарро истифода намудааст. Дар «Фарњанги 

Доро» ва «Фарњанги ашъори Рўдакї» айнан як маъноро далолат намудааст: 

кафтар–(кабуд-пар кабтар) дар забони пањлавї kapota (љонвар) парандаест 

(ло.colѓmїa) калонтар аз сор ва таќрибан баробар ба кабк, ки худ ростаи 

гуногун навъи кафтаронро ташкил медињад. Дар љањон 72 навъи кафтар 

шинохта шудааст. Парандаи ромшаванда аст, аз ин рў чун номабару номарасон 

ё ќосид мавриди истифода ќарор мегирад. Навъе аз кафтарон дар бом ва тоќи 

њарамњо зиндагї мекунанд, ки шикори онњо мамнўъ аст [27, 122; 84, 196]. 

Вожаи пундона хосси забони гуфтугўйї буда,ба маънои пунбадона, 

чигит корбаст мегардад [52, 189]. Барои ба забони шеър рўњу оњанги 

халќиву табиї бахшидан шоир калимаи халќии пундонаро истифода 

намудааст. Чунончи: 

Доду вой аз хизмати хирсонаи ќурбони нафс, 

Равѓани пундонаро боло зи зар он карда монд. 

[124,123]. 

Дар байти: 

Яке дар изтироб афтад, дигар рў бар гурез орад, 

Калўши хешро аз пушти дар пўшида-пўшида. 

[124, 68] 

вожаи калўш, як навъи кафши резиниеро гўйянд. Ин вожа табдилёфтаи 

«калоша» ё «галош»-и русї дар гуфтори тољикист, ки ба оѓоз аз охири асри 

XIX ва аввали асри XX бо ворид шудани ин навъи пойафзол аз Русия, аввалан 

дар Бухоро ва баъдан дар соири шањру дењи тољикнишини Осиёи Миёна ба 

гўйиши мардум даромад [27,199]. 
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Вожаи ѓављак оњангу љилои омиёна гирифта, дар шеваи мардуми 

Бадахшон дар шакли ѓављък ба маънои бењудагў кор фармуда мешавад. 

Аммо дар гўйиши мардуми Хатлон ба маънои «пачаќ, пачаќшуда, 

поймолшуда; пора-пора шудан, реза-реза шудан; хаставу ликок шудан» [54, 

179] дар истеъмол мебошад. Дар порчаи зерин ба маънои пора-пора 

корбаст гардидааст. Чунончи: 

Дил зи сангe доѓу њасрат тухми ѓављак гаштааст, 

Тобу дармоне надорам, ки ба дил ёри кунам. 

[129, 313]. 

Дар байти: 

Гапе не, аз барои ман, 

Наёрї туњфаю савѓо. 

[124, 120] 

вожаи савѓо (савѓотї) хосси забон омиёна ва умумиистеъмолї мебошад 

ва аз рўйи пайдоишаш туркї буда, чунин намуди тўњфаест, ки аз макон 

ба маконе бурда мешавад ва муродифи тўњфа, инъом, њадя, рањовард, 

эњсон, бахшиш ва армуѓон мебошад. Ин калимањо дар алоњидагї 

тобишњои хосси маъної ва услубї доранд. Дар «Фарњанги тафсирии 

забони тољикї» чунин шањр ёфтааст: туњфаи сафар, рањовард, дастовез 

[95,љ-II.188]. Дар мисоли мазкур айнан ба њамин мазмун корбаст 

гардидааст. 

Ѓавдала вожаи омиёна буда, Дар «Фарњанги гўишњои љанубии 

забони тољикї» чунин шарњ ёфтааст: афгор, маљаќ (маљрўњ) [54, 846], дар 

мисраи зерин низ ба њамин маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

Умедњои мурдамон баргу магар эњё шаванд? 

 

Он дастњои ѓавдала бо марњаме боло шаванд?. 

[129, 314]. 
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Вожаи патак порчаи матоъ ё намад, ки барои нарм нигоњ доштани пой 

дар даруни пойафзор менињанд [92,љ-I.45]. Дар мисоли зерин айнан ба њамин 

мазмун корбаст гардидааст. Бояд зикр кард, ки муњаќќиќ Доро Наљот 

вожаи патакро ба гурўњи мадхалњое дохил намудааст, ки танњо вижаи 

гуфтори мардуми тољик ба шумор мераванд ва онро чунин шарњ додааст: 

тиккае аз матои патдор, ки ба пой печида, мўза, мањсї ва чоруќро ба рўи он 

бипўшанд; пайтоба, пойтоба; потоба [27, 6-338]. Аммо, ба андешаи мо, ин 

аќида сањењ нест, чунки патак дигарасту пойтоба дигар. Аз порчаи зерин аён 

мегардад, ки ростї, барои баъзе мансабдорон дар љойи охир меистад, яъне 

чун патак дар зери пой. Чунончи: 

Ростиро чун патак дар зери по дорад мудир, 

Аз азал монанди далла сад даѓо дорад мудир. 

[124, 88] 

вожањои далла ва даѓо хосси забони омиёна буда, дар мисоли мазкур ба 

маънои маљозї омада, «миёнрав; хабаркаш; айёр; мунофиќ; фитнаангез»-

ро ифода намудааст [54, 211]. Калимаи даѓо бошад, ба маънои макру 

фиреб, њила корбаст гардидааст [94,љ-I.400]. Калимањои дар боло зикр 

шуда, њамчун шакли ифодаи хислат ва муносибати тамасхуромезу 

нописандона воќеъ гардидаанд. 

Дар байти: 

Думбра чаќ-чаќ макун, 

Доира таќ-таќ макун. 

[124, 65] 

вожаи думбра хосси забони омиёна буда, инчунин онро дуторча ва 

думбурак низ мегўянд. Навъе аз сози мусиќии мардуми тољик, ки хеле хурд 

аз дутор ва дарозиаш 70-80 см аст. Думбура аз даста, гўшак, коса, тахта, 

харак ва парда иборат аст; онро аз чўби тут ё зардолу метарошанд, тор ва 

зењашро аз рўдаи буз омода мекунанд. Думбура бавежа дар навохтани 

оњангњои фалакї ва гўрўѓлихонї мавриди корбурд ќарор мегирад ва чун 
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асбоби мусиќї ба њайати созњои мардумї ва оркестр шомил аст. Думбура 

аз созњои роиљи мардумист [27, 160]. Дар пораи мазкур ба маънои асбоби 

мусиќї омадааст. 

Вожаи лаќаб аз рўйи пайдоишаш арабї буда, номи дуюме, ки ба 

тариќи ифтихор, мадњ ё њаљву мазамат ба номи аслии касе илова шудааст ё 

љои номи аслии ўро гирифтааст; лаќаб кардан, номи иловагї додан [92,љ-

I.598]. Инчунин дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин 

омадааст: лаќаб, тахаллус, ном, одат, таомул [54, 409]. Шоир онро низ ба 

њамин мазмун корбаст намудааст. Чунончи: 

Шунидам: пеши ту, њам дар забони ту, 

Мани њаќгў «њавоигў» лаќаб дорам. 

[128, 80]. 

Дар байти: 

Аз силсилаи кўњи Њисор омада овоз: 

–Сангон барии љар, дар лаби њар ѓор гиристанд. 

[119, 167] 

вожаи љар дар забонњои гуногун чунин шарњ дода шудааст: пањлавї; ga 

кўњ, суѓдї; yr, саккої; gaa, ggai аз gai, яѓнобї; yar, паштунї; yar, шуѓнї; 

ži, њиндї-аврупої; gụe, њиндии куњан; gii, авестої; gaii. Аммо дар забони 

ноби тољикї ба маънои шикоф, чок, рахна; сарошўб ё буридагии замину 

кўњ, ки дар асари тањаввули ќишри замин, зилзила, ярч, сел ва љараёни 

обњо ба вуљуд меояд; замини шикофта; обканд, жарфшеб; партгоњ 

истифода мегардад, чунонки Носири Хусрав гуфтааст: 

Не, не, ки ту бар уштури тан шуњра саворї, 

В-андар рањи ту љўву љару бешаву ѓор аст. 

[27, 531]. 

Вожаи каппа муродифи коза ва чайла мебошад, аммо ба маънои 

предметиаш аз онњо фарќ дорад, чунки коза ва чайла чунин намуди каппаанд, 

ки барои ду-се рўз месозанд. Инчунин муродифи дигараш хайма мебошад, ки 
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онњо якчанд намуд мешаванд: хаймаи намадин; хаймаи бошишгоњї, ки дар 

овулљойњо барои иќомати тобистона насб мекунанд. Каппасозї бад-ин тариќ 

аст: аввалан паѓозњоро (аз шохањои дарози навбуридаифарк ё бурс) гирдогирд 

ба замин насб карда, нўги онњоро ба њам мебанданд. Баъд намадњоро ба рўи 

паѓозњо кашида, бо чилбурњои махсус ба паѓозњо гирањ мезананд; ба гирди 

ќисмати поёнии каппа чиѓ мекашанд. Дари вуруд ва хурўљи он иборат аз 

тиккаи ба њам дўхтаи чиѓ ва намад аст. Барои кушода нигањ доштани дари 

каппа онро аз пойин ба боло печонида, ба ишкели махсус андармон 

мекунанд. Намади каппа обногузар аст ва аз намадњои фарш тафовут дорад 

[27, 192]. Чунончи: 

Каппа кардем аз ќамишу аз ќиёѓ, 

Хоб медидем дигар зери боѓ. 

[129, 11] 

калимаи ќамиш хосси забони халќї- гуфтугўйї буда, як навъ гиёњест, ки дар 

љойњои сероб рўйида танаш борику рост ва баланд буда, миёнаш ковок аст. 

Дар бархе аз шевањои љануб дар шакли ќамъш дар истеъмол буда, аммо дар 

забони адабї онро най, найќамиш мегўянд [27, 177]. 

Вожаи ќиёѓ (ќийоѓ, ќиёќ, ѓеша) хосси шеваи мардуми љануб мебошад. 

Дар забони туркї дар шакли ќиёќ, ќиёќак ва дар гўйиши њавзањои Эрон дар 

шакли ѓич роиљ буда, гиёњест наймонанд, вале соќааш хеле бориктар аз 

най. Бештар дар соњили рўдхонањо, љўйборњо ва љойњои намнок мерўяд; 

њангоми ќат кардан намешиканад, ёзонда ва чандир аст: ѓеша гиёње бувад 

монанди коњ 1. «ѓеша бар... маънии беша бошад... ва найистонро 

њамгуфтаанд». 2. «алафе аст, ки аз он љувол созанд ва коњу саргин ва амсоли 

он бад-он кашанд ва њасир (бурё) њам аз он гиёњ бофанд». 3. љуволи коњкашї. 

Дар чордањ километрї аз ноњияи Муъминобод дењкадаест бо номи Ѓеш ва 

дар дараи Ромит дењи дигарест бо номи Ѓешї. Номи ин дењањо иртибот ба 

гиёњи «ѓеша» дорад, ки љойгоњашон замоне ѓешазор буда. Аммо, шояд 

мубаддалест аз вожаи «беша» [27, 138]. Барои ба забони шеър рўњу оњанги 
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халќиву табиї бахшидан шоир калимањоии халќии дар боло ќайд шудаи 

каппа, ќамишу ќиёѓро истифода намудааст. 

Дар байти: 

Чун шудам дар хоб, дидам хоб дарњол инчунин, 

Ки ду-се берањм андар гарданам баста каин. 

[124, 56] 

вожаи каин омиёна буда, ба маънои як навъи буттаи кўњие, ки аз пўсти вай 

банд тайёр мекунанд. [54, 304]. Дар пораи мазкур вожаи каин ба љойи банд 

истифода шудааст. 

Вожаи ќоп омиёна буда, муродифњои адабиаш љувол, тўрба мебошад 

[54, 392]. Инчунин дар «Фарњанги Доро» чунин омадааст: ќоб: љувол ё ќанори 

бузурге, ки пахта, коњ, алаф ва чизњои дигарро дар он љой дињанд ва онро аз 

љињати пайдоишаш туркї пиндоштааст [27, 234]. Барои ба забони асар рўњу 

оњанги халќиву табиї бахшидан шоир калимаи халќии ќопро истифода 

намудааст. Чунончи: 

Ќопу хўрљин кушоданд, 

Паси мошин кушоданд. 

[124, 86]. 

Дар байти: 

Адир бошад ин љо пур аз себу нок… 

Пазад чун, бирезад ба болои хок. 

[129, 49] 

вожаи адир (адир) ба гурўњи мадхалњое дохил мешавад, ки танњо вижаи 

гуфтори мардуми тољик ба шумор меравад [27, 6], аз ин рў онро вожаи 

тољикиасл мегўянд. Вожаи мазкур дар забони гуйфтугўйї хеле 

серистеъмол буда, доир ба он дар «Фарњанги забони тољикї» чизе гуфта 

нашудааст. Танњо дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї», 

«Фарњанги тафсирии забони тољикї» ва «Фарњанги Доро» чунин 

маълумотњо дада шудааст: адир теппа, тал; пушта, ёла; сўфакўњ; домани 
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кўњу пуштаи начандон баланд [54, 45; 94,љ-I.38; 27, 28]. Инчунин дар порчаи 

мазкур ба њамин маъно корбаст гардидааст. 

Вожаи тўда хосси забони гуфтугўйї буда, бо калимањои омма, 

одамон, гурўњ, фирќа, ќавм, дар ифодаи маънои умумии шумораи 

одамон синоним мешаванд. Дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Луѓати 

омонимњои забони тољикї» шакли адабиаш чунин шарњ дода шудааст: 

њар чизе, ки болои њам рехта туб шуда бошад, анбўњ, ѓарам; тал, пушта. 

[93,љ-II.381-107, 347]. Инчунин дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони 

тољикї» ба маънои маљозї «тудаи аспњо» омада [54, 697], аммо дар 

мисоли зерин ба маънои «тўдаи одамњо» корбаст гардидааст. Чунончи: 

Бењтараш, ки ту биё бо тўдаат, 

Тавба кун дар пеши халќу аскарат. 

[119, 195]. 

Дар байти: 

Сад-дусад сўм «чойпулї» гуфта ў, 

Дар њузури дигарон дар пеши ту. 

[124, 33] 

вожаи чойпулї аслан дар забони халќї-гуфтугўйї нињоят серистеъмол 

буда, ба чунин маъно истифода мешавад: пули андаке, ки ба сифати 

хизматона медињанд [95,љ-II.558]. Аммо дар порчаи мазкур ба маънои 

пора додан омадааст. 

Вожаи эрка хосси забони гуфтугўйї буда, аз љињати пайдоишаш туркї 

мебошад ва дар лањљаи мардуми Рашт ва шимоли Кўлоб дар шакли эрка 

(ерка) дар истеъмол мебошад ва маънои азиз буданро ифода мекунад [54, 945]. 

Инчунин дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: 

нозпарвард [95,љ-II670], ки айнан њамин маъноро далолат намудааст.  

Чунончи: 

Эрка будему дар ин љо хорузоре гаштаем, 

Он чунон будем, оре, инчунин афтодаем. 
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[124, 136]. 

Дар байти: 

Њама ин љо бало будаст, 

Балои љони мо будаст. 

[129, 52] 

вожаи бало, дар мисраи якуми порчаи мазкур ба маънои доно, тавоно 

ва дар мисраи дуюм ба маънои дарди сар омадааст. Ин вожа њарчанд 

умумиистеъмолї бошад њам ба маънии мазкур, ки А. Сафар дар 

ашъораш овардааст хосси забони зиндаи гуфтугўйии тољикист ва дар 

гуфтори мардуми Хатлон зиёд ба назар мерасад. Аммо аз љињати 

пайдоишаш арабї буда, ба маънои бадбахтї, фалокат, офат, мусибат 

ва ба маънои маљозї бошад ѓам, андўњ, ранљ; гирифторї, шефтагї, 

ошуфтагї ва саргаштагї (аз ишќ)-ро ифода менамояд [72, 38]. 

Вожаи чул аз рўйи пайдоишаш туркї буда, маконеро гўянд, ки беоб 

ва нокорам бошад. Дар гуфтори мардуми Хатлон дар шакли чулу биёбон 

роиљ буда, дар порчаи зерин маънои нообод, хароб, вайрону валангорро 

ифода намудааст [54, 853]. Чунончи: 

Сол аз паси сол рафт бисёр, 

Чул аз паси чул гашт гулзор. 

[121, 13]. 

Дар байти: 

Алав сар дода дўзах сохтї барпо, 

Ки гўї он замон дунё, ба охир мерасад ин љо. 

[119, 151] 

вожаи алав, (алов) синоними адабиаш оташ буда, хосси забони халќї-

гуфтугўйї мебошад. Калимаи алав, (алов) дар забони гуфтугўйии умумї аз 

синоними худ серистеъмолтар аст, аммо дар забони адабї истеъмоли 

калимаи оташ бартарї дорад. Калимаи алав тобиши зиёди маъної надошта, 
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бештар ба маънои конкретии худ меояд ва бо синоними худ фарќи зиёди 

услубї њам надоранд. 

Калимаи алавкоб, аз ду љузъ алов:оташ ва ков: кованда [94,љ-I.616] 

таркиб ёфта, ба маънои чўбе, ки оташро мекобанд; аловковак. Чунончи: 

Босмачиеро зане дар Балљувон, 

Бо алавкобаш задаст аз пушти сар. 

[119, 186] 

дар лањљаи мардуми минтаќаи Кўлоб онро аловшур низ мегўянд. 

Вожаи пачаќ хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои 

поймолшуда; дар асари поймол, фишор ва бархўрд шакли худро гум кардани 

чизе; маљаќ корбаст мегардад [27, 339]. Инчунин дар порчаи зерин ба њамин 

маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

Дидам, ки мисли табаќ, 

Чархи мошин шуд пачаќ. 

[124, 86]. 

Дар байти: 

Ин беди баланд соярези лаби љўст, 

Ду суффа ба зери сояаш рўи ба рўст. 

[123, 27] 

вожаи суффа (суфа)аз рўйи пайдоишаш арабї буда, дар шеваи мардуми 

љануб дар шакли слфа хеле серистеъмол аст. Дар «Фарњанги забони 

тољикї» ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» бошад, чунин шарњ дода 

шудааст: нишастгоње, ки дар пеши хонањо ё майдонњои боѓ аз замин 

баландтар воќеъ гашта ва аз атрофи худ бо љарї ва шахњо бурида 

шудааст [93,љ-II.282;95,љ-II.276]. Шоир онро айнан ба њамин маъно 

корбаст намудааст. Инчунин дар баъзе фарњангномањо ва луѓатњо 

чунин оварда шудааст: мастаба, мистаба: суфа, суфача [71,љ-II371]. 

Сурфонча: суфача, нишастгоњо; курсии даромадгоњи дарвозаи њавлї 

[52, 207]. 
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Вожаи касал аз рўйи пайдоишаш арабї буда, дар забони халќ дар 

ин шакл хеле серистеъмол аст. Чунончи: 

Бо таќозои дилу љонаш шавад гоње «касал», 

Њар кї орад то барояш ину он бењ чун асал. 

[124, 91] 

дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи мазкур чунин шарњ дода 

шудааст: бемор, ранљур, мариз, нотоб [92,љ-I.542]. Ин калимањо ба 

маънои умумии њолати шахс синоним буда, аз рўи маънои семантикї як 

мафњумро ифода мекунанд, аммо бо хусусиятњои услубї ва андозаи 

истеъмол аз якдигар фарќ мекунанд. 

Дар байти: 

Дод аз дасти аљал, ки тахтро пуштат надид, 

Чалаи ёри ба љон пайванд ангуштат надид. 

[122, 12] 

вожаи чала аз рўйи пайдоишаш туркї буда, дар чунин шакл дар забони 

рўзмараи халќ хеле серистеъмол мебошад ва дар забони адабї ба 

маънои яњудии исломро ќабул карда ва дар забони халќї- гуфтугўйї ба 

маъноњои нотамом, ба анљом нарасида, нимкора; нимсўхта, чаласўхта 

(доир ба њезум) роиљ мебошад. Аммо дар мисоли мазкур ба маънои 

ангуштарин омадааст [95,љ- II.544]. 

Вожаи фукдарњаво хосси забони гуфтугўйї мебошад ва шоир онро дар 

шакли калимаи мураккаби маљозї овардааст. Чунончи: 

Мегузашт аз роњи нав як рўз як фукдарњаво, 

Шатта зад санге, ки беозор буд дар рўи роњ. 

[123, 40] 

аммо ин вожа аслан дар шакли ибораи рехтаи фук дар њаво будан дар 

истифода буда, маънои кибру ѓурурро ифода менамояд [27, 460]. Дар мисоли 

мазкур низ ба њамин маъно корбаст гардидааст. 
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Дар байти: 

Пур карданд анбори боѓ, 

Бо нозу дўѓу димоѓ. 

[124, 86] 

дар мисраъњои мазкур калимањои нозу дўѓу димоѓ чида шуда омадаанд 

ва дар забони халќї-гуфтугўйї ин вожањо серистеъмол буда, вожаи ноз, 

ба маънои фахр, тафохур, ѓурур корбаст гардидааст [94,љ-I.926]. 

Инчунин калимаи дўѓ ба маънои пўписа, тањдид; касеро бо суханњои 

тањдидомез тарсонидан омадааст. 

Вожаи арабии димоѓ бошад, дар забони тољикї ба чунин маъноњо 

истифода мешавад: таккаббур, ѓурур, каттагї [94,љ-I.453]. Аммо дар 

«Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: 

дуѓу димоѓ; тањдид кардан, бо сухан ба тарс андохта, касеро тањдид 

кардан [54,242]. Дар порчаи шеърии дар боло зикргардида айнан бо 

њамин маъно корбаст гардидааст. 

Дар байти: 

Он теппа, ки рўи ўст як-ду ќараѓоч, 

Болост зи марзи пахта се-чор ќулоч. 

[123, 28] 

вожаи ќараѓоч (ќайроѓоч) хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба соњаи 

ботаника дохил мешавад ва дарахти чўбсахти бемеваеро мегўянд. Дар асл 

ин калима аз ќайраѓоч, ки аз рўйи пайдоишаш туркї аст пайдо шуда, 

синонимњои адабиаш сада, гуљум, нарвон мебошад [54, 381]. 

Вожаи ѓарам хосси забони омиёна мебошад ва дар пораи зерин ба 

маънои болои њам ба як љо гузошта, тўб кардани чизњои гуногун омадааст 

[94,љ-I.375]. Аммо дар «Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин 

шарњ ёфтааст: ѓарам, ѓърамб, ѓанак, шола [54,185].Чунончи: 

Пеши чашмам њама сардию сиёњист ѓарам, 

Ќабри сайёр ба ман дар њарами хона заданд. 
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[129, 323]. 

Дар байти: 

Дунёи суруд аљаб ширин аст, 

Аз буѓма ва ё ангубин аст. 

[129, 57] 

вожаи буѓма аз рўйи пайдоишаш туркї-ўзбекї буда, дар шева онро 

ширеши камол ва вълчакамол ном мебаранд ва як навъи растании бисёр 

талхеро гўянд, ки ба њар гуна касалињо даво дорад [54, 118]. Инчунин буѓма 

шакли лањљавии бемории гулўзиндонак мебошад [94,љ-I.241]. Аммо дар 

порчаи мазкур буѓма ба маънои ѓам омадааст, чунки шахс сурудро 

њангоми ѓамгинї ё хурсандї месарояд. Калимањои буѓма ва ангубин 

антоним шуда омадаанд. 

Ибораи ќиѓи бачањо хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, дар баъзе 

гўйишњои мардуми Хатлон вожаи ќиѓ дар шакли ќиѓир, ќъѓиир, ќиѓър, ќаѓир, 

ќъѓър дар истеъмол мебошад ва чунин маъноро ифода мекунад: доду фарёд, 

маѓал, ѓавѓо [54, 387]. Вожањои файрод, ќъриѓ, чъриѓ, љаѓаз, ё ки љиѓас дар 

маънои умуми «садо», «овоз» бо њам муродиф мебошанд. Аз ин калимањои 

фарёд овоз додан маќсаднок аст, љиѓас бошад, овоз баровардан бидуни 

хоњиши худ њангоми дарди љонкоњ ё ягон мусибату фалокат рух додан садо 

медињад. Аммо ќъриѓ, чъриѓ–овози баланд барои аз худ дур намудан ва ё 

тарсонидани њашароту парранда ва њайвонњо мебошад. Чунончи: 

Љои ќиѓи бачањо аз кўчањо, 

Гашт боло дам ба дам овози тир. 

[129, 111]. 

 

Дар байти: 

Бар замин мезад сари болои ман, 

Додам аз ин њар сафар товон, араќ. 

[124, 39] 
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вожаи товон дар забони халќї-гуфтугўйї дар истифода буда,чунин 

маъноро ифода менамояд: аз пуле, ки барои љуброни хисорот пардохта 

шавад; даромад, љарима [27, 432], аммо дар порчаи мазкур ба манои ба 

ивази гуноњи худ аз дигарон суханњои носазо шунидан омадааст. 

Вожаи зачча дар гуфтори халќї хеле серистеъмол буда, дар як ќатор 

фарњангњо доир ба ин калима маълумоте дода нашудааст. Танњо дар 

«Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин маълумотњо дода 

шудааст: зани нав таваллуд карда; як навъ касалї, ки пас аз таваллуди 

кўдак пайдо мешавад [54, 272]. Дар порчаи зерин ба маънои як навъ 

касалї, ки пас аз таваллуди кўдак пайдо мешавад омадааст. Чунончи: 

Зачча будам, бедаво будам њанўз, 

Мурдае бо зиндањо будам њанўз. 

[129, 84]. 

Дар байти: 

Гоҳ гардиди ҳавои беѓубор, 

Гоҳ чун кўрак шудї, устод шав. 

[124, 200] 

вожаи кўрак дар гўйиши мардуми Хатлон серистеъмол буда, ба маънои 

бухори тираи њаракаткунанда дар фазои наздик ба сатњи замин; меѓ, туман, 

абри дудмонанд [54, 346] корбаст мегардад. Инчунин муњаќќиќони «Шеваҳои 

забони тољикї» калимаи «кўрак»-ро чунин шарҳ додаанд: кърък, туман, 

абрнок, чанг, ѓубор, кърчак, кўрак, кашқа [53, 198]. Дар мисоли мазкур ба 

маънои бухори тираи њаракаткунанда дар фазои наздик ба сатњи замин 

омадааст. 

Вожаи пўстак хосси забони омиёна буда, чунин шарњ дода 

шудааст: тиккањои ба њам дўхтаи пўсти гўсфанду буз, барраву бузѓола, ки ба 

сифати палос барои нишастану хобидан истифода мешаванд. Ќайд намудан 

лозим аст, ки пўстаксозї бо фарояндњои ошдињиву нармсозї ва тарошидани 

рўи пўст, њамчунин пўстакдўзї ва дасткорњои вобастаи он навъе аз њунарњои 
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мардумист, ки њолиё рў ба фаромўшї нињодааст [27, 350]. Инчунин дорои ин 

гуна маъно будани вожаи «пўстак»-ро муҳақќиқони лањљаҳои Бухоро М. 

Маҳмудов ва Б. Бердиев «суфра» шарњ додаанд [52, 190]. Аммо дар 

порчаи мазкур ба маънои аз хастагии зиёд худро ба пустак шабоњат 

додан омадааст. Чунончи: 

Он қадар шалпар шудем андар даме к-аз шалпарї, 

Пўстак гашта, тунук рӯи замин афтодаем. 

[124, 135]. 

Калимаи содаи пакар хосси забони омиёна буда, дар мисоли зерин 

муродифи гаранг мебошад. Чунончи: 

Карда будам дарди сар бењад пакар, 

Рафта буд аз ёди ман шаъни падар. 

[124, 39] 

дар «Фарњанги забони тољикї» ин вожа чунин шарњ дода шудааст: 

ѓамгин, малўл, хастадил ва њайрон [93,љ-II.60]. Аммо дар «Фарњанги 

Доро» чунин шарњ ёфтааст: ноумед, афсурда; гиљ, саргашта, њайрон; хавф 

аз пирї [27, 319]. Шоир ин калимаро дар порчаи мазкур ба маънои гиљ 

шудан корбаст намудааст. 

Ҳамин тариқ, доираи истеъмоли вожањои омиёнаи ифодакунандаи 

мафњумњои предметї, дар рисола нисбатан васеътар буда, аксарияти 

онњоро калимањое ташкил медињанд, ки аз рўйи пайдоишашон арабї ва 

тўркї мебошанд. Инчунин дар баробари онњо мадхалњое дохил шудаанд, 

ки танњо вижаи гуфтори мардуми тољик ба шумор мераванд. Ќисмати 

зиёди ин вожањо умумиистеъмолї бошанд њам, мањз А. Сафар дар 

ашъори худ онњоро ба маънои хосси забони зиндаи гуфтугўйї будаашон 

корбаст намудааст 

 

 

 



 46 

I.2.2. Вожањои омиёнаи баёнгари мафњумњои хешутаборї 

 

Аз тањлилу тадќиќи баъзе асарњо ва маќолањои донишмандон 

бармеояд, ки мо то њол тарзи дурусти баъзе истилоњоти хешутабориро 

намедонем ва ба љойи шаклњои дуруст шаклњои нодурусти онњоро 

истифода мебарем. Дар њамин замина забоншинос Бобо Назар Ѓаффор 

низ иброз медорад, ки: «Дар форси тољикї, ки номи шартии як забони 

маъмулии Тољикистон аст, ду арсенали калимањои хешиву таборї 

истифода мешавад. Як арсеналро, ки забоншиносии соњибунвони 

кунунии тољикї «адабї» меноманд, ба таќозои раво (норма)- и форсии 

умумї љавобгў нест ва аксари калимањояш аз назари этимология туркї-

муѓулианд ё ѓайрииронї. Њар ду равияе, ки дар љараёни глоттогонии 

кунунї ба мушоњида мерасанд, аз луѓоти аслии хешутаборї фуругузорї 

дорад ва њол он ки бисёр зарур аст» [8, 84]. 

Бояд ќайд кард, ки тањќиќи калимаю истилоњоти хешутаборї 

таваљљўњи як зумра донишмандонро ба худ љалб кардааст [25; 73; 77; 18; 

33; 85; 101; 108]. Бо назардошти њамин мо вожањои шевагии марбут ба 

хешутаборро дар эљодиёти Ашўр Сафар баррасї менамоем. Шоир дар 

ашъори худ бештар ба калимањои омиёнае, ки яке аз вариантҳои 

мустаъмали вожаи умумиистеъмолї мебошанд ва дар гўйиши мардуми 

Хатлон низ дар њамин шакл истифода мегарданд, такя намудааст, ки ин 

њам бесабаб нест, зеро шеърњои вай мафњумњои хешутабории марбути 

њамин минтаќа мебошанд. Чунончи, дар шеъри: 

Бигуфт очааш; «Барои ман, 

Либосу гўшвор оред». 

[125, 118]. 

 

Ё ки: 

Аз Ватан гап мезанад ин дил мудом, 
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Оча гуфта тифл бикшояд калом. 

[129, 239] 

оча (модар) вожаи омиёна буда, дар гўйиши мардуми Хатлон хеле 

серистеъмол мебошад. Бобо Назар Ѓаффор дар яке аз дастури худ дар 

бораи калимањои хешї ќайд намудааст, ки вожаи «оча» муодилу 

этимологияи њиндуаврупої дорад [8, 85]. 

Ашўр Сафар дар ашъори худ шеваи мардуми љанубро бо маҳорати 

баланди мавќеъшиносї ва устокорона корбурд намуда, ба љойи вожаи 

оча мом ва момо-ро низ истифода бурдааст, ки ин тамоюл дар ашъори 

шоир дар њамин шакл хеле зиёд ба мушоњида мерасад. Чунончи: 

Ватан, гўям, ки пайванди манї ту, 

Ба љои моми дилбанди манї ту. 

[119, 114]. 

Ё ки: 

Сањар бедор тифлаш мекунад момо, 

Ба садњо лутфу садњо лафзи нотакрор. 

[129, 20] 

аммо дар «Фарњанги Доро» калимаи момо чунин шарњ дода шудааст: 

модаркалон; модар-бузург, модари падар; модари модар; бибї [27, 269]. Шояд 

дар гўйиши мардуми Эрон модаркалонро момо гўянд. 

Дар байти: 

Кўдакон хўрданд чун боқии ош, 

Ҳар яке шуд маст монанди дадош. 

[124, 17]. 

Ё ки: 

Ёдгорї балки аз бобош бошад ин, бале, 

Такя бар мероси бобову дадо дорад мудир. 

[124, 92] 
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вожаи хешутабории дадо ба лаҳљаҳои шеваи шимол хос буда, шакли 

«дадо» ҳоло дар нутқи гуфтугўйї маъмул шуда истодааст. Мардуми 

шаҳру ноҳияҳо, новобаста ба лаҳљаю шеваи худ, онро ба кор мебаранд, 

ки сабаби аз байнравии бунбасти коммуникатсионї ва ба ҳам 

наздикшавии лаҳљаю шеваҳои забони тољикї мебошад. Воќеан њам: 

«Дар њоле, ки ин калимањо дар як гурўњи шевањои (љанубии) тољикї 

маъмуланд ва њавандњои хешии њиндуаврупої доранд, бояд њатман дар 

забони адабї ба љои додо (дада, дадо) истифода шавад [8, 86]. Инчунин 

«дада» ба сурати «дадо» назар ба ќайди муаллифони шеваи љанубї дар 

шеваи Ѓорони Бадахшон њам мусаъмал аст [69, 202]. 

Дар гўйиши мардуми Хатлон барои ифодаи мафҳуми «модаркалон» 

калимаи «мома» истифода мешавад. Аммо Ашўр Сафар ин вожаро дар 

эљодиёти худ дар њамин шакл хеле кам кор фармудааст. Чунончи: 

Соли дигар момаат њам фавт ёфт, 

Синаамро доѓу дарди ў шикофт. 

[129, 85]. 

Дар байти: 

Духтари деҳқон чу кампирест, лек, 

Бибии сардор гўї духтар аст. 

[126, 531] 

вожаи хешутабории бибї (модаркалон) калимаи омиёнаи яке аз 

вариантҳои мустаъмали вожаи умумиистеъмолї буда, дар шеваи 

мардуми љануб ва љануби шарќии Тољикистон хеле маъмул буда, аммо 

дар ашъори Ашўр Сафар хеле кам ба назар мерасад. Дар лањљаи Тагнов 

бошад, шакли тахфифёфтаи он, яъне ба шаклї «бї» мустаъмал буда, 

лекин дар ин шакл дар ашъори Ашўр Сафар ба мушоњида нарасид [54, 

106]. 
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Дар лаҳљаи мардуми кўҳистони љануб барои ифодаи мафҳуми 

моиндар ё модарандар (модари ўгай, зани дуюми падар, модари ѓайри 

њаќиќї) [92,љ-I.697] калимаи момандар низ истифода мешавад. Чунончи: 

Ҳарфи макромез созад табъи хушро беҳузур, 

Тифлро чун неши каждум «шафқати момандар». 

[129, 182] 

вожаи момандар дар эљодиёти шоир хеле серистеъмол мебошад. 

«Њамчунин истифодаи калимаи модари ўгай њиљ ќобили ќабул нест, дар 

њоле ки чунин луѓати фаъоле, ки дар забони гуфтугўйї мисли мойиндар, 

модарандар дорем» [8, 86]. 

Дар байти: 

Як зани дар мотами шў бударо, 

К-аскаронро додаст ў дўѓу нон. 

[119, 187] 

шожаи шў (шавҳар, шўй) калимаи омиёнаи яке аз вариантҳои 

мустаъмали вожаи умумиистеъмолї буда, дар гўйиши мардуми Хатлон 

серистеъмол мебошад. Воќеан, вожаи шўй (шў) вожаи асли адабии 

тољикї буда, дар осори удабои классиконамон дар баробари шавњар зиёд 

корбурд шудааст. Чунончи А. Фирдавсї гуфтааст: 

Туро бо чунин рўю болою мўй, 

Зи чархи чањорум ояд-т шўй. 

[93, 608] 

чун њамсадои мураккаби xs дар љараёни инкишофи минбаъдаї 

забонамон ба s коњиш (тахфиф) меёбад (мисли xv вови маъдула), пас, ба 

шакли шўй (шў) роиљ мегардад. Баъдан пасванди (патроними) «-ар»-и 

мафњумњои (истилоњотї) хешу таборсоз дар шабењияти (аналогияи) 

падар, модар, хоњар, бародар ва ѓайра шакли шавњарро гирифт, ки 

решашинос Бобо-Назар Ѓаффор низ чунин зикр кардааст: «Калимаи 

шў(й)ба решаи иронии xsѓda- (дар Авесто низ) мекашанд ва шавњар 
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шакли сохтаи калима мебошад, ба таъсири калимањои решагии модар, 

падар, бародар, хоњар,…пайдо шуда» [8, 89]. Дар «Фарњанги Доро» 

вожаи мазкур чунин шарњ дода шудааст: шўй -шў-шавњар-дар забони арабї 

завља ва дар забони авестои. xšaѓdaka сурати бостонии ин вожа - fšѓyaka ба 

маънии ѓизодињанда ва рўзирасон аст, ки худ аз решаи √šfѓ- ба маънии ѓизо 

додан ва парваронидан нигошта шудааст. Шояд -fš- дар ин реша сурати заифи 

√pah- бошад, ки худ бозмондаи √h-es(-и) њиндуаврупоист. √pes-(-и) 

њиндуаврупої сурати густаришёфтаи √рā-(поидaн, муњофизат кардан, ѓизо 

додан) аст [27, 566]. 

Вожаи ука дар ифодаи мафҳуми «додар ва хоҳари аз худ хурд» дар 

«Луѓати мухтасари лаҳљаҳои Бухоро» шарҳ дода шудааст [52, 219]. Яъне 

дар гўйиши мардуми шимол калимаи уко мустаъмал аст. Дар гўйиши 

намояндагони мардуми Хатлон калимаи ако ё ака, яъне бародари калонї 

дар истифода мебошад. Шоир «уко»-ро дар мисоли зерин ба маънои 

додари хурд истифода кардааст, яъне чун шимолињо ва «ако»-ро бародари 

калонї чун гўйиши намояндагони љануб корбаст намудааст.  

Чунончи: 

Баҳри савдо мол ояд-ќолину мошин агар, 

Аз ҳама кас мешавад воқиф аз ин вай пештар, 

Бесаранљомї кунад, хобаш парад аз маѓзи сар, 

Ҳар киро хоҳад аз онҳо медиҳад фардо-саҳар,  

Љои савдо сад укою сад ако дорад мудир. 

[124, 93]. 

Дар шеваи мардуми шимол вожаи келин серистеъмол мебошад ва 

бо калимањои арўс ва янга синоним буда, аз таърихи пайдоишаш 

калимаи туркї мебошад. 

Келини он ҳар ду –Оимхол чї? 
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– Шўи дигар карду сўйи шаҳр рафт. 

[126, 104] 

аммо дар шеваи мардуми љануб бисёртар вожаи «арўс»-ро истифода 

мебаранд, ки ин калима аз рўйи пайдоишаш арабї буда, хосси забони 

гуфтугўйї ва адабї мебошад ва хусусияти умумиистеъмолї дорад. 

Чунончи: 

Љамолаш дар хаёлам чун арўс олуфта мемонад, 

Чў мўяш хотирам аз боди ѓам ошуфта мемонад. 

[124, 202]. 

Вожаи хоним ва хонум хосси забони туркї буда, то Инќилоби 

Кабири Сотсиалистии Октябр дар манбаъњои хаттии забони тољикї 

истеъмол шудани як ќатор калимањои ўзбекї аз љумла хоним ва хонум 

мушоњида мешаванд. Дар «Фарњанги Амид» чунин омадааст: хотун-

бону, хонум, кадбону, зани бузургманиш, дар арабї низ хотун мегўнд ва 

љамъи он хавотин аст [103, 413]. Инчунин дар забони халќї-гуфтугўйї 

мардон баъзан ваќт занњои худро ботариќи шўхї хоним ва хонум гуфта 

мурољиат менамоянд. Чунончи: 

«Волга»-дору масти пули бегарон бинам туро, 

Хона бар хона бубинам хониматро куртапўш. 

[124, 133]. 

Чашмае чун нуќра љўшад андар он љо худ ба худ, 

Хонуме дар љилва бошад пеши вай бо сад намуд. 

[124, 89]. 

Хулоса аксарияти вожањои омиёнаи мафњумњои хешутаборие, ки 

дар ин ќисмати диссертатсия зикр ёфтаанд, дар баробари умумиистеъмол 

буданашон, инчунин дар гўйиши мардуми Хатлон низ серистеъмол 

мебошанд. 
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I.2.3. Вожањои омиёнаи баёнгари мафњумњои сифатї 

 

Дар ашъори Ашўр Сафар калимањои омиёнаи ифодакунандаи 

мафњумњои сифатї нисбат ба вожањои омиёнаи ифодакунандаи 

мафњумњои предметї камтар баназар мерасанд. Онњоро барои 

таъсирноку њаяљонбахш ва њамаљониба инъикос ёфтани аломат, хислат 

ва хусусияти шахсї тасвир намуда ва чї гунагии ба амал омадани 

њодисаю воќеањо корбаст менамоянд. Нисбат ба вожањои ифодакунандаи 

мафњумњои ашё ба мафњумњои сифатї бештар имконият дода шудааст. 

Сабаби ин дар он аст, ки сифатњо «нисбат ба исм ва феъл аз љињати 

маънї ёзанда ва гуногун мебошанд» [11, 7]. 

Дар ашъори Ашўр Сафар бо як гурўњ вожањои омиёна дучор 

гардидем, ки мафњумњои аломат ва хусусияти одамонро ифода 

намудаанд. Чунончи, дар байти: 

Дар байти: Рўзе Мурѓобї–директори хунук, 

Омадї бар синф бо як Мурѓи курк. 

[121, 219] 

вожаи хунук //хънък умумиистеъмоли буда, дар порчаи мазкур ба маънои 

халќї-гуфтугўйї омада, тобиши услубї зоњир намуда, њамчун муносибати 

тамасхуромезу нописандона воќеъ гардидааст ва нисбат ба шахсе гуфта 

мешавад, ки шакли безеб, либоси безеб, тарњи безеб, кори безеб, рафтори 

безеб дорад [27, 73]. Аммо дар забони адабї ба маънои сард, сармо [70, 774] 

корбаст мегардад. 

Вожаи башаст дар гўйиши мардумї хеле серистеъмол буда, ба 

маънои <башаст омад; башаст рафт; башаст гап зад>дар истифода 

мебошад [27, 550]. Аммо дар порчаи зерин суръатро ифода намудааст. 

Чунончи: 

Сумка ба даст омаданд, 
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Тунду башаст омаданд. 

[124, 73] 

ќайд намудан лозим аст, ки вожаи шаст чунин синонимњоро доро мебошад, 

ки њар кадоми онњо тобишњои гуногуни маънои дошта ва дар истеъмол 

мебошанд. Чунончи: ќулоби моњидорї, чангак; сарангушт; як навъ парандае, ки 

рангаш кабудчаву минќораш зард; дўѓу пeлиса [54, 908]. 

Дар байти: 

Хушчаќчаќу пурхандаву бекинаву дилёб, 

Бо покии худ кавкаби шабњои аёланд. 

[128, 73]. 

Ё ки: 

Ин гунна ноњинљор ё бисёр кам њам омада, 

Медошт пинњон њама ањвол аз чашми аёл. 

[122, 25] 

вожаи хушчаќчаќ нисбати ашхосе гуфта мешавад, ки хушгап, 

ширингуфтор, суњбаторост [95,љ-II.411]. 

Вожаи пурханда нисбат ба шахсе гуфта мешавад, ки хандон ва рўйи 

пурханда дорад [95,љ-II.128]. 

Вожаи бекина таѓйири маъно намуда, нисбати шахсе гуфта 

мешавад, ки кинаву адоват надорад, беадоват мебошад [94,љ-I.173]. 

Вожаи дилёб бамаънои шахсе, ки ба мењри дигарон ноил ояд ва ё дили 

дигаронро ба худ љазб кунад; шахси ширинзабон ва мењрубон. Чунончи Лоиќ 

гуфтааст: 

Дар сардарањо њанўз барф об нашуд, 

Њайфи дили ман, ки њељ дилёб нашуд. 

[27, 156] 

њамаи калимањое, ки дар боло шарњ дода шудаанд, хосси забони халќї-

гуфтугўйї мебошад. Инчунин вожаи аёл низ ба гурўњи ин калимањо 
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дохил шуда, дар асл иёл буда, аз рўйи пайдоишаш арабї мебошад ва ба 

маънои оила, хонавода омадааст [94,љ-I.40]. Инчунин дар шеваи тољикони 

Исфара дар шакли «айол» роиљ буда, ба маънои зан дар истифода 

мебошад [51, 63]. 

Дар байти: 

Шабнами болои гул дар субњ лоло мешавад, 

Дар кафи мењнатпарастон хок тилло мешавад. 

[121, 18] 

вожаи лоло (лулу) хосси забони гуфтугўйї буда, дар гўйиши кўдакон 

истифода шуда, аз ду љузъи такроршудаи ло: дар забони гуфтугўйии 

форсии эронї ба маънои дарун, дохил [27, 238] ва дар забони арабї ба 

маънои на, но, не [92,љ-I.601] дар истифода мебошад, таркиб ёфтааст. 

Инчунин дар «Ѓиёс-ул-луѓот» чунин омадааст: банда, ѓулом ва 

хидматгор; рўшан ва дурахшон; истеъмоли ин лафз ба маънии рўшан ва 

дурахшон аксар бо лафзи лўълўй ояд [65,љ-II.204], ки дар порчаи мазкур 

айнан ба маънии рўшан ва дурахшон корбаст гардидааст, аммо бо лафзи 

лоло омадааст. 

Вожаи бењанг, ба маънои беќуввату нотавоної дар нутќи омиёна 

истеъмол мегардад. Ибораи бењанг шудан, ду маъниро ифода мекунад: а) 

беќувват ё бемадор ва ё хаста шудан; б) дар асари рўйдоди њодисае ё шуниди 

хабаре моту мањбут шуда, неру ва њушу ёдро аз даст додан. Дар порчаи зерин 

ба маънои беќувват ё бемадор ва ё хаста шудан омадааст. Чунончи: 

Њамсоя, ки дорост, ба мо механдад, 

Қадре, ки зи хандаҳош беҳанг шавад. 

[126, 77]. 

Дар байти: 

Ки дасташон холї набуд, 

Буданд алохон дар намуд. 

[124, 199] 
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вожаи алохон // алахон // алахун хосси забони омиёна буда, дар гуфтори 

мардуми Хатлон хеле серистеъмол мебошад ва дар ««Фарњанги осори 

Љомї» ба маънои парешон, хавотир, бесаранљом корбаст гардидааст [70, 

54]. Аммо дар порчаи мазкур ба маънои хавотир омадааст. 

Вожаи буќ, дар шакли буќ-буќ омада, асоси онро калимаи ориёии 

bhauga ба маънои «каљї, барљастагї» ташкил дода, он дар навбати худ, 

аз унсури луѓавии bhaug-и њиндуаврупоии ќадим сарчашма гирифтааст. 

Аз ин шакли ориёї минбаъд дар забонњои мухталифи эронї гунањои dau-

g, dau-k зуњур карданд ва имрўз аз тариќи табдили овозњои алоњидаи 

таркибашон шаклњои туркии bug (мунљонї), bug/bag (шуѓнонї), durjca 

(аксари лањљањои шимолї), buxса (гўйишњои дигари тољикї) маъмул 

гардидаанд. Аммо вожањое, амсоли буќќа, буќ-буќ ва монанди инњо 

ибтидои худро аз b(h)uk-, b(h)auk, b(h)aug-гирифта, решаи он, дар 

навбати худ, ба унсури њиндуаврупоии ќадим-bhukko рафта мерасад. 

Туркї ба шумор наомадани асли чунин аносири луѓавиро ин нукта низ 

собит месозад, ки калимањои зикргашта имрўз дар аксари забонњои 

эронї бо тафовутњои љузъии овозї мустаъмаланд [75,58-141-158]. 

Чунончи: 

Сурху ѓурсу буќ шуданд, 

Аљоиб махлуќ шуданд. 

[124, 77]. 

Дар байти: 

Он љой хира намояд асари ту, 

Ин љой касе ёд наорад асари ман. 

[122, 3]. 

Ё ки: 

Хираю нопок виљдони туро. 

Бебањо њар ањду паймони туро. 

[124, 19] 
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вожаи хира дар забони гуфтугўйї хеле роиљ мебошад. Дар мисоли мазкур 

ба маънои тира ва торик омадааст. Инчунин дар «Фарњанги гўишњои 

љанубии забони тољикї» ва «Луѓати омонимњои забони тољикї» вожаи 

мазкур айнан як хел шарњ дода шудааст: тира, торик, заиф 

(камќувват), хира, норавшан, якрав, гарданшах [54, 755;38, 197]. 

Вожаи ќоќ аз рўйи пайдоишаш туркї буда, дар мутуни ќадим дар 

шакли кок ифода гардидааст [27, 236]. Дар гўйиши мардумї серистеъмол 

буда, дар мисоли зерин ба маънои хушк омадааст. Чунончи: 

Нанўшам то аз оби чашмањояш, 

Забонам аз ташнагињо ќоќ бошад. 

[121, 59]. 

Ё ки: 

Намешуд ба чашми зане ашк ќоќ, 

Зи «хати сиёњ»-ў зи сўзи фироќ. 

[127, 49] 

дар байни халќ ба дигар маъноњо низ истифода бурда мешавад. Чунончи: 

лоѓар, (ќоќъ воќ) бедастовез, бе ягон чиз [54, 391]. Аммо М. Ќосимї туркї 

набудан ва шакли тањаввулёфтаи вожаи кок мањсуб гаштани калимаи ќоќ-

ро ишора карда, бо такя ба маводи фарњангномањо истифодаи онро дар 

баёни маънои «њар чизи хушк, гўшти ќадид, шахси лоѓар» таъкид намуда 

буд [44, 52]. Ба назари мо, вожаи мазкур ба љуз ин маъно њанўз њазор сол 

пеш дар баёни маънои «гавњараки чашм» низ мустаъмал будааст. Чунончи: 

муаллифи «Њидоят-ул-мутааллимин» Ахвайнии Бухорої ба маънои 

тазаккурёфта онро дар таркиби ибораи «коки чашм» корбаст намудааст 

[118, 174]. 

Дар байти: 

Падарро чашм гирад нур, тан зӯр, 

Даме фарзанд гапгардон набошад. 

[129, 201] 
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вожаи гапгардон хосси забони омиёна мебошад ва ба маънои исми амал 

аз гапгардондан; эътироз, гапро набардошта зуд љавоби рад додан 

омадааст [94,љ-I.303]. 

Вожаи алас хосси забони омиёна буда, дар гўйиши мардуми Хатлон 

серистеъмол мебошад ва рафтори шахсеро далолат мекунад, ки њамеша 

саросема мебошад. Дар порчаи мазкур бо њамин маъно корбаст 

гардидааст. Аммо дар «Фарњанги Доро» чунин зикр гардидааст: парешон, 

парешонњол, парешонхотир, бесаранљом [27, 53]. 

Алас палас омаданд, 

Мисли каргас омаданд. 

[124, 72] 

дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: алас 

навъи табобат ба воситаи алавгардонї, ки аз оини зардуштї боќї 

мондааст [94 ,љ-I.53]. Ифодаи палас бошад, маъное надорад ва дар нутќи 

бархе аз шахсон њангоми гуфтугўйи омиёна бо калимаи алас якљо 

талаффуз карда мешавад. Инчунин дар фарњангњо доир ба он маълумоте 

дода нашудааст. 

Дар байти: 

Назар бинмояд аз нав кўњу сањро аз дари мошин, 

Шавад аз шалпарињои рањи дуру дароз эмин. 

[123, 30] 

вожаи шалпар аз мадхалњое мебошад, ки танњо вижаи гуфтори мардуми 

тољик ба шумор рафта, инчунин дар забони омиёна хеле серистеъмол 

мебошад ва ба маънои хаста, бемадор; бењолшуда аз бисёрии кор; бефара; 

ланљ; шалаќ шудан дар истеъмол мебошад [27, 6-539]. Аммо дар порчаи мазкур 

ба маънои рафъи хастагї корбаст гардидааст. 

Вожаи бебок хосси забони омиёна буда, ба маънои нотарс, 

бољуръат, љасур, далер [94, 163] истифода мегардад, аммо дар мисоли 
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зерин ба маънои беибо, густох, ҳавобаланд, маѓрур ва бепарво омадааст. 

Чунончи: 

Ба ман аз нав назар карду, 

Бигуфт: «Эй бачаи бебок». 

[119, 120] 

калимањои беибо ва бебок нисбат ба њамаи синонимњояшон дар гуфтор 

хеле камистеъмоланд [67, 143]. 

Дар байти: 

Бигирад косаи нимхўрдаро аз пеши ман чаќон, 

Ба банди њазли нав бандад маро якбора дар ќапќон. 

[123, 14] 

вожаи чаќон (чаќон) ба маънои чусту чолок, чобук; тезгард; тезкор; маљозан: 

ўњдабаро, ќобил; киноя аз либоси муносиб ва шинам; тез, зуд: <чаќон биё, 

чаќон бирав> корбаст гардидааст [27, 505]. Ин калимањо дар ифодаи хислат 

ва хусусияти шахс синоним мешаванд. Вожаи чаќон дар забони гуфтгўйї аз 

калимањои чолок ва чобук серистеъмолтар буда, аммо дар забони адабї 

камистеъмол мебошад. Дар мисоли мазкур бошад, танњо ба маънои тез, 

зуд омадааст. 

Дамњот вожаи омиёна буда, ба маънои дам гирифта корбаст 

гардидааст [94, љ-I.405]. Чунончи: 

К-аз љањди худ дамњот буд, 

Бе љањди худ калкот буд. 

[123, 44] 

вожаи калкот хосси гўйиши мардумї буда, ба маъноњои гаранг, бењуш, 

беёд; кундзењн, кундфањм, њафтафањм; фаромўшхотир роиљ мебошад [54, 

309]. Аммо дар мисраи мазкур ба маънои гаранг корбаст гардидааст. 

Бар асоси мушоњида ва ќиёсоти порчањои назмї метавон хулоса 

кард, ки доираи истифодаи калимањои омиёнаи ифодакунандаи 
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мафњумњои сифатї дар сабки нигориши устод А. Сафар нисбат ба 

вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои предметї камтар буда, 

онњоро шоир барои пуробуранг баромадани сухан дар гўйиши мардумї 

ва њамчун дурдонаи арзишманди забон хидмат карданашон корбаст 

намудааст. Аксарити вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои 

сифатии дар рисола зикр гардида, ба маънои маљозї омада, тобишњои 

услубї зоњир намудаанд. 
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Боби II 

Хусусиятњои маъної ва сохтории унсурњои 
забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар 

 

Дар ашъори Ашўр Сафар вожа ва таркибњои ифодакунандаи амалу 

њолат, навозиш ва эњсосоту майлњои иродавии манфї хеле зиёд буда, 

онњо дар нутќи тасвирии нависанда ва њам намояндагони ашъораш 

истифода шудаанд. Доир ба ин гурўњи калимањо дар баъзе асарњои 

тањќиќотї ишорањо мављуд буда, донишмандон фикру мулоњизањои 

худро оиди ин масъала баён кардаанд, «нависанда ба воситаи онњо 

кўшиш менамояд, ки то дараљае характери манфї доштани гўяндаи 

нутќро кушода дињад» [106, 40]. Инчунин ифоданокї ва образнокї дар 

ин гуна вожаву таркиб зиёд ба мушоњида мерасад ва ба онњо бештар 

санъати ташбењ, истиора, маљоз хос мебошад. Ашўр Сафар низ дар 

баробари дигар шоирону нависандагон ба корбурди калимањои манфї 

даст дошта, аз онњо ба таври васеъ истифода бурдааст ва инро дар 

фаслҳои алоҳидаи боб мушоњида намудан мумкин аст. 

 

II.1.Вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолат 

 

Вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолат дар ашъори шоир баробари 

калимањои ифодакунандаи мафњумњои предметї ва аломату хусусият љой 

доранд. Зикр намудан ба маврид аст, ки феъл нисбат ба њамаи њиссањои 

нутќ тобиши зиёди њаяљонбахш дошта, инчунин барљастагии хусусияти 

тасвирї, сермаъної ва ба сухан неру бахшиданро доро мебошад. В. В. 

Виноградов исм ва феълро байни њам муќоиса намуда, ба чунин хулоса 

меояд, ки “маънои феъл нисбат ба исм васеътар аст” [11, 7].  

Шоир рафтору кирдор ва амалиёти баъзе шахсонеро, ки дар ашъори 

худ мехоњад тасвир созад, мањз ба воситаи феълњо ки амалро ифода 

мекунанд, зикр менамояд. Феъл њамчун ифодакунандаи амалу њаракат 
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дар ашъори шоирон наќши марказї ва асосиро мебозад. «Њама гуна 

фикр мањз ба воситаи феъл љомаи амал мепўшад» [106, 100]. Аз ин рў, дар 

ашъори Ашўр Сафар вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолате кор 

фармуда шудаанд, ки баъзе онњо маъноњои дуруштро ифода намуда, њар 

яки он дар љои муайян ва бо маќсади муайян омада, сабаби кушодани 

образу инъикоси њодисаву воќеањо гардидаанд. Чунончи, дар байти: 

Карданд аљаб кашокаш, 

Хўрдан аљаб фашофаш. 

[124, 75] 

вожаи таќлидии фашофаш, хосси забони омиёна буда, дар порчаи мазкур 

амали иљро намудани предметро далолат намуда, ба маънои тез-тез ва 

саросема хурок хўрдан омадааст. 

Дар мисоли зерин таркиби ањмаќ макун ба маънои шарманда ва 

шармсор накардан корбаст гардидааст. Инчунин зикр намудан лозим аст, 

ки дар гўйиши мардуми Хатлон ба љойи калимаи ањмаќ-ахмаќ мегўянд. 

Худи вожаи ањмаќ аз рўи пайдоишаш арабї буда, ба маънои манфиаш 

аблањ, гўл ва бефаросат истифода мегардад. Чунончи: 

Ањмаќї ањмаќ макун, 

Эй бача, ваќ-ваќ макун. 

[124, 65] 

аммо калимаи таќлидии ваќ-ваќ макун, ба маънои ќабењ лаќидан, сафсата 

гуфтан, њарзагўї кардан, бењудагўї кардан ва гапи бењуда гуфтан 

истифода мешавад, ки дар мисоли боло айнан ба њамин маъно ифода 

гардидааст. 

Дар байти: 

Зи ќаъри сина оње мекашад бемор оњиста, 

Ва мегўяд, ки дидам модарамро роњ поиста. 

[119, 128] 
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вожаи поистан (пойидан)дар порчаи мазкур ба маънои мунтазир будан, 

чашм доштан, интизорї кашидан омадааст. Њ. Маљидов ин вожаро чунин 

шарњ додааст: дар забони адабї бо маъноњои таъќиб кардан касеро, 

нигоњубин кардан ба касе ва пойдор будан дар истеъмол аст, боз ба маънои 

гуфтугўйии интизор шудан касеро ба кор бурда мешавад [58, 151]. Инчунин 

дар забонњои куњан дар чунин шаклњо истифода гардидааст: пањлавї pādan, 

pāy пойидан; форсї ва портии миёнаи монавї p’y2 пойидан; монавї p’d’ 

поянда; суѓдии буддої, монавї р’y, p’t,”p’y; масењї p’y’mnty; решаи саккоии 

хутанї pā пойидан; яѓнобї poyak, poy; вахї pūy-: pīn; язѓуломї pay: payd; 

решаи рá -авестої, форсии. Бостон pā, pāta, pāta; њинду аврупої, аврупої 

pō; њиндии куњан pālá, pāyú, pāti; гўтї fōd; инглисии куњан fodo [27, 346]. 

Вожаи форидан хосси забони халќї-гуфтугўйї мебошад ва ба маънои 

хушоянд будан; маќбул шудан; писанд омадан; созгор будан корбаст 

гардидааст. Чунончи: 

Бар дањонам оби он шорида монд, 

З-оби он аввал маро форида монд. 

[124, 194] 

аз љињати пайдоиши вожаи мазкур чунин аќидањо мављуданд: Алї Равоќї дар 

фарњанги «Забони форси фарорўдї» навишта, ки шояд ин вожа (яъне форидан) 

корбурди дигаре бошад аз масдари воридан, уворидан ба маънии гуворидан ва 

хушњазм шудан [27, 460]. И. М. Стеблин-Каменский бо истинод ба далоили 

забонњои эронии шарќии Осиёи Марказї ва ќадами калимаи мазкур дар забони 

форсии муосир њадс задааст, ки ин вожа шояд баргирифта аз забони суѓдї ё 

бохтарї бошад [87, 172]. Аз рўйи тањќиќотњои донишмандон ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки масдари форидан ба гурўњи вожањои куњан дохил мешавад. 

Дар байти: 

Яктои маро варнахўрдї? 

Дунёи маро варнахўрдї? 

[129, 55] 
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вожаи вархўрдан дар забони халќї-гуфтугўйї ба маънои бархўрдан; дучор 

омадан; вохўрдан дар истифода буда, дар порчаи мазкур низ бо њамин маъно 

корбаст гардидааст. Вар дар вожаи мазкур шакли ќадимии бар ва пешванди 

феълист, ки низ онро дар калимоти зайл мебинем: варљастан  барљастан, 

вардоштан - бардоштан, варрафтан - баррафтан, варшикастан - баршикастан. 

Таркиби вархўрдан низ бад-ин гуна маънии “бархўрдан”-ро ифода мекунад. 

Аммо тобиши маъноии пешванди вар мубтанї бар маънињои аслии ин вожа 

аст, чунончи: вар(бар) канор, соњил; вар(бар, пањ.Va) сина, камар, пањлў [27, 

90]. 

Вожаи ќапидан хосси забони гуфтугўйї мебошад ва ба маъноњои 

гуногун истифода мегардад: доштан; сайд (шикор) кардан; нигоњ доштан, 

боздоштан; сироят кардан (маљозан); ба номус таљовуз кардан, зино кардан; 

масруф (машѓул шудан) [54, 379]. Аммо дар порчањои зерин танњо ба 

маънои доштан корбаст гардидааст. Чунончи: 

Ба мисли моњии дарё гурезанд, 

Ќапидан моњии дарёст мушкил. 

[129, 30]. 

Ќапида дастам, 

Сар кард гапро. 

[124, 214] 

инчунин аз рўйи пайдоишаш калимаи форси куњан буда, бархе онро туркї 

мешуморанд, бо ин гумон, ки бо «ќ» оѓоз ёфта. Мавриди таъкид аст, ки 

аѓлаби вожањои дорои њарфи «ќ» туркї нестанд, балки вожагони форсї бо 

табдили ової ва лафзии «к» ё «ѓ»ба «ќ»будаанд [27, 230]. 

Дар байти: 

Надидам навбањореву љамоли рўз кам дида, 

Љањон кўњи ѓаме гаштасту болоям ѓурамбида. 

[128, 20] 
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вожаи ѓуранбидан аз рўйи пайдоишаш аслан тољикї буда, хосси забони 

омиёна мебошад ва ба маънои гаштан, афтидан, фурў рафтан, вайрон 

шудан [54, 195] корбаст мегардад ва дар мисоли мазкур ба маънои бор 

гардида омадааст. 

Вожаи ѓалтондан хосси забони гуфтугўйї буда, ба маънои афтондан, 

ба замин фикандан, маѓлуб кардан [94 ,љ-I.372] корбаст мегардад. Аммо дар 

порчаи зерин ба маънои надониста худро дар доми фиреби худ андохтан 

омадааст. Чунончи: 

Надониста, худамро дар фиреби хеш ѓалтондам, 

Ба худ сад номусулмониву садњо фитна хонондам. 

[128, 20]. 

Дар байти: 

Рехт хун бар рўйи ман, чун сар кафид, 

Боѓбон гўйї анореро љафид. 

[128, 15] 

вожаи љафидан хосси забони гуфтугўйї буда, ба маънои фишурдан, 

фушурдан, зер ва пахш кардан [54, 876] дар истифода буда, дар мисоли 

мазкур ба маънои фишурдан корбаст гардидааст. 

Вожаи фучидан хосси забони халќї гуфтугўйї буда, дар мисоли 

зерин ба маънои љабидан корбаст гардидааст. Чунончи: 

Лаб мондаю фучидан, 

Фук мондаю ќуљидан. 

[124, 76] 

аммо дар баъзе лањљањои мардуми Бадахшон дар шакли фъчидан, фуљидан 

омада маънои бусиданро ифода намудааст [54, 734]. Инчунин дар шеваи 

љанубї ба маънои макидан низ истифода мегардад [54, 740], вале вожаи 

ќуљидан (ќъљидан) хосси забони гуфтугўйї буда, дар гўйиши мардуми 

Хатлон ба маънои дам кашидан серистеъмол мебошад. Дар «Фарњанги 

гўишњои љанубии забони тољикї» низ бо њамин маъно шарњ дода 
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шудааст: дам (њурт) кашидан, то ќонеъ кардани њисси ташнагї нўшидан; 

фурў бурдан (об, шир, дўѓоб) [54, 403]. 

Дар байти: 

Ду чашмам аз сар кофта, дар љо зи шодї мепарад, 

Аммо аз ин кирдори бад боре надорад инфиол. 

[122, 23] 

вожаи кофтан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, муродифи љустуљў 

кардан мебошад ва маъмулан дар муњовара истифода мешавад. Аммо дар 

каломи А Сафар ба маънои сурох кардан, яъне себаки чашмро канда аз 

косахонааш баровардан [95,љ–II.629] омадааст. 

Вожаи арабии зиќ дар таркиби зиќ шудан омада, дар «Фарњанги 

гўишњои љанубии забони тољикї» ва «Фарњанги Доро» чунин шарњ дода 

шудааст: андўњгин шудан, мањзун шудан, дилтанг шудан [54, 274; 27, 181]. Дар 

порчаи зерин низ ба њамин маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

–Исмат чизе бошад, рафиќ, 

Аз ин машав як зарра зиќ. 

[124, 217]. 

Дар байти: 

Бењтар, ки варо ба духтаре мо, 

Кинѓола кунем дар њамин љо. 

[129, 22] 

таркиби ќинѓола кардан, хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои 

фотиња кардан омадааст. Худи вожаи ќинѓола аз рўйи пайдоишаш туркї 

буда, арўсе, ки њанўз никоњ нашуда бошад, духтари номзад шуда [94 ,љ-

I.683]. 

Таркиби аёс шудан хосси забони гуфтугўйї буда, њавои софу 

беѓубору хунукии шаби фасли зимистонро гўйянд. Дар порчаи зерин низ ба 

њамин маъно корбаст гардидааст. Инчунин дар гўйиши эрониён дар шакли 



 66 

аёз дар истеъмол буда, ба маънои боди сард, шамоли хунук, изѓирин, 

яхбандон роиљ мебошад [27, 38]. Чунончи: 

Шаб омад, гар аёс мешуд, 

Ў аз гули худ халос мешуд. 

[119, 67]. 

Дар байти: 

Нўшид маю њама бирафт аз ёдаш, 

Бигрифт зи љањл каштали устодаш. 

[124, 145] 

таркиби каштал гирифтан дар мисоли мазкур ба маънои маљозї омада, 

љанљол карданро ифода намудааст. Вожаи каштал аз мадхалњое, мебошад, 

ки танњо вижаи гуфтори мардуми тољик буда, ба маънои гиребон, яќа, яха 

истифода бурда мешавад [27, 9, 209]. 

Таркиби шўхї кардан дар забони халќї-гуфтугўйї хеле 

серистеъмол буда, ба маънои бозию бетартиби кардан, њаракати 

бачагона кардан, њазл кардан, ширинкорї кардан, бо њазлу мазоњ гап задан 

омадааст [94,љ-I.663]. Чунончї: 

Як шўхї кардам, шохи гулам бишикаст, 

Инак , табари ќабари ќассоб рўи шастам. 

[119, 219] 

Дар байти: 

Њар сў паропар кардану њар сў фирори одамон, 

Он сон, ки афтад дар гурез аз селаи гургон ѓизол. 

[122, 28] 

таркиби паропар кардан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда,ба маънои 

љастухез кардан, љастан роиљ мебошад. 

Истеъмоли таркиби роњї шудан аз љињати тобиши маъної амалиёти 

субъектро хеле равшан нишон додааст ва дар шакли роњї кардан ба 
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маъноњои гусел кардан, рухсат намудан, чизеро фиристодан дар забони 

гуфтугўйї маъмул мебошад. Чунончи: 

Чун кўрнамак роњї паи поси намак шуд, 

Пас кўрнамак не, лаќабаш сўфиамак шуд. 

[124, 129] 

бояд ќайд намуд, ки роњї шудан дар забони зинда мустаъмал мебошад ва 

нисбат ба синоними адабиаш бо тобишњои услубиаш фарќ мекунад. 

Бинобар ин А. Сафар устокорона ба љойи «фиристодан»–и адабї роњї 

шудан, яъне шакли халќиашро кор фармудааст, ки хеле хуб ва ба мавќеъ 

баромадааст. 

Дар байти: 

Дар бешае ѓун шуданд аз хирсу паланг, 

То гургу шаѓолу рўбањи лоѓару ланг. 

[124, 149] 

таркиби ѓун шудан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои љамъ 

шудан; гирд омадан; андохта шудан дар истифода мебошад [54, 191]. Дар 

порчаи мазкур ба љойи «љамъ шудан »-и адабї ѓун шудан, яъне шакли 

халќиаш кор фармуда шудааст  

Таркиби барѓа задан хосси забони омиёна буда, ба маънои бо ќафаси 

сина тела додан; бо њамдигар дакка хўрдани (бархўрдани) издињом (одамон) 

корбаст мегардад [54, 88]. Дар порчаи зерин ба маънои бо ќафаси сина тела 

додан омадааст. Чунончи: 

Ба њар як барѓа тоборї ба ваќти кор осон нест, 

Худам њайрони худ будам ба њолу пешаам кайњо… 

[129, 33]. 

Дар байти: 

Гўё хишова карданд, 
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Ин гап илова карданд. 

[124, 85] 

таркиби хишова кардан дар забони халќї-гуфтугўйї хеле серистеъмол буда, 

ба маънои тоза кардани обчакорї, полез ва киштзор аз алафњои худрўйи 

бегона дар истифода мебошад, аммо дар мисоли мазкур ба маънои маљозї 

омада, ислоњ намудани камбудињоро ифода намудааст. Агар ба гузашта назар 

дўзем, маънии куњани он пиростани дарахт аз хор ва шоху баргњои изофї; 

хишовиљ; хусуљ, ки дар шакли вожаи куњани хасад-аш-шаљарат, омада, яъне 

хори афзунї бибурид аз дарахт... хишова кард дарахтро ифода намудааст. 

Инчунин дар забонњои дигар аз љумла суѓдии буддої рš’w пўст кандан; 

форсии бостон решаи xši: xšoy буридан, хурд-хурд љавидан; яѓнобї. xšoy, 

xšacta љавидан; њиндї-аврупої gi-ey љавидан; дар гуфтори эронї: виљин 

кардани киштзор аз гиёњони њарза; пархав, фархав дар истемол буда, хишова 

њам ба таври алоњида ба иљро мерасад ва њам бо нармкунии хоку ягонакунии 

нињолњо ва ѓизодињии киштањо [27, 473]. 

Таркиби силтав задан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, дар 

порчаи зерин ба маънои аслиаш бо тамоми ќувва зўр задан, кашидан 

омадааст [54, 621]. Чунончи: 

Гирифту зад чунон як силтави зўр. 

Ду дандонам яке дар байни анбур. 

[124, 99] 

аммо дар баъзе маврид ба маънои маљозї корбаст гардида,љастан ва ё 

тохтанро ифода менамояд [27, 401]. 

Дар байти: 

То сањар шаб рўи дафтар Байна зад дар хона паќ, 

Кард аз њарфи дурўѓ аз њар љињат пур сад вараќ. 

[123, 39] 
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таркиби паќ задан омиёна буда, дар фарњангњо доир ба он маълумоте дода 

нашудааст, аммо дар гуфтори мардуми Хатлон ба маънои бо шикам дароз 

кашиданро ифода мекунад. 

Таркиби гап задан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои сухан 

гуфтан корбаст гардидааст [27, 111]. Ќайд намудан лозим аст, ки гап задан 

дар забони адабї нисбат ба сухан кардан камистеъмол бошад њам, аммо 

дар забони гуфтугўйї серистеъмол ва сервазифа мебошад. Бинобар ин 

шоир ба љойи «сухан кардан»-и адабї гап задан, яъне шакли халќиашро 

кор фармудааст. Чунончи: 

Аз дигарњояш пасон гап мезанем, 

Фарќ чї, гап рўз ё шаб мезанем. 

[128, 26]. 

Дар байти: 

Гањ ба зери дасту пояш кўрпањо кардам ѓанак, 

Нола карда то ба ними шаб задам ман ѓалтанак. 

[124, 137] 

таркиби ѓанак (ѓанък)кардан, хосси забони омиёна буда, ба маънои тал 

чиндан, болои њам гузоштан роиљ мебошад. Инчунин таркиби ѓалтанак 

задан низ хосси забони омиёна буда, ба маънои ѓел задан, ѓелидан, љўлидан 

[54, 182–183] корбаст гардидааст. 

Таркиби алиш кардан хосси забони омиёна буда, ба маънои иваз 

кардан, бадал кардан истифода мегардад [54, 56]. Дар порчаи зерин низ ба 

њамин маъно корбаст гардидааст. Чунончи: 

Моњи саморо кунї бо мањи дигар алиш, 

Гўй ки аз чор сe моњ бадар мешавад. 

[129, 208]. 

Дар байти: 

Дод аз каљбозии мансабталошони замон, 
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Охир аз мансабталошї ќир карданд одамон. 

[122, 15] 

таркиби ќир кардан бад-ин маънї ќир мухаффафи вожаи арабиасосї ќирон 

аст ва дар забони гуфтугўйї ба маънои маљозї ќирон омадан ва тухми касе (ё 

чизе) – несту нобуд шудан дар истеъмол мебошад [27, 232-233] ва кардан: ба љо 

овардан, анљом додани коре ё амале, адо намудан [92,љ-I.540] сохта шуда, 

ба маънои саросар мањв (нобут, ќатл) кардан [54, 389] роиљ буда, дар 

ашъори шоир низ ба њамин маъно корбаст гардидааст. 

Таркиби реб кардан хосси забони гуфтугўйї буда, дар порчаи зерин 

ба маънои пинњон кардан омадааст. Чунончи: 

Моро зи љафои ту панањ гоњ набошад, 

Худро ба куљо реб кунам, роњ набошад. 

[124, 225] 

аммо дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода шудааст: 

фиреб (макр, њила) кардан [52,194]. 

Дар байти: 

Њуљљатњоро тит карданд, 

Миш-мишу пат-пат карданд. 

[124, 73] 

таркиби тит кардан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, шоир амалиёти 

инсонро бо ин сухан ифода намуда ва ин як омили ба забони зиндаи 

умумихалќї наздик намудани забони ашъораш ба шумор меравад ва онро 

ба маънои пањну парешон кардан, зеру рў кардан корбаст намудааст. 

Инчунин вожаи мазкур аксар маврид дар шакли титу пит дар истеъмол 

буда, айнан маънои дар боло зикр гардидаро ифода мекунад [27, 431]. 

Таркиби миш-миш кардан хосси забони халќї- гуфтугўйї буда, дар 

«Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: 

овоза, маѓал, ѓавѓо, муноќиша; -бардоштан маѓал, ѓавѓо кардан. Чунончи: 

Йаке съѓерањо миш-миш бардоштан, калапойи гърехтъм умадъм. Ба ин 
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маъно дар лањљаи гурўњи (Ќаротегинї) раштї дар истеъмол мебошад [54, 

451], аммо дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин омадааст: 

пичир-пичир, зери лаб гап задан, наљво кардан [94 ,љ–I.807], ки дар порчаи 

мазкур айнан ба њамин маъно омадааст. 

Таркиби пат-пат кардан хосси забони омиёна буда, ба маънои 

пургўйї (лаќќигї, њарзагўйї) кардан, сафсата (бењуда) гуфтан дар 

истифода мебошад [54,547–562]. Дар порчаи мазкур айнан ба њамин маъно 

корбаст гардидааст. 

Таркиби шинак гирифтан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, 

«шинак» (шин аз масдари нишастан ва пасванди «-ак» сохта шуда, љойи 

тирандозї, ки аз тўдањои хок, санг, чим, чўб ва халтањои рег дар аснои љанг 

созанд; сангар [34,557) ва бо феъли гирифтан дар якљоягї маънои камин 

гирифтан, ба њадаф гирифтанро ифода намудааст [27, 918]. Чунончи: 

Аз ќафои теппае шинак гирифт, 

То кунад хасми хоинро торумор. 

[119, 197]. 

Дар байти: 

Сартарошон сар шава, 

Дањсўмањо љар шава. 

[124, 65] 

таркиби љар шудан ба маънои ѓелон шудан, аз боло ба поён чизеро ѓел 

намудан корбаст мегардад, аммо дар порчаи мазкур ба маънои маљозї 

омада, пул партофтанро ифода намудааст. 

Таркиби дил шўридан дар забони халќї- гуфтугўйї ба маънои маљозї 

омада, маънои дил бењузур (бељо) шуданро ифода менамояд.Чунончи: 

Дил чунон шўрид, к-афтидам ба хок, 

Як саги дайду лабам лесид пок. 

[124, 195] 
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аммо калимаи шўридан ба маънои аслиаш ошуфта шудан, ба ќањру ѓазаб 

омадан, оташин шудан, љўшидан, гардондан, шудгор кардан корбаст 

мегардад [93,љ- II.610]. 

Дар байти: 

Фур гашт дар ин рањ сарат, 

Шаб гарчи гум карди дарат. 

[128, 41] 

таркиби фур гаштан, ба маънои давр (чарх) задан, сайр (саёњат) кардан 

корбаст мегардад [54, 736] ва дар мисоли мазкур ба маънои чарх задан 

омадааст, ки нисбат ба синоними адабиаш бо тобишњои услубиаш фарќ 

намуда, аз ин љињат дар шакли халќї кор фармуда шудааст.  

Таркиби пашол бурдан, хосси забони омиёна буда, яъне ба маънои 

бепарвої (беэътиної) кардан корбаст мегардад. [54, 538]. Аммо дар мисраи 

зерин ба маънои парво надоштан омадааст. Чунончи: 

Ту чї дорї, ў чињо дорад, пашолам мебарад, 

Сархамињо нест пеши мардуми доро маро. 

[129, 311]. 

Дар байти: 

Модарам мегуфт, посурхак кунед, 

То ба мактаб медавидам пои луч. 

[129, 25] 

таркиби посурхак кардан: доир ба ин калима дар фарњангњо ва луѓатномањо 

маълумоте дода нашудааст. Худи шоир онро чунин шарњ додааст: амалеро 

ифода намудан, яъне дар барф пои луч давидан [129, 25]. Аз гуфтањои баъзе аз 

шахсони куњансол бармеояд, ки аз сабаби паст будани сатњи зиндагї ва 

надоштани пойафзол, то сурх шудани пойњояшон болои барф медавиданд, ба 

монанди як навъ бозї. Аз ин гуфтањо чунин хулосабарорї намудем, ки ин 

таркиб хосси лањљаи кўњистони љануб буда, бо мурури замон дар лањља 

истифодабариаш мањдуд гардидааст.  
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Таркиби хавос кардан, хосси забони омиёна буда, аммо дар аксар 

маврид ба љойи таркиби мазкур алахон шуданро истифода мебаранд, ки 

маънои хотирпарешон (хавотир, нотинљ) карданро далолат менамояд [54, 

74]. Чунончи: 

Љон фидот мекунам, то бо ту бошам ман вале, 

Рўзњои охирин кам-кам хавосам кардаї. 

[130, 36]. 

Дар байти: 

Молу мулки халќро то кай ту хап-хап мезанї? 

Мезанию мисли гурба то ба кай лап мезанї? 

[124, 133] 

таркиби лап задан хосси забони омиёна буда, ба маънои пинњон (руст) 

шудан, паноњ бурдан; бо шикам ба љое часпидану хобидан корбаст 

гардидааст [54, 411]. 

Таркиби харпанља задан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, дар 

«Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: панљањои 

њарду дастро ба њам андохтан, сахт часпидан ба чизе, сахт доштани чизе 

омадааст [95,љ-II.427]. Аммо дар порчаи зерин ба маънои сахт часпидан ба 

чизе, сахт доштани чизе омадааст [54,750]. Чунончи: 

Харпанља занад пирї агар бар камар, он дам, 

Сулфидану хории ту тасвир надорад. 

[122, 40]. 

Дар байти: 

Мисли рўз аз домони шаб њар дам бадар ої, 

Дамиданњои зебои сабоњатро шавам садќа. 

[129, 252] 

таркиби садќа шудан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои фидо 

гардидан (барои касе) корбаст гардидааст [95,љ-II.192]. 
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Таркиби ќап задан хосси забони омиёна буда, ба маънои харошидан, 

чанг задан (андохтан); бачангол гирифтан; рабудан роиљ мебошад. Вале 

дар порчаи зерин маънои чанг заданро ифода намудааст [54, 379]. Чунончи: 

Муллосаќар мезад ќап, 

Абдузарар мезад ќап. 

[124, 75]. 

Дар байти: 

Ба чашмони сиёњаш чашмакам зад, 

Табассум дар лабонаш чун шакар кард. 

[119, 79]. 

Ё ки: 

Аз сари девор чашмак мезадї шому пагањ, 

Ошкор ин кор гашт охир, нашуд кардан панањ 

[122, 56] 

таркиби чашмак задан ба маънои маљозї корбаст гардида, барои ифодаи 

ягон маънї (хурсандї, ќаноатманд, майлу њавас ва ѓ) бо гўшаи чашм 

ишорат карданро ифода намудааст [95,љ-II.545]. Дар шеваи гўйиши 

мардуми Хатлон дар шакли чъшмаки кардан [54, 865] роиљ буда, айнан 

маънои зикр гардидаро далолат намудааст. 

Таркиби њуч мондан хосси забони гуфтугўйї буда, дар «Фарњанги 

Доро» ба таври зайл тафсир шудааст: рост ба боло бардоштан [27, 501]. 

Дар порчаи зерин ба маънои аз љой рост хезондан корбаст гардидааст. 

Чунончи: 

Њучам бимонданд аз дигар, 

Гуфтанд: якто выговор. 

[124, 103]. 

Дар байти: 

Хирси аблањ гашт чун бар вай вазир, 
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Љонварон гуфтанд: «Беша шуд љазир»! 

[124, 13] 

дар мисоли мазкур таркиби љазир шудан ба маънои вайрону валангор 

шудан омадааст, на ин ки ба маънои чиркиниву ифлосї. 

Дар мисоли зерин таркиби паст шудан омадааст. Дар забони адабї 

ба маънои ба замин яксон шудан, њамвор гаштан ва хароб гардидан [71 ,љ-

II.19] корбаст мегардад, аммо дар ин порчаи шеърї таѓйири маъно 

намудааст, яъне нисбат ба шахсе гуфта мешавад, ки дар назди нафаре 

ќадру ќимат ва обруву эътибори худро аз даст дода, зеру забун гаштааст 

[93,љ-II.90]. Чунончи: 

Пеши њама кас шудам сарфароз чу кўњ, 

Пеши ту вале чу хок пастам кардааст. 

[119, 117]. 

Дар байти: 

Дигарон якбора шерак мешаванд, 

Роҳ дар роҳи муборак мешаванд. 

[124, 33] 

дар ин шеър услуби истифодаи вожаи омиёна хеле хуб истифода шудааст. 

Таркиби шерак шудан таѓйири маъно намуда, ба худ маънои омиёна 

гирифта, дар «Фарњанги Доро» чунин шарњ ёфтааст: шерак шудан, далер 

шудан, љуръат ёфтан [27,553]. Дар мисоли мазкур ба њамин маъно 

корбаст гардидааст. 

Таркиби шерак макун аз калимаи «шерак», ки хосси забони 

гуфтугўйї буда ва «макун» дар забони адабї ва гуфтугўйї роиљ 

мебошад, сохта шуда, маънои маљозиро ба худ ќабул намуда, ба маънои, 

љуръат надењ корбаст гардидааст. Чунончи: 

Эй пирї, аз домони ман бисёр њам мањкам магир, 
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Шерак макун ту маргро, то чанг андозад ба љон. 

[129, 275]. 

Таркиби дам гирифтан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба 

маънои истироњат кардан, дар байни кор мондагии худро баровардан, 

танаффус кардан роиљ мебошад [92,љ–I.403]. Аммо дар мисраъњои зерин ба 

маънои истироњат кардан корбаст гардидааст. Чунончи: 

Ин љой даме Раиси мо дам гирад, 

Як ќувваи тоза бањри мо суњбати ўст. 

[123, 27]. 

Ё ки: 

Эй беди баланд зери ту дам гирам, 

Бо ишќї љавонї аз дилам ѓам гирам. 

[124, 167]. 

Хулоса, вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолате, ки дар рисола 

дарљ гардидаанд, аксарияташон ба маънои маљозї корбаст гардидаанд. 

Баъзе аз онњо ба гурўњи вожањои умумиистеъмолї дохил гардида 

бошанд, њам, аммо А. Сафар дар шакли халќї онњоро корбаст 

намудааст. 

 

II.2. Вожањои омиёна бо корбасти пасванди «-ак» 

Вожасозї чун дар дигар забонњо дар забони тољикї манбаи асосї 

ва њамешагии такмил ва ташаккулї луѓат мањсуб мегардад. Мањз 

калимасозї њаст, ки тавассути он дар забон баъзе калимањои 

ифодакунандаи ашё, њодисаву воќеањо ифода гардида, муносибати байни 

одамонро осон мегардонад. Ќобили зикр аст, ки олими хушсалиќа, Ш. 

Рустамов доир ба тарзњо ва инкишофи калимасозї чунин ибрози аќида 

намудааст. «Тарзњои калимасозї дар давоми солњо низ инкишоф ва 

такмил меёбад. Њар як навъи калимасозї дар марњилаи худ барои ѓаниву 
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пурра шудани таркиби луѓавї роли муњим мебозанд» [80, 102]. Яке аз 

сермањсултарин тарзи калимасозї ин шакли морфологї мебошад. Яъне 

ба воситаи пасвандњо сохта шудани исм аз маъмултарину густурдатарин 

усули калимасозии забон мањсуб меёбад. Дар «Забони адабии њозираи 

тољик» чунин гуфта шудааст, ки «пасвандњои шаклсоз калимаи нав 

намесозанд, онњо танњо бо як њиссаи нутќ меоянд, исмњои бо ин 

пасвандњо омада маънои луѓавии худро таѓйир намедињанд, ба калимањо 

танњо тобишњои маъної бахшида метавонанд. Чунончи: духтар, 

духтарак, духтарча» [30, 137]. Ин аќида дуруст, баназар намерасад, чунки 

пасванди «-ак» на дар њамаи калимањо танњо шаклсоз аст, балки 

калимасоз низ буда метавонад, яъне калимањои нав месозаду маънои 

луѓавии калимаро низ таѓйир медињад. Чунончи: бахтак, досак, дастак, 

катак ва ѓайрањо. Аммо забоншинос Ш. Рустамов «-ак»-ро њамчун 

пасванди калимасоз шарњ дода ва дорои чунин вазифањо «сермаъно, 

синоморфема, оммоморфема» [79, 41] будани онро низ ќайд намудааст. 

Инчунин ин аќидаро Ш. Бобомуродов дар «Луѓати мухтасари 

калимасозии забони адабии тољик», айнан дар њамин шакл ва ба њамин 

мазмун овардааст: «Пасванди «-ак» дар забони тољикї пасвандї 

сермаъно, омоморфема ва синоморфема ба шумор меравад» [7, 5].  

Њаминро бояд гуфт, ки лексикаи халќии гуфтугўйї бо тобиши 

эмотсионалї баъзан бо ёрии воситањои грамматикї низ шакл 

гирифтаанд. Аз ин љињат пасвандњои хурдию навозиш -ча, -ак, (-акак), 

серистеъмолтаранд. Ин пасванд аз рўйи вазифаи грамматикии худ њам 

хусусияти калимасозї дорад ва њам шаклсозї. 

Ашўр Сафар истифодаи пасванди «-ак»-ро дар вожањои омиёна, 

ҳамчун унсури калимасоз ва шаклсоз бо ҳиссаҳои гуногуни нутќ инъикос 

намудааст, яъне аз забони адабї бо хусусиятҳои хосси худ фарќ мекунанд 

ва ин фарќиятро дар њамин фасли рисола дида мебароем. Чунончи: 

Чун себ пазад ба бодаке мерезад, 
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Њољат набувад, ки шохааш љунбонї. 

[129,258]. 

Ё ки: 

Нимрўзи гашта рафтаю пешин аст, 

Дар бозї ба дашт бодаки салќин аст. 

[121, 28]. 

Ё ки: 

Як нафас вазнин чу харсанги дара, 

Як нафас бодак шудї, устод шав. 

[124, 200] 

калимаи решагии бод дар забони адабї ба маънои љараёни њаво, вазиши 

њаво ва шамол [92 ,љ-I.189] истифода мегардад, аммо дар порчањои 

мазкур пасанди «-ак» ба он тобиши нави маънои мебахшад. Дар банди 

якум бодак ба маънои шамоли нињоят паст, дар банди дуюм ба маънои 

шамоли форам ва дар банди сеюм бошад ба маънои сабук яъне мухолифи 

вазнин корбаст гардидааст. Шоир пасванди «-ак»-ро дар ин порчањои 

шеърї барои љилоњои услубї корбаст намудааст. 

Вожаи умумиистеъмолии бахт ба маънои сарнавишт, иќбол, толеъ, 

ќисмат, насиба, бањра [94 ,љ-I.153] истифода мегардад. Аммо дар порчаи 

зерин ба худ пасванди «-ак» қабул намуда, таѓйири маъно намуда, оњангу 

љилои омиёна гирифтааст. Дар «Луѓати шеваҳои забони тољикї» бо 

чунин маъноҳо зикр гардидааст: айёр, маккор, шайтон, дурўя суханчин 

[54, 53], дар порчаи зерин маънои маккорро далолат намудааст. Чунончи: 

Гар бар худ бахтаке з-онҳо ба ноз, 

Ѓайри вай бар кас дигар намекшой роз. 

[124, 32]. 

Дар байти: 

Аё ту досак, 
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Камтар бизан алосак! 

[124, 84] 

дос вожаи маълуми забони адабї буда, асбоби оњанинеро гўянд, ки 

барои гандум даравидан истифода мешавад ва ба худ пасванди «-ак» 

ќабул карда, таѓйири маъно намуда, шакли сохтаи «досак»-ро 

гирифтааст. Дар шеваи мардуми вахиёї-раштї ин калима дар истифода 

буда, синонимњои он фароштурук ва парасту мебошад, аммо дар баъзе 

шевањои мардуми љануб достак, достък низ мегўянд [54, 241]. 

Вожаи алосак хосси лањљаи мардуми љанубии Кўлоб буда, дар 

шакли алосък роиљ мебошад ва ба маънои талвоса намудан, љон кандан, 

бањонаи халоси кардан, ба њар тараф задан ва кўшиш кардан корбаст 

гардидааст [54, 57]. Инчунин ба маънои бодхўрак, ќабобил низ истифода 

мегардад [27, 159]. 

Вожаи дастак њам дар забони адабї ва гуфтугўйї ба маъноњои зиёд 

корбаст мегардад. Масалан дар «Ѓиёс-ул-луѓот» чунин шарњ дода 

шудааст: чўб ё хўлаи хиштинест, ки барои нигоњ доштани девор ё чизи 

дигар аз афтидан [66, 6]. Аммо дар гўйиши мардуми Хатлон дар шакли 

дъстак, дастък дар истеъмол буда, ба маънои болои иморати 

дуобдавадор, ки аз болои пул (рав) гузошта мешавад [54, 222] ва дар 

мисоли зерин низ ба њамин маъно омадааст. 

Ба боми хонаам дастак шуду рав њам, 

Ќатори вассањояшро намегўйї. 

[129, 26]. 

Дар байти: 

Машрабак бар машрабакњо кўфта, 

Воизи аввал шудї, якто шудї. 

[124, 54] 
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вожаи машраб аз љињати пайдоишаш арабї буда, ба маънои љойи обхўрї 

ва обгирї, нўшидангоњ; ѓоя, маслак ва машраба / мишраба зарфи об, 

шаробро гўянд [92,љ-I.661]. Аммо дар баъзе аз мањалњои шимолии Кўлоб 

пасванди «-ак» ќабул намуда, зарфи хурди обгириеро гўянд, ки аз тунука 

ё гил сохта шудааст. Дар порчаи мазкур айнан ба њамин мазмун корбаст 

гардидааст. 

Вожаи катак-ро муњаќќиќони «Луѓати шевањои забони тољикї» 

[54, 183] чунин шарњ додаанд: хавозае, ки барои нигоњ доштани кирмак 

месозанд, тањмони чўбї, бормонак ва хоначаи паррандањои хонагї, аммо 

дар мисоли зерин ба маънои кулбаи камбаѓалона омадааст. Чунончи: 

Андар куљо дорї катак, 

К-аз ту намеёбам дарак. 

[124, 216] 

В.И. Абаев ҳудуди густариш ва маъною шаклҳои гуногуни онро дар 

давра ва забонҳои алоҳида чунин нишон додаст: ав. кatа-«таҳхона», 

«дахма», ф.кл. kada–«хона», тољ. кanda-(шакли муаррабаш «ҳандақ»), 

афѓ. kand–«ҳандақ». Аз ин љо маънии «истеҳком», «маҳалле, ки бо девор 

иҳота аст» баромада аст: ҳ.қ. kantha–«девор», «шаҳр», «маҳалла», (аз 

иронии шарқї), хоразм. - kat-«шаҳр», яѓн. - kant-«шаҳр», «маҳалла», 

«кат», «хона», осет. -кеnt-«бино», хaten-«утоқ», афѓ.-kandai- «маҳаллаи 

шаҳр». Онро бо чунин калимаҳои забонҳои помирї нисбат додан 

мумкин аст: вах. kѓt-«бом», «хона», «паногоҳ», шуѓн. cid, руш. cad-

«хона» [1, 442-448]. 

Дар байти: 

Бар ёри нав шайдо манам, 

Дур аз ѓами дунё манам, 

Аз бўса мегирам газак, 

Бо май даме он љо манам. 

[124, 216] 
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вожаи газак дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода 

шудааст: бо таъсири њаво ё об бад шудани захм [52, 61], яъне хунукї 

гирифтани љароњат ё захм дар назар аст. Аммо дар «Фарњанги тафсирии 

забони тољикї» чунин зикр гардидааст, ки айнан њамин маъноро дар 

порчаи мазкур ифода намудааст. Чунончи: он чи баъд аз нўшидани 

шароб барои фурў нишондани тезиву талхии он хўрда мешавад (аз 

ќабили хўрдании намакї); газак кардан баъд аз нўшидани шароб чизе 

хўрдан [94 ,љ-I, 294].  

Калимаи кунљков, љўянда, љустуљўкунанда; касе, ки ба фањмидани 

чизе раѓбат дорад ва шилќинона љустуљў мекунад [92,љ-I.575]. Дар 

мисоли зерин калимаи кунљков ба худ пасванди «-ак» ќабул намуда, 

маънои тамасхўрро ифода намудааст. Чунончи: 

Дар љои корат ѓур-ѓур аст, 

Аз кунљковак бас нур аст. 

[124, 118]. 

Дар байти: 

Иѓвогараке ба даст афтод, 

Масте ба чање ба шаст афтод. 

[124, 211] 

вожаи иѓво арабиасос буда, дар забони адабї ба маънои гумроњ кардан, 

аз роњ задан, фиреб додан, бо маслињати нораво ба корњои бад 

барангехтан [94,љ-I.518] корбаст мегардад. Аммо ба худ пасванди «-гар» 

ќабул намуда, хислати манфии инсонро ифода кардааст: фитнагар, 

фиребгар. Ин калимањо бештар дар нутќи хаттї истифода мешавад. 

Инчунин ба калимаи иѓвогар дар гуфтугўйи омиёна аксар маврид 

пасванди «-ак»-ро илова мекунанд ва ин тамоюл дар порчаи мазкур ба 

назар расида, маънои монандиро ифода намудааст. 

Вожањои зан ва мар дар порчаи зерин, ба худ пасванди «-ак» ќабул 

карда ва хусусияти гуфтугўйї пайдо намудаанд. Чунончи: 
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Кард аз хона маро охир нашуд, берун занак, 

 

Ними шаб бедор кардам духтури дар хобро. 

[124, 37]. 

Ё ки: 

Зад сарашро бо ду дасту гуфт ўй, 

Ин чї њол эй мардаки номард, гўй ? 

[124, 17] 

дар гуфтугўйи омиёна аксар маврид ин шакл ба назар мерасад ва ин 

тамоюл дар каломи Ашўр Сафар хеле зиёд истифода гардидааст, яъне 

доираи истифодаи пасванди мазкур густурда мебошад. 

Дар байти: 

Љонсарак бо доду афѓонам намоям ањли зал, 

Пас ба њоли њар кадомаш ханда боло мекунам. 

[124, 165] 

вожаи љонсарак хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба маънои љонканї, 

њолати наъзми љон, дами талвосаи марг [54, 889] корбаст мегардад. Аммо 

дар мисоли боло ба маъно маљозї саросемавор, беќаророна; бо изтироб ва 

талвоса [27, 537] омадааст. 

Вожаи њушт, синонимии калимаи њуштак мебошад, аммо дар 

порчаи мазкур ба худ пасванди «-ак»-ро ќабул намуда, њарду як маъноро 

ифода мекунанд: садое, ки бо фишори нафас аз лабњо ба шеваи хос ё 

дамидани њаво ба абзори махсус ба вуљуд меояд. Чунончи: 

Лентаи кино шавад гар канда, њуштак мекашам, 

По, зада, хуб аст, ё ки ганда, њуштак мекашам. 

[124, 165] 

дар гўйиши эронї онро сут мегўянд; њуштак задан ё њуштак кашидан – 

ба вуљуд овардани садои њуштак; олате, ки бо он њуштак кашанд; 
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њуштаки бод – садои боди тунд, ки монанди њуштак аст [27, 501]. Дар 

баъзе аз мањалњои гурўњи раштї, шимолии Кўлоб, ѓарбии Кўлоб 

«ушток» ва вахёи раштї «фъшток // фишток» [54, 721-740] мегўянд. 

Дар байти: 

Њар гање, ки моли нодир оварї, њарфе магў, 

Хилватак ою ба гўшам дењ хабар! 

Гуфтам: Ба чашм! 

[124, 141] 

вожаи хилват шакли омиёнаи муродифи пинњонї ё рустї буда, ба худ 

пасванди «-ак» ќабул намудааст ва дар мисоли мазкур маънои пинњониро 

ифода намудааст. 

Вожаи тефак синоним ва шакли омиёнаи калимаи ќанотак буда, 

дар мисолњои зерин ба маънои ќанот задан ё бол афшондан [63, 680] 

омадааст: 

Зоѓи сияњ шунид ин, 

Тефак зад рўи замин. 

[129, 78]. 

Ё ки: 

Ќанотак ба гирдаш њамезад зи њанг, 

Ба мисли хурусе, ки ояд ба љанг. 

[129, 57]. 

Калимаи љебак шакли омиёнаи љайб (дар маънои дуюмаш, љайб 

гиребонро ва баѓалро низ ифода мекунад) буда, лекин дар забони 

муосири тољик муродифаш киса мебошад. Вожаи киса дар осори 

классикї муродифи њамён, халтача буда, барои нигоњ доштани пул [92 ,љ 

– I.554] истифода мешуд. Чунончи: 

Ба давронаш чи даврони хуше дидем, 

Зи файзаш љебаки мо њам пур аз пул шуд. 
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[129, 473] 

дар гўйиши мардуми љануб љебак ба маънои љайбак буда, кисаи хурд 

гуфтан њаст [67, 100]. Чунончи: 

Љебаки худро такидам ноилољ, 

Ѓарќ гаштам дар хаёле, к-ин чї шуд. 

[124, 178]. 

Дар байти: 

Рухсати ман гар набошад, кам макун яктои он, 

Њар якаш њафтод сўмак мешумор! Гуфтам: Ба чашм. 

[124, 141] 

калимаи сўм шакли омиёнаи пул мебошад ва дар порчаи мазкур ба худ 

пасванди «-ак» ќабул намуда, њиссиёти назарногириро ба худ касб 

намудааст. Маънои пул, яъне зару нуќра ва фулузоти дигари сикка зада 

шуда, ки дар тиљорат, харидуфурўш, додугирифт ва андозаи арзишро 

ифода мекунад [93 ,љ-II.91], лекин дар забони муосири тољик муродифаш 

асъори миллї мебошад 

Калимаи таркибии як дамак хосси забони омиёна буда, дар мисоли 

зерин ба маънои як лањза [54, 211] омадааст. Чунончи: 

Кист, ки ў гиря кунад як дамак, 

Дар олами њоли парешонуме. 

[128, 38]. 

Дар байти: 

Ба дасташ думбра бигрифтанї шуд, 

Суруде нарм-нармак гуфтанї шуд. 

[129, 4] 

вожаи такрории нарм-нармак дар мисоли мазкур ба маънои бисёр мулоим 

ва бонавозиш [92 ,љ – I.834] омадааст. Худи калимаи нармак шакли лутф 

ва навозиши калимаи нарм мебошад. 
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Љоизи тазаккур аст, ки пасванди «-ак» дар эљодиёти Ашўр Сафар 

инчунин бо исм омада, њиссиёти хурсандї, гоње њазлу шўхї, мазоњ, гоње 

назарногирї ва тањќиру, нафратро ифода мекунад. Чунончи: 

Гуфт: Рафта бар раисак мезанам як дуѓи сахт, 

Мурдаатро мекунам мегўйямаш як рўз тахт. 

[123, 38]. 

Ба сардорак биёмад хуш сухангўйї, 

Ба кибру нози хоссе дар таназзул шуд. 

[129, 474]. 

Вожаи такрории хап-хап хосси забони омиёна буда, ба худ 

пасванди «-ак» ќабул намуда, дар мисоли мазкур маънои хомўшона ё 

дуздида омаданро ифода намудааст. 

Диду поёнтар фуромад хап-хапак, 

Комбриг њам мешудаш наздиктар. 

[119, 198]. 

Њамин тариќ пасванди «-ак» сермаъно, муштараквазифа буда, 

наќши он дар рисола хел назаррас мебошад ва њамчун пасванди 

калимасозу шаклсоз дар сохтани исм, сифат, зарф иштирок карда, барои 

љилоњои услубї ва оњангу тобишњои омиёна истифода гардидааст. Дар 

диссертатсия вожањое, ки бо ин пасванд сохта шудаанд, њиссиётњои 

гуногуни эмотсионалиро ифода намудаанд. 

 

II.3. Вожа, таркиб ва иборањои баёнгари маъноњои ќабењ 

Дар баробари вожањои малењ дар захираи луѓавии забонамон 

гурўњи вожањое мављуданд, ки маъноњои ќабењ, дурушт ва њаќоратомезро 

ифода мекунанд. «Як гурўњи калимањои услубї пастро вожањои 

ифодакунандаи эњсосоту майлњои иродавии даѓал, дашном, суханњои 

носазо ташкил медињанд. Чунин калимањо бо номи вулгаризмњо 

(лот.vulgaris–даѓал, омиёна) низ маъруфанд» [58, 164]. Ин вожањои 
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ќабењро шоирон ва нависандагон дар эљодиёти худ барои инъикос 

намудани образњои манфии персонажњо истифода мебаранд. Вожањои 

ќабењ на танњо дар асарњо инчунин дар њаёти њар шахс, яъне муносибати 

байни одамон истифода мегарданд ва аз нигоњи мавќеи услубї онњоро 

профессор Њ. Маљидов «Калимањои услуби паст» номидааст [58, 162-167]. 

Дараљаи дуруштиву ќабењияти ин навъ вожаву таркибњо дар як 

зина набуда, онњо бо љилоњои махсуси манфии худ фарќ мекунанд ва 

профессор Њ. Маљидов чунин калимањои дорои услуби пастро ба се 

гуруњ: калимањои ифодагари бепардагўйї, калимањои ифодагари 

дашномњои раво ва калимањои барбарї људо намудааст [58, 162-167]. 

Калимањои ќабењ дар осори шоирону нависандагон гоњ-гоњ 

истифода шудаанд. Масалан, дар асарњои Убайди Зоконї, Носири 

Хусрав, Фахриддини Ироќї, Љалолуддини Румї, Умари Хайём, Ањмади 

Дониш метавон љо-љо ин ќабил калимањоро пайдо кард, ки онњо барои 

фош намудани њаёти иљтимоии даврони худ аз ин дурушт вожањо 

истифода намудаанд. Ашўр Сафар низ дар эљодиёташ ба вожаву таркиб 

ва иборањои дуруштмаънову ќабењ рў оварда, эњсосоти манфии худро аз 

тариќи корбурди онњо баён намудааст. Ў аксаран рафтору кирдори 

шахсонеро зери танќид ќарор медињад, ки њар рўз мо бо онњо вомехўрем 

ва шоњиди кирдори ношоями онњо мегардем. 

Ќайд намудан лозим аст, ки мундариљаи таркиб ва иборањои 

баёнгари маъноњои манфї аз он шањодат медињанд, ки ин мавзуъ фароху 

доманадор буда, шоир бо услуби тезу тунд фикри худро байён намуда ва 

дар баробари дигар шоирон дар ин самт љойгоњи хосро сазовор 

гардидааст. Гуфтањои зикршудаи донишмандонро ба инобат гирифта, 

корбурди калимањои ќабењро дар эљодиёти шоири сухансанљу нуктадон 

Ашўр Сафар дида мебароем. Чунончи, дар байти: 

Яке басо ќавоќї, 

Дарун - дарун зуќоќї 

[124, 73]. 
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Ё ки: 

З-ин рў зуќонданд, 

Бисёрам имрўз. 

[124, 43] 

калимаи ќавоќ аз рўйи таърихи баромадаш калимаи туркї буда, дар 

«Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода шудааст: равоќи 

чашм; љоест, ки дар байни абрў ва мижањои болої љой гирифтааст; [52, 

256]. Аммо дар мисоли мазкур дар шакли ќавоќї омадааст, ки маънои 

турушрў, хашмолуд, таъби хираро [95,љ-II.681] ифода намудааст. 

Вожаи зуќоќї дар шеваи љануб дар шаклї зъќоќї буда, аз решаи зъќ 

дилтанг, мањзун сохта шудааст. Дар ин порчаи шеърї калимаи ќабењи 

зуќоќї бо такрори дарун-дарун омада, ибораи манфиеро сохтаанд ва ба 

шахсе нисбат дода мешавад, ки дилтанг, хасис, чашмгурусна ва зихна 

мебошад. Дар порчаи шеърии дигар калимаи зуќондан (зъќондан) 

омадааст, ки ба маънои сарзаниш кардан [54, 279] корбаст гардидааст. 

Калимаи мураккаби косалес њангоми тањќир ва ё масхара намудани 

шахсе истифода бурда мешавад. Х. Кабиров онро чунин шарњ додааст: 

«ба маънои маљозии хушомадгўй, туфайлихўр ва чоплус маълум мебошад 

ва дар забони зинда, асосан, ба маънои маљозиаш корбаст мегардад» [39, 

99]. А. Сафар низ онро айнан ба маънои маљозї истифода бурдааст. 

Чунончи: 

Ончунон «сабзида» рафтї, к-оќибат, 

Косалеси ходими савдо шудї. 

[124, 54] 

аммо дар порчаи зерин бошад ба маънои аслии худ, яъне шахсе, ки 

нодору камбизоат аст корбаст гардидааст, ки дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба 

њамин маъно шарњ дода шудааст: њарисон, гадоён ва дунњимматон [65, љ-

II.157]. Чунончи: 
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Косалесонро њамеша доштам аз худ ризо, 

Дарди хешу аќрабоям наѓз бинмудам даво. 

[124, 109]. 

Дар байти: 

–Аз чї наорї он табаќ, 

Ё ки ту пеш орї насаќ. 

[126, 462] 

вожаи содаи насаќ аз рўйи пайдоишаш арабї буда, маънои тарз, равиш; 

тартиб, ќоида; њолат, ањвол; љазо ва муљозотро [92,љ-I.835] ифода 

мекунад. Аммо дар мисоли мазкур таѓйири маъно намуда, ба маънои 

масхара, мазоњ, њазл, шўхї ва хандасор [54, 481] омадааст. 

Дар баъзе мавридњо њангоми тањќир намдани шахсе, ки дорои 

хислатњои бади инсонї мебошад, бо ќањру хашм сифатњои њайвонотро ба 

он нисбат медињанд, ки ин тамоюл дар забони адабиёти бадеї низ дида 

мешавад. Дар порчаи зерин вожаи мураккаби харфаросатњо сарфи назар 

гардидааст, ки ифодакунандаи аломату амалї хислати бади инсониро 

ифода намудааст. Чунончи: 

Гарчи дорад аспи роњпоят ќанот, 

Лек пеши харфаросатњо хар аст. 

[126, 528]. 

Гўшти хар ҳам фурўшанд ин касон аз нокасї, 

К-аз харон андар харї соҳибќирон афтодаанд. 

[129, 151]. 

Вожаи сохтаи лаънатї аз рўйи пайдоишаш арабї буда, ба гурўњи 

калимањои ќабењ дохил мешавад. Чунончи дар байти: 
 

–Зи «лой» агар занем гап, чї мешавад, бигў, калон? 

–Чи кор дорї, лаънатї, ту мушт хоњї бар дањон? 

[124, 60]. 
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Лаънатї, охир туро гум мекунам, 

Занчаатро з-они мардум мекунам. 

[128, 15] 

дар «Фарњанги забони тољикї» низ чунин шарњ дода шудааст: дуои бад, 

бадгўї, дашном, изњори нафрат [92 ,љ–I.598]. Ин дашном њангоми тањќиру 

мањкум намудани њарифи худ истифода бурда шудааст, ки дар мисоли 

мазкур њам ба њамин маъно корбаст гардидааст. 

Дар байти: 

Хуршед рўй пўшад аз дидани касофат, 

Боди равон ба њар кў бо дав барад њикоят. 

[129, 145] 

вожаи арабии касофат аз решаи касиф (ифлос) гирифта шуда ё ба 

таѓйироти маънї гирифтор гардидааст ва ё доираи маънии худро мањдуд 

сохтааст. Вай дар луѓат ѓафс, ѓализї, гирифтани офтоб ва моњ маънидод 

шудааст [92 ,љ–I.543]. Дар забони дарї касофат мусарро гўянд, иртобат 

бо ифлос. Аммо мардуми љануб онро бо оњанги тањќир, дар ифодаи 

мафњуми одами шумќадам ва нопок ба кор мебаранд.Чунончи: 

Зиндагї бо ин касофатзодањо, 

Гўйї, ки бар дидаи кї дилбар аст? 

[126, 532]. 

Вожаи силмарг хосси забони гуфтугўйї буда, њангоми ќањру ѓазаби 

зиёд нисбати касе гуфта мешавад ва ба маънои баљонрасондан, безор 

шудан, ба танг омадан корбаст гардидааст. 

Чї суд аммо, чї суд, эй дод, сад дод! 

Манам силмарг аз даврони Эшон. 

[124, 156]. 

Дар байти: 

Онњое, ки банди хархашаи мову ман шуданд, 
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Лофи зиёд гуфта ҳама бедаҳан шуданд. 

[129, 173] 

вожаи бедаҳан нисбати шахсе гуфта мешавад, ки баддањон, бадзабон, 

бадгап, сергап, лаќќї [94, 168] мебошад, суханҳои нољо ва бемантиқро ба 

забон оварда, яъне беандеша, бетааммул сухан мегўяд. 

Баъзе ваќт калимањо бо оњанги даѓал ва мањкумкунанда зоњир 

мешаванд ба монандї вожаи пук (дарунхолї). Маънои он дар «Луѓати 

мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода шудааст: њар чизе, ки ба 

ќадри даркорї пур набошад; одами камаќли сустдањон, ки њар сирро, бе 

он ки ќасд карда бошад, дар њар љо гуфтан мегирад [52, 190]. Дар мисоли 

зерин айнан ба њамин маъно омадааст. Чунончи: 

Гашт райпо аз раиси пук пок, 

Њам мудири мо шудаст акнун ликок. 

[124, 121] 

дар мисраи дигар калимаи содаи ликок омадааст, ки ба маънои мусбат 

љунбонак, лиќонак шудан, суст шудани кор истифода бурда мешавад, 

аммо дар мисоли мазкур таѓйири маъно намуда, ба маънои дар вазифа 

ноустувор будан омадааст. 

Дар байти: 

Ба рўзи ростї, бошї агар ѓар, 

Бигардад як бари рўят муќарар. 

[8, 487] 

вожаи ѓар-ро Карим Замонї марди занбоз, шањватљўй ташрењ намудааст 

ва шоњид ин байтро меорад: 

Њаму хубе, дилбаре мењмони ѓар, 

Бонги чангу барбате дар пеши кар. 

[42, дафтари 6, 1134] 
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бояд гуфт, ки дар нутќи омиёна вожаи ѓар нисбати њам марду њам зани 

бадкораву булњавас ва бељогард ба кор бурда мешавад. Аммо дар 

мисоли мазкур ба маънои одами бад ва бадкор омадааст. 

Вожаи мураккаби балохўр ба маънои маљозї омада, ба гурўњи 

калимањои манфї дохил мешавад. Њ. Маљидов ин вожаро чунин шарњ 

додааст: балохўр касе, ки бо њиллаю найранг чизу чораи мардумро ѓорат 

мекунад [58, 164]. Чунончи: 

Ќафо монад «балохўр» бо њама зўр аз бало хўрдан, 

Наяст осон ба сањрои мазоњаш роњ паймудан. 

[123, 14] 

ибораи бало хўрдан бошад, дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 

чунин шарњ дода шудааст: шахсе, ки аз њисоби дастранљи дигарон рўз 

мегузаронад, муфтхўр [94,љ-I.134] мебошад. Дар порчаи мазкур вожаи 

«балохўр» ва ибораи «бало хўрдан» ба маънои он ки аз њисоби дастранљи 

дигарон рўз мегузаронад, муфтхўр корбаст гардидаанд. 

Дар байти: 

Маст гашта лаќќии њар дар шудам, 

Бар суханњои ќабењ чокар шудам. 

[124, 39]. 

Ё ки: 

Се-чор лаќќизодаи омодаи ѓайбат, 

Нафъе нарасонда сари мўе ба љамоат. 

[124, 45] 

вожаи лаќќї дар забони омиёна маъмул буда, ба гурўњи калимањои 

манфї дохил шуда, як навъ дашноме мебошад, ки барои паст задани 

шахс истифода бурда мешавад ва ба маънои сергап, серљоѓ, њарзагўй [94, 

711] истифода мегардад. Дар ашъори А. Сафар низ ба њамин маъно 

корбаст гардидааст. 
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Вожаи саѓир дар забони арабї антоними калимаи кабир буда, 

маънои хурд, майдаро дорад, аммо ба маънои зикршуда камистеъмол 

мебошад. Инчунин дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба маънии хурд ва кучак [65, 8] 

омадааст. Дар забони халќї-гуфтугўйи ин калимаи дар шакли саѓира 

омада, маънои фарзанди хўрдї аз падар мањрум монда, бекасу бенаво ва 

бепарасторро ифода мекунад. Њамчунин касе, ки дар хурдї аз падару 

модар ё аз якеаш мањрум мондааст, он касро низ саѓира мегўянд, яъне бо 

калимаи ятим умумияти маънои пайдо намудааст [67, 36]. Чунончи: 

Аз падар,–мегуфт,–тарбият надидаст ин саѓир, 

Гушна гаштаст аз ќафои пода умре дар адир. 

[122, 36] 

дар гўйиши мардуми љануб гоњо бачањо њамдигарро, тањќиру мањкум 

намуда, саѓера гўянд, ки дар ин маврид шояд хурд будани писарбача 

сабаби ба саѓера ном бурдани он шавад. 

Дар байти: 

Њар ки айбатро бигўяд, ганда мехонї варо, 

Бо ќасам тўњматгару шарманда мехонї варо. 

[124, 133]. 

Ё ки: 

Дар гиряву фиќ-фиќ шудї, 

Шарманда чун фосиќ шудї. 

[124, 116] 

вожаи ганда, аз љузъи ганд: дар забони пањлавї gand бўи бад, бадбўйї, 

уфунат; касофат [27, 101] таркиб ёфта, маънои гандагиро ифода намуда, 

танњо ба порчаи шеърї содагиву оњанги халќї бахшидааст ва нисбат ба 

муродифи адабиаш бад бартарие надошта, дар мисоли мазкур ашхосеро 

далолат мекунад, ки бад, бадхўй, бадаъмол мебошанд. Дар «Фарњанги 

Доро» ин калима чунин маънидод гардидааст: бад (зидди хуб); ганда 

<одами ганда, одати ганда, гапи ганда, кори ганда, ганда дидан, ганда 
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шудан, якеро бо дигаре ганда кардан (ба маънии бад нишон додан), ганда 

нигоњ кардан> [27, 101]. Дар асл ганда аз гандида, аз вайроншуда маншаъ 

гирифта, бадбўйиро ифода мекунад [39, 80]. Аммо А. Сафар онро дар 

ашъораш ба маънои манфиаш хислати бади инсонї корбаст намудааст. 

Инчунин калимаи шарманда аз љузъи шар: калимаи арабї буда, маънои 

бадї, зиён, зарарро дорад [71,љ–II.327] таркиб ёфта, дар мисолњои мазкур 

ба маънои шармсор, хиљолатзада, хиљил, шарманда кардан, касеро дар 

хиљолат монондан, беобрў кардан (касеро бо фош кардани ягон кори 

ќабењ), шарманда шудан, дар хиљолат мондан [95,љ–II,655] омадааст. Бояд 

зикр намуд, ки ин калимањо дар забони омиёна хеле серистеъмоланд. 

Вожаи шаќшаќї ба маънои маљозї омада, пургўйиро далолат 

кардааст. Чунончи: 

Эй аккаи шаќшаќї, 

Шаќ-шаќ кунон мелаќќї. 

[124, 187] 

дар мисраи дигар бошад, бо сабаби ба вуљуд наомадани хатоии услубї 

ба љои калимаи малењи сухан кардан, калимаи ќабењи мелаќќї оварда 

шудааст. 

Дар байти: 

Якташ буд бисёр гољ, 

Нўги бинияш як ќулоч. 

[126, 44] 

вожаи гољ дар «Фарњанги забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: 

ањмаќ, аблањ [93,љ-II.261]. Инчунин дар «Фарњанги гўишњои љанубии 

забони тољикї» чунин оварда шудааст: гољала (гољ) лаќќї, њарзагўй [54, 

159]. Ин калима ба шаклу маънии мазкур ба лањљаи мардуми Яѓоѓлик, 

яъне гурўњи раштї мансуб аст. Дар «Фарњанги Доро» доир ба ин калима 

чунин маълумот дода шудааст: гољ; аблањ, ањмаќ, фачгап, кавда [27, 190]. 

Инчунин дар гўйиши мардум шахси бењудагў ва гарангро гиљ мегўянд. 
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Ашўр Сафар ин калимаро дар ашъораш ба њамин маъно корбаст 

намудааст. 

Вожаи мураккаби њавоигў хосси забони омиёна буда, ба маънои 

дурўѓ (сафсата, подарњаво) гуфтан, бењудагўйї (њарзагўйї, 

сафсатагўйї) кардан; муболиѓа кардан [54, 785] дар гардиш мебошад. Дар 

порчаи зерин таъна ва пастзанї нисбати шахсе дида мешавад, ки ў 

беасос, бедалел сухан мегўяд, яъне надониста ва нофањмида сухангўйї 

мекунад. Чунончи: 

Шунидам: пеши ту, њам дар забони ту, 

Мани њаќгў «њавоигў» лаќаб дорам. 

[128, 80]. 

Дар байти: 

Аљаб мафияе, ки аз азал шикамчарон бошанд, 

Хумор ояд, ба сўи майфурўшон дав-давон бошанд. 

[128, 30] 

вожаи мураккаби шикамчарон хосси забони омиёна буда, дар њаќќи 

шахсе гуфта мешавад, ки пурхўр буда, он њамеша дар пайи хўрокхўрї ва 

дар љустуљўйи хўрокњои лазиз мебошад. Аммо Њ. Маљидов калимаи 

шикамчаронро дар шакли шикампарвар овардааст, ки њарду як маъноро 

далолат мекунанд ва онро ба гурўњи калимањои ифодагари бепардагўйї 

дохил намудааст. Чунончи: «Оњанги нописандиву таъна дар гурўњи 

дигари калимањои услуби паст бо љилоњои нисбатан сахттари пастзаниву 

нањзанињо якљо садо медињад… шикампарвар касе, ки фаќат дар ѓами 

хўрдан аст, шахси баднафс» [58, 164]. Шоир низ онро бо њамин маъно дар 

порчаи мазкур корбаст намудааст. 

Вожаи фач хосси забони омиёна мебошад ва дар «Фарњанги Доро» 

чунин шарњ ёфтааст: фач / фаж: пањлавї їazag бадї; суѓдии монавї βyj, ’βj 

бад, зишт, дард, гуноњ, бемаза ,βj, ’βyz, βz, ’βj ’βz, βyz, їyž, їazdya; авестої 

Їada; сакоии хутанї. їásdā, решаи їad: їand; решаи њинду-аврупої. їhen 1. 
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таъми бенамакї ё камнамакии таом. 2. хўроки бенамак ё камнамак. 3. таом ё 

нўшокии бемазза. 4. гуфтори пуч, сухани бемаънї ва бењуда. 5. шахси 

бењудагў, фачгап. 6. (маљ.) бењуда, бемаънї [27, 448- 449]. Вале дар мисоли 

зерин ба маънои бад омадааст. Чунончи: 

Шохи оњу чаро каљ! 

Овози ў чаро фач?. 

[124, 80]. 

Дар байти: 

Нагрифтаам то њол ман бар даст ѓайр аз досу бел, 

Нохондаам, пасмондаам дар зиндагонии љиѓел. 

[122, 25] 

вожаи љиѓел дар порчаи мазкур ба маънои бетартиб, бенизом, парешон, 

вайрон (расво) шудан омадааст [54, 880]. Ќайд намудан лозим аст, ки дар 

шеваи мардуми љануб либосу латапорањои куњнаю нодаркорро љиѓел 

мегўянд. Инчунин дар «Фарњанги Доро» ин далел бараъло нишон дода 

шудааст: љиѓел: либос ё матои фарсудаву дарида; жанда, љул: љулу љиѓел [27, 

535]. 

Аблањ низ аз љумлаи вожањои ќабењ буда, дар забони тољикї (њам 

дар забони адабї ва њам гуфтугўйї) мустаъмал мебошад. Аз рўйи 

пайдоишаш калимаи арабї буда, дар «Фарњанги забони тољикї» ба 

маънои ањмаќ, беаќл, нодон, гўл, кундфањм, ноќисулаќл, бефањм [92,љ-I.27] 

омадааст. Ин калимањо ба маънои умумикунандаи рафтор ва хислати 

бади шахс синониманд, аммо нисбат ба сарсилаашон (бефањм) хеле 

дурушту даѓаланд. Чунончи: 

Бар кару бар кўр бовар мекунад аз аблањї, 

Он, ки худро дар рањи мансабгадої мекушад. 

[129, 9]. 

Дар байти: 

Бангї шудаанд нављавонон. 
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Дар хонаву кўчаву дабистон. 

[129, 59]. 

Ё ки: 

Аз љавонон бангию њангист дар њар кўча пур, 

Пирњо дар ѓуссаи насли љавон афтодаанд. 

[129, 153] 

бангиву нашъаманд муродиф бошанд њам, лекин вожаи бангї хосси нутќи 

гуфтугўйист ва нисбат ба нашъаманд љилои манфиаш бештар аст ва ба 

шахсе нисбат дода мешавад, ки он мубталои банг кашидан аст, муътоди 

банг [92,љ-I.134] танњо ба истеъмоли банг сарукор дорад. Аз ин лињоз, 

доираи маънои нашъаманд нисбатан васеътар мебошад. Аммо дар 

порчаи зерин ифодаи кайф аз банг омадааст, ки аз сабаби дастрас 

набудани банг бесабру тоќат гардидани шахсро ифода намудааст. 

Чунончи: 

Зумрае дар кайф аз банг омадаст, 

Курта ба тан сахт дар љанг омадаст. 

[126, 46]. 

Ашўр Сафар дар порчаи шеърии зерин, вожаи «гаранг»-ро ба 

маънои сода ва гўл истифода бурда, ки маънои манфиро далолат 

намудааст. Инчунин панг, гўл, сода; масалан, дар бораи шахсе гўянд: гўлу 

гаранг аст, ба ин маъно дар гўйишњои тољикї роиљ аст [27, 104]. Чунончи: 

Аз гарангињои мо дар дил нињон хандон шуда, 

Айби сад њушёр бори як гаранг, андохтанд. 

[128, 69]. 

Вожаҳои кар ва кўр ба маънои сифати шахс, ќобилияти шунавої ва 

биноияш паст буданро далолат мекунанд. Аммо дар мисоли зерин 

таѓйири маъно намуда, шахсе, ки худро ба нодонї мезанад, чунин ном 

мебаранд. Чунончи: 

Бар кару бар кўр бовар мекунад аз аблањї, 
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Он, ки худро дар рањи мансабгадої мекушад. 

[128, 9]. 

Калимаи арабии муттањам ба гурўњи вожањои ќабењ дохил шуда, 

њангоми тањќиру мањкум намудани касе истифода гардида, ба маънои 

тўњматзада, ба тўњмат дучоршуда, он ки дар њаќќи ў гумони бад 

рафтааст кор фармуда мешавад, аммо дар мисоли зерин ба маънои 

разилу нобакор омадааст. Чунончи: 

Ким - кадомаш гуфт: «Хап кун, муттањам, рўят сиёњ, 

Бар забон омада яке чашмам ба монанди гувоњ. 

[124, 56] 

ифодаи рўят сиёњ ба гурўњи вожањои ќабењ дохил шуда, њангоми тањќиру 

мањкум намудани касе њамчун дашном ифода гардида, ба маънои бадкор, 

бадном, гунањкор; рўсиёњ кардан касеро бадном ва шарманда кардан; 

рўсиёњ шудан бадном (шарманда) шудан корбаст мегарданд. Дар порчаи 

мазкур зимни ифодаи тањлилшудаи рўят сиёњ, дашноми сахти 

тањќиркунанда ифода гардидааст. 

Дар байти: 

Њамчу як зоти касофат накунї андеша, 

Тоќа будиву чї хуш нест касе њамсафарат. 

[126, 439] 

дар ин порчаи шеърї вожаи малењи зот (авлод, насл, зуриёт), ки дар 

лањљаи мардуми љануб серистеъмол мебошад, бо калимаи касофат 

омада, ибораи ќабењи зоти касофатро ташкил додааст. Ин ибора ба 

шахсе нисбат дода мешавад, ки авлоду аљдодаш ба нопокї ва шумї ном 

бароварда ва рафтору хислатњои бади инсониро доро мебошанд. 

Дар мисоли зерин таркиби шал шудан ба маънои касалии зироат ва 

мева, ки онро тарбод, бодрезак мегўянд, омада, мафњуми мусбатро ифода 

намудааст [54, 902].Чунончи: 

Барги каду шал шудаст? 
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Мисли сари кал шудаст? 

[124, 80] 

аммо ибораи сари кал нисбат ба бемўй даѓал буда, ба маънои он ки мўи 

сараш дар натиљаи беморие рехтааст, корбаст гардидааст. 

Дар байти: 

Дар гунаҳгорї ту берў будаї, 

Равнақу ављи ҳама нуқсон, арақ. 

[124, 41] 

таркиби берў будан дар забони гуфтугўйї серистеъмол буда, дар забони 

адабї камистеъмол аст ва ба маънои бешарм будан, густох будан, бењаё 

будан, беандеша будан, бемулоњиза будан [67, 45] кор фармуда мешавад, ки 

инњо ба маънои умумии сифати манфии шахс синониманд. 

Таркиби гум шав! ё даф шав! таъбири дашном буда, њангом хашму 

ѓазаб, нафрату адовати зиёд нисбати ягон шахс гуфта мешаванд. 

Чунончи: 

–Гум шав, набинам ранги ту, 

Чашмони пурнайранги ту. 

[124, 463]. 

Гарчи гањ гуфтанд: «Гум шав, муттањам!» 

Кардиям шарманда дар район, араќ. 

[124, 40]. 

Таркиби туф кардан дар «Фарњанги иборањои халќї» ба маънои 

бад дидан, њазар (нафрат) кардан [2,297] омадааст, аммо дар «Фарњанги 

забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: оби дањон партофтан, њаво 

додан [93,љ-II.380]. Ин таркиб дар забони омиёна љилову оњанги манфї 

касб намуда, нисбат ба вожаи тфу љилои манфиаш камтар аст. Инчунин 

ибораи пух кардан низ муродифї туф кардан мебошад. Чунончи: 

Дигар ба ту набояд кард бовар, 
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Ба рўят туф кунад, бигзор даврон! 

[124, 186]. 

Магар кї њофизе бувад чу ман дигар дар ин миён? 

Њама бувад азони ман! 

-Тфу ба љисму љони ту!!! 

[124, 61]. 

Гашта безораш ба њар љо љамъи ому хосро, 

Мекунад пух бин ба рўи фарши хона носро. 

[124, 192]. 

Таркибњои безор будан ва безор шудан хосси забони омиёна буда, 

дар забони адабї ба маъноњои бемайл ва бераѓбат нисбат ба чизе, 

рўгардоншуда, гурезон аз чизе ё аз касе, мутанаффир будан аз касе ё аз 

чизе, чашми дидан надоштан, рўй тофтан, норози будан аз касе ва ё аз 

чизе истифода бурда мешавад. Инчунин дар мисолњои зерин низ айнан 

ба њамин маъно корбаст гардидааст. 

Дар боби вафо агарчи худ яктої, 

Тарсам, ки зи ман яке ту безор шавї. 

[126, 81]. 

Ё ки: 

Ту зи мо безор бошї, мо зи ту безор не, 

Бе шумо бар ман раисї ҳељ гаҳ даркор не. 

[122, 41]. 

Ибораи аз дастаи ҳаромї дар мисоли зерин ба маънои њарому 

њариш, нопокиву ифлосї, бетартибї ва чатоќкорї омадааст. Худи вожаи 

њаромї ба гурўҳи калимаҳои услуби паст дохил шуда, зери ин мафњум 

бошад, дашноми сахти тањќиркунанда ифода мегардад. Чунончи: 

Аз дастаи ҳаромї гулро бувад шикоят, 

Бодоми талхак аз љар афѓон кашад ба нафрат. 

[129, 56]. 
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Дар байти: 

Шона карда мўи сар бар пешу пас, 

Инљу нозаш мисли занњои ѓар аст. 

[126, 530] 

дар ин порчаи шеърї ибораи ќабењи занњои ѓар омадааст, ки ба рафтори 

занњои бадахлоќу бадкораву булњавас ва бељогард далолат мекунад, ки яке 

аз сифатњои пасти инсонї буда, А. Сафар низ дар порчаи шеърии мазкур 

онро айнан ба њамин маъно корбаст намудааст. 

Таркиби расво кардан дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънои 

шарманда кардан, беобрў кардан, беиззат кардан, ошкор шудан, маълум 

гаштан, фош шудан ва пањн гардидан [93,љ–II.123] омадааст, аммо дар 

мисоли зерин ба маънои хароб кардан ва вайрон намудан омадааст. 

Чунончи: 

«Рўзи мењнат» гуфта кардї корњо расво ту лек, 

Рўз то рўз ояд ин љо бад паси бад љои нек. 

[123, 36]. 

Дар байти: 

Њасуди гушначашму фитнахоњи пурхатар њам кам, 

Касони гапкашу аз кори аслї бехабар њам кам. 

[123, 21] 

ибораи касони гапкаш ба шахсе нисбат дода мешавад, ки гапро ба худ 

мегирад, суханеро ба худ дахлдор медонад, мутаассир мешавад ва аз 

сухане меранљад. Аммо дар мисоли мазкур шоир калимаи гапкашро ба 

шахсе нисбат медињад, ки айбљўй буда, аз думболи њар кас гап мезанад ва 

шикоят мекунад [54, 147]. 

Дар порчаи зерин ибораи саги дайду оварда шудааст, ки нисбат ба 

њайвон гуфта шудааст, яъне саги бесоњибро дар назар доштан. Чунончи: 

Дил чунон шурид, к-афтодам ба хок, 
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Як саги дайду лабам лесид пок. 

[123, 195] 

дар «Фарњанги Доро» ин калима чунин шарњ ёфтааст: велгард, овора, 

бесоњиб(мансуб ба саг) [27, 148]. Ин ибораи ќабењ дар байни мардум низ 

хеле роиљ мебошад ва нисбат ба ашхосе гуфта мешавад, ки ба 

оворагардї ва њарљогардї машѓул аст. Чӣ тавре ки Доро Наљот онро 

шарњ ва эзоњ додаст: гандагард, њарљогард, кўчагард [27, 148]. 

Дар байти: 

Як рўз пеши ин сабил, 

Кардаст орзу дарди дил. 

[129, 515]. 

Ё ки: 

Гашт њозир аз куљое боз виљдони сабил, 

Ки варо ман карда будам гўр андар ќаъри гил. 

[124, 57] 

калимаи сабил дар забони зиндаи гуфтугўйи маъмул буда, ба маънои 

манфї дар шакли ибораи ин сабил омадааст. Инчунин дар шакли сабил 

монї, сабилат монад (сабили сарат монад) низ ба маънои манфї меояд. 

Яъне вожаи сабил таркибњои бесоњиб монад!, бало ба сараш! зор монадро 

ифода намуда, дар мавриди дилхунукї аз касе ё чизе гуфта мешавад. 

Инчунин бо маънои роњ, тариќ; бар сабилї, ба роњї, афганда дар роњ ва 

фурўмонда [93,љ-II.187] низ истифода мегардад. 

Ибораи лаќ-лаќи бекора ба гурўњи иборањои манфї дохил мешавад. 

Вожаи таќлидии лаќ-лаќ хосси забони гуфтугўйї буда, ба маънои 

бемаънигўйї, њарзагўйї, сергапї [54, 711] корбаст гардида бо љузъи бекора, 

ки маънои бењуда, бефоидаро ифода намуда, алоќаманд гардидааст. 

Ваќти мо бо лаќ-лаќи бекора тозон бигзарад, 
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Дур аз фикри араќњои љабин афтодаем. 

[124, 135]. 

Дар байти: 

Саге думкалтаю бўри хунукрў, 

Ки мардум Чорчашмаш мебурд ном. 

[124, 152] 

дар мисоли мазкур ибораи бўри хунукрў омадааст, ки вожаи бўр 

(хокистаранг) ва калимаи хунукрў љињати манфиро ифода мекунанд ва 

нисбат ба шахсе гуфта мешавад, ки симояш дилкаш нест, нозеб, безеб ва 

бадрўй мебошад. Инчунин дар гуфтори халќї калимаи «хунук»-ро низ 

истифода мебаранд, ки дар «Фарњанги Доро» чунин шарњ дода шудааст: 

хунук: шакли безеб, либоси безеб, тарњи безеб, кори безеб, рафтори безеб [27, 

55]. 

Хулоса калима ва таркибњои ќабењ, ки дар боби мазкур дарљ 

гардидаанд, бо љилоњои махсуси манфии худ фарќ намуда, баъзе онњо бо 

маъноњои друшт ва баъзе дигар бошад, баёнгари маъноњои нисбатан 

ќабењро дарбар гирифтаанд. 
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Боби III 

Фразеологизм ва зарбулмасалу маќолњо дар 
ашъори Ашўр Сафар 

 
III.1. Мулоњизањои муќаддимотї 

 

Фразеология як қисмати муҳими илми забоншиносӣ буда, аз 

тарафи забоншиноси маъруфи тољик Ҳ. Маљидов хеле аниќу мукаммал 

тањќиќу баррасї шудааст: «Фразеология илмест, ки маљмўи ифодаву 

ибораҳои рехтаву устуворро ҳамчун воҳидҳои таркибии системаи забон 

меомўзад» [56, 4]. Баъзе донишмандон чунин аќида доранд, ки 

зарбулмасалу маќолњо ба адабиёти бадеї, яъне ба фолклор мансубанд. 

Оре, дурустии ин аќидаро донишманд Ҳ. Маљидов низ гуфтааст: «Онњо 

њамчун жанрњои хурди фолклорї, дар ќатори жанрњои дигар – масал, 

чистон, тезгўяк ва амсоли инњо љой мегиранд» [56, 18]. Аммо аз љињати 

забоншиносї онњоро тањќиќ ва тањлил намудан ба аќидаи мо дуруст аст, 

чунки онњо моли халќ башумор рафта, солњои зиёд дар байни омма 

густариш ва нуфуз доранд. Т. Маќсудов низ чунин ќайд менамояд, ки 

«Забони зиндаи халќ ва шохањои шевагии он аз иборањои рехтаю маљозї, 

зарбулмасал ва маќолњо барин дурдонањои пурќимат, ки хусусияти 

миллии забонро акс мекунонанд, саршор мебошад» [51, 121]. Инчунин 

забоншинос Ҳ. Маљидов чунин менигорад: «Зарбулмасалу маќолњо 

инчунин, панду њикматњо њам аз воњидњои фразеологї бо мањсули 

эљодиёти халќ будани худ, ё ба шахсони алоњида тааллуќ доштанашон 

фарќ карда меистанд» [56, 18]. Фарќи байни зарбулмасалу маќолњоро аз 

воњидњои фразеологї зикр намудани Ҳ. Маљидов низ айни муддаост. 

Чунки як гурўњ донишмандон, аз љумла, М. Ќосимова, Д. Хољаев ва С. 

Собирљонов доир ба рисолаи Ю. А. Рубинчик дар илми забоншиносии 

эронї таќриз навишта, ба чунин хулоса омадаанд, ки–«Дар боби 

«Зарбулмасалу маќолњои забони форсї њамчун ќисми таркибии 

фразеология» љињатњои устувори сохти зарбулмасалу маќолро ба назар 
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гирифта муаллиф онњоро ба ќатори фразеологизмњо дохил кардааст. Бо 

вуљуди ин муаллиф изњор менамояд, ки ба гурўњи фразеологизмњо дохил 

намудани зарбулмасалу маќолњо аз масълањои бањсноки илми 

забоншиносї башумор рафта, доир ба ин масъла њанўз миёни 

мутахассисони ин соња низ фикри ягона нест» [46, 130-132]. Инчунин 

«Дар асоси тањлили мисолњои фаровон Ю. А. Рубинчик ба хулоса меояд, 

ки зарбулмасалу маќолњо низ аз љињати сохт ва маъно устувор буда, 

њамчун воњидњои фразеологї барои таъсирбахшии нутќ воситаи муњим 

ба шумор мераванд ва таркиби онњо таѓйирнопазир аст» [46, 130-132]. 

Шояд бо мурури замон зарбулмасалу маќолњо хусусиятњои фардии 

худро аз даст дода, ба мисли воњидњои фразеологї суфтаю кўтоњ ва аз 

љињати маъно мувофиќи њолат амал карданашон ба воњидњои фразеологї 

мегузаранд. Чунончи: аз зарбулмасали «офтобро бо доман пўшида 

намешавад» воњиди фразеологии «офтобро бо доман пўшидан» пайдо 

шудааст. 

Яке аз забоншиносони барљастаи тољик М. Н. Қосимова воҳидҳои 

фразеологиро чунин шарҳ додааст: «Ду ё зиёда калимаҳои 

мустақилмаънои ба ҳам марбути маънои бутуну яклухтдоштаро, ки бо 

ёрии воситаҳои грамматикӣ алоқаманд мегарданд ва бо љузъҳои 

синтаксисї људо намешаванду як мафҳумро мефаҳмонанд, воҳидҳои 

фразеологӣ меноманд» [47, 112]. Воњидњои фразеологї дар њамаи 

забонњои дунё арзи вуљуд дошта, дар шаклњои таркиб, ибора ва љумлањо 

истифода мегарданд ва њамчун воњидњои устувори забон аз љанбањои 

гуногун мавриди тадќиќи донишмандон ќарор гирифтаанд. 

Забоншиносони рус барваќттар ба тањлилу тањќиќи ин масъала назар 

духтаанд. 

Маќолањои бахшида ба тањќиќи масъалањои људогонаи 

фразеологияи забони тољикї В. В. Виноградов барои муњаќќиќони 

забоншинос як муждаи наве буд, ки баъд аз он омўхтани фразеология 

дар забоншиносї пурќувват гардид. Ў фразеологизмњоро ба гурўњои 
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маънои тасниф намудааст: аз љумла «иборањои рехта», «иборањои 

маљозї» ва «пайвастњои фразеологї» [10, 293]. Таснифоти В. В. 

Виноградовро шогирди ў Шанский Н. М. пурраю мукаммал намуда ба 

воњидњои фразеологии забони русї-ифодањои фразеологиро илова 

менамояд [112, 79-85]. 

Дар забоншиносии тољик бошад, аввалин шуда А. Мирзоев сањми 

худро дар пешрафти ин ќисмати забоншиносї гузоштааст. «Он кас дар 

хусуси иборањои халќї ва тањлили забони асарњои Сайидои Насафї 

гуфта гузашта, як гурўњи иборањои халќиро: «пешпо хўрдан», «ќад-ќад 

паридан», «сар додан» ва ѓайраро нишон додааст. ки барои омўзишу 

тањќиќи мушкилињои фразеологияи тољик роњ кушодаанд» [61, 118]. 

Минбаъд тањлилу тадќиќи воњидњои фразеологї аз љониби 

муњаќќиќони тољик густариш ёфта, дар ин асно як ќатор асарњои илмї ба 

вуљуд омаданд. Махсусан, аз тарафи забоншиносон: Н. Маъсумї, М. 

Фозилов, Д. Тољиев, Ю. А. Рубинчик, Њ. Маљидов, Р. Ѓаффоров, С.В. 

Хушенова, Р. Саидов, Т. Маќсудов, Ф. Зикириёев, Њ. Љалолов, Ҳ. Дўстов 

ва чанде дигарон. 

Масалан, бори нахуст мавзуи фразеология аз тарафи Н. Маъсумї 

тањлилу тањќиќ гардидааст. Н. Маъсумї дар асараш «Очеркњо оид ба 

инкишофи забони адабии тољик» дар як фаслаш ба тањќиќи масъалањои 

муњими фразеологии забонамон даст зада, «фразеологияро њамчун 

ќисмати људогонаи илми забошиносии тољик ќайд намудааст» [59,144]. 

Дар соњаи илми фразеологияи тољик профессор Њ. Маљидов сањми 

арзандаи худро гузоштааст. Ў дар асари барљастаи худ «Фразеологияи 

забони њозираи тољик» воњидњои фразеологиро аз љињати таърихи 

пайдоиш, сохтор, таснифот, ќабатњои услубї ва дигар хосиятњои ба онњо 

хос буда, људо намуда, онњоро дар асоси маводњои илмию бадеї тањлил 

намудааст. Ба воситаи воњидњои фразеологї њаёти чандинсолаи одамон, 

анъана, урфу одат, расму русум ва рафтору гуфтори онњо корбаст 

гардидааст. «Онњо дар шакли ифодањои нињоят мухтасар таљрибаи 
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њаётии бисёрсолаи одамон, табъу кайфият ва урфу одати онњоро инъикос 

кардаанд» [56, 4]. 

Доир ба масъалањои дахлдори воњидњои фразеология дар 

забоншиносии тољик асарњои зиёде таълиф шуда бошад њам, аммо 

маълумоти пурраро дар асри дигари профессор Њ. Маљидов «Системаи 

фразеологии забони адабии муосири тољик» дарёфт намудан мумкин аст, 

чунки тамоми пањлуњои мушкилоти фразеологияи тољик дар он дарљ 

гаштааст [57, 103]. 

Инчунин донишандон фразеологизмњои забони тољикиро дар 

муќоиса бо забонњои дигар низ тањлилу тадќиќ намудаанд, ки ин як 

пешравии љиддї дар соњаи илми фразеология баназар мерасад. Яке аз ин 

донишмандон Х. Турсунова буда, дастуре бо унвони «Тадќиќи 

муќоисавии фразеологизмњои параллелии забони тољикї аз забони 

ўзбекї» ба табъ расонидааст, ки дар бораи фразеологизмњои забони 

тољикї, хусусиятњои онњо ва фарќи фразеологизмњои забони тољикї аз 

забони ўзбекї бањс мекунад. [91, 56].  

Забоншиноси Р. Саидов доир ба мавзуи воњидњои фразеологии 

забони тољикї ду дастури илмии худро, ки тањќиќоти чандинсолаи ўро 

дар бар мегиранд, дар асоси маводи фаровони назми халќї ба ќалам 

додааст [83, 107;84, 145]. 

Тибқи таснифоти забоншиносон воҳидҳои фразеологї аз љиҳати 

сохтор ба таркибҳо ибораҳо ва љумлаҳои фразеологӣ тақсимбандї 

шудаанд. Аз сабабе ки љумлаҳои фразеологї дар ашъори Ашўр Сафар 

кам ба мушоҳида мерасанд, мо тасмим гирифтем, ки дар рисола дигар 

хусусиятҳои сохтории воҳидҳои фразеологиро, яъне таркибу ибораҳои 

фразеологиро мавриди тадқиқу баррасӣ қарор диҳем. Аз љумла 

зарбулмасалу маќолњо ва панду њикматњо низ дар ашъори Ашўр Сафар 

мавќеи муайянро ишѓол намудаанд. Шарҳи пурраи мавзуъҳо дар 

фаслҳои алоҳидаи рисола ба назар мерасанд. 

 



 107 

III.2. Воњидњои фразеологї 

 

Воњидњои фразеологї, њамчун захирањои нодир дар тасвири 

образњои бадеї, лавњањои мухталифи њаётї, њодисањои воќеї таљассум 

ёфта, њусни табии забони халќ ба шумор мераванд, зеро манбаи асосии 

пайдоиши воњидњои фразеологї забони зиндаи халќ аст. Пеш аз њама, 

«Фразеология ва иборањои рехта яке аз воњидњои хеле муњимми лексикї 

буда, њамчун масолењи тайёр барои образноку дилчасп ва муъљазу кўтоњ 

ифода намудани фикр, барои офаридани образњои бадеї ва тасвири 

лавњаву лањзањои њаёту зиндагї наќши калон мебозанд» ќайд кардааст 

Ш. Кабиров [35, 140]. Воњидњои фразеологї, ки аксаран эљоди халќанд, 

дар ашъори Ашўр Сафар низ мавќеи муайян доранд. Чунончи: 

Аммо чу иљро гардад плонат, 

Дар равѓан афтад, ваќте ки нонат. 

[124, 131] 

дар мисоли мазкур воњиди фразеологии нон дар равѓан афтодан 

омадааст, ки киноя аз доро, сарватманд шудан мебошад. Ин ибора дар 

байни халќ дар шаклї шикам рўѓанї шудан ва ё фукаш дар рўѓан 

афтидааст низ кор фармуда мешавад. Љузъњои он ба воситаи пешоянди 

«дар» чунон алоќа пайдо кардаанд, ки на љойи пешоянд ва на худи 

пешояндро ба пешоянди дигар иваз кардан мумкин нест. Дар «Чароѓи 

њидоят» чунин омадааст: нон дар равѓан уфтодан – хотирхоњи мунтафеъ 

шудан ва наќши хуб нишастан. Ва ин њар се аз забондонон ба тањќиќ 

пайваста [86, 204]. 

Дар байти: 

Касе нест «пишт» гўяд як бор гурбаашонро, 

Кайфу сафои пули тайёрро надидї. 

[124, 193] 
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воњиди фразеологии «гурбаашро пишт нагуфтан» хосси забони адабї 

мебошад, аммо дар забони халќї-гуфтугўйї ба љойи гурба калимаи 

пашшаро истифода мебаранд. «пашаашро киш нагуфтан» дар байни халќ 

хеле серистеъмол мебошад. Аммо шоир дар порчаи шеърии худ калимаи 

гурбаро истифода намудааст, ки ба маънои ба корашон эроде 

нагирифтан, сарзаниш накардан омадааст. 

Шоир ба воситаи воњиди фразеологии «Бо чормаѓзи пуч доман пур 

кардан» шахсони фиребгареро, ки мардумро бо ваъдањои бардурўѓи худ 

бовар кунонида, аз боварии онњо сўистифода мебаранд, тасвир кардааст. 

Чунончї: 

Доманам аз чормаѓзи пуч њар дам карда пур, 

Рафта аз ман дигареро роњпої мекунї. 

[129, 256]. 

Дар байти: 

Муфту ќурут бошад, 

Тоби бурут бошад. 

[124, 83] 

муфту ќурут будан воњиди фразеологї буда, аз ду љузъ муфт, ки ба 

маънои аслї ва ќурут ба маънои маљозї омада, дар якљоягї маънои 

бедарди сар, баосонї, бароњатї; бепул, бемузд, ройгон ба даст омадани 

чизеро ифода намудаанд. Инчунин тоби бурут низ айнан бо њамин 

мазмун корбаст гардидааст. 

Дар порчаи зерин воњиди фразеологии пора санги хороро об мекунад 

омадааст. Ин фразеологизм дар байни халќ хеле машњур буда, дар айни 

њол мубрам мебошад ва ба маънои бо пул ё чизе дили касеро ёфтан 

корбаст мегардад. Чунончи: 

Гўянд, зўр бошад аз њама чиз пора, 

Об њамекунад он дили чу санг хороро. 

[119, 84]. 
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Дар байти: 

Дар нўли ў мешуд кашол, 

Бисёрњо кардан малол. 

[123, 43] 

дар нўли касе кашол шудан, воњиди фразеологи пешояндї буда, ба маънои 

маљозї омада, маънои гапгардонї кардан, ё касеро гап задан намондан 

омадааст. 

Воњиди фразеологии «Акси худро калла бар шўрбо гузошт»-ро 

Саидамир Аминов чунин шарњ додааст: « Акси калла ба шўрбо задааст», 

таъсири бади касе ба касе гузаштааст [5, 9], ки айнан бо њамин мазмун 

Ашӯр Сафар онро дар порчаи зерин истифода бурдааст. Чунончи: 

Охир аз дасти раиси гандамаст, 

Хољагї аз њар љињат шуд сусту паст. 

Дўстонам, бингаредаш оќибат, 

Акси худро калла бар шўрбо гузошт. 

[124, 164]. 

Дар байти: 

Маро дар коми ин деви бало афтонд виљдонам, 

Ба њар ду олам аз кирдори худ беобрў гаштам. 

[129, 93] 

дар ин порчаи шеъри Ашӯр Сафар воњиди фразеологии «маро дар коми 

ин деви бало афтонд виљдонам»-ро тасвир намуда, ба воситаи он нафси 

бади одамиро ифода намудааст. 

Шоир дар мисоли зерин фикри худро ба воситаи воњиди 

фразеологии деги шавќи касе дар љўш мондан, баён намудааст, ки маънои 

њавасу орзуи зиёдро ифода кардааст. Яъне шавќ дар дили инсон дар љўш 

аст, ва аз њамин сабаб калимаи дегро ба дил монанд кунонидааст, чунки 

дег ба мисли дили инсон баљўш меояд.Чунончи: 
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То набахшои, намегардам хамўш, 

Деги шавќамро намемонам зи љўш. 

[129, 431]. 

Дар байти: 

Доѓњо шаб ба дилам нўлаи гургона заданд, 

Хандањо бехабарон бар мани девона заданд. 

[129, 323] 

воњиди фразеологии «ба дилам нўлаи гургона заданд» пешоянди «ба», яке 

аз унсури таркибии лексикї ба шумор рафта, онро партофтан ва ё иваз 

кардан номумкин аст, чунки, дар он ваќт воњиди фразеологї чун 

масолењи тайёри забон ќимати худро нобуд месозад. Шоир ба воситаи ин 

ибора ѓаму андуњи худро баён намудааст. 

«Чун мушти филфил», воњиди фразеологии пешоянди буда, шоир 

онро барои пуробуранг намудани порчаи шеърї истифода намудааст ва 

онро ба маънои тундї ва ѓазаби зиёд чун ќаланфур тез шудан, ифода 

намудааст. Чунончи: 

Вале саг њам наёмад пеши ў дигар, 

Ба тундї аз ѓазаб чун мушти филфил шуд. 

[125, 475]. 

Дар байти: 

Хаёли бекасиву рўзгори бесару сомон, 

Кунад дар њар нафас чун лашкари морон шабехунам. 

[129, 314] 

«чун лашкари морон шабехунам» воњиди фразеологии пешояндор буда, ба 

маънои маѓлубшуда омадааст. 

Ибораи фразеологии пешояндии дар љўш омадан, маънои туѓён 

кардан, ба талотум даромадан, хурўшиданро ифода намудааст [95,љ-

II.612]. Чунончи: 
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Хостгор аз дења бар шањр омадам, 

Аз њавас дар љўш чун бањр омадам. 

[127, 25]. 

Ашўр Сафар дар мисраи шеърии худ воњиди фразеологии «пазад 

савдои вай»-ро истифода бурдааст. Чунончи: 

Тангае боло нагирад аз њазор, 

Пешаки бар ин кунад ќавлу ќарор. 

Љанг бошад, балки дар болои вай, 

Пеш аз як моњ пазад савдои вай… 

[126, 429] 

муњаќќиќ С. Аминов ин воњиди фразеологиро дар яке аз дастурњои худ 

чунин шарњ ва эзоњ додаст: дуруст шудани муомила, ё ба хубї анљом 

додани муомила [5, 60]. 

Дар байти: 

Пеши њамхизмат намондам рафтанї, 

Кардам аз шодї ба дил з-ин манманї. 

[126, 481] 

воњиди фразеологии «манманї кардан»-ро шоир дар ин порчаи шеъри 

хеле моњирона истифода намуда, ба он маънои маљозї бахшидааст яъне 

маънои худситої. 

Воњиди фразеологии «гапфурўш набудан»-ро забоншинос С. 

Аминов чунин шарњ ва эзоњ додааст: «гап фурўхтан» бисёр гап зада 

амалан коре накардан, сафсатагўй будан [5, 21]. Ашўр Сафар низ ин 

ибораи мазкурро дар мисраъњои шеърии худ айнан ба њамин мазмун 

манзур гардонидааст. Чунончи: 

Набошад гапфурўшї одати мо, 

Суханро сохта шамшер моем. 

[126, 358]. 
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Шоир барои барљаста ва образнок баромадани порчаи шеърї ба 

воситаи воњиди фразеологии «буми шаб» шаби торикро тасвир кардааст. 

Чунончи: 

Гушнагї омад ба дењ чун буми шаб, 

Кард аз мардум мадору љон талаб. 

[126, 64]. 

Шањди бахт барои он мегўянд, ки њар ду мафњум ширинии њаётро 

ифода карда, як љузъаш ба маънои асосї омада, љузъи дигараш маънои 

маљозиро доро мебошад. Чунончи дар порчаи зерин омадааст: 

Дар карахтињо набудам, ман карахт, 

Чучу пучамро чашондам шањди бахт. 

[129, 434]. 

Њамин тариќ аз рўйи маводи љамоварда маълум гардид, ки 

воњидњои фразеологї дар ќолабњои пешояндї ва њамроњї сохта шуда ва 

ќисми зиёди онњоро воњидњои фразеологии пешондї ташкил медињанд. 

 

III.3.Иборањои фразеологии изофї 

 

Чї тавре, ки ба мо маълум аст, иборањои фразеологӣ яке аз 

унсурҳои муҳими забон ба шумор мераванд. Онњо дар боби алоҳидаи 

забон, ки фразеология ном дорад омўзонида мешаванд. «Ибораҳои 

фразеологӣ аз ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно ташкил ёфтаанд, 

алоқаи байни ин калимаҳо зоҳиран тобеъ аст, яъне яке аз љузъҳои 

таркиби калимаҳои дигарро ба худ тобеъ мекунад» [55, 23-26]. 

Иборањои фразеологӣ аз тарафи шахси истеъдоднок ва хушсалиќа 

барои ифодаи љозибанокиву образнокї ва ба таври бадеият ифода 

намудани воќеаву њодисањое, ки ба табиат ва њаёти шахсон дахл доранд, 

эљод карда мешаванд. Пеш аз ҳама «воҳидҳои фразеологиро барои 

офаридани образи дилчаспи бадеӣ, расм ва лавҳаҳои људогонаи зиндагӣ, 
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баҳодиҳӣ ба ҳодисаю воқеаҳои ҳаёт ҳамчун воситаҳои муҳиму тайёри 

забон ба кор мебарад» [56, 4] қайд кардааст, Ҳ. Маљидов. 

Тули чандин солњост, ки забоншиносони тољик ба тањќиќ ва 

омўзиши ин гавњари бебањо кўшидаанд, то ин ки ба њамагон тасдиќ 

намоянд, ки онњо бойгарии луѓавии забонро таљассум намуда, инунин 

воситаи бурроии нутќро дар гуфтори намояндагони забон таъмин 

менамоянд. «Ибораҳои фразеологӣ як ҳиссаи бойгарӣ ва ҳусну таровати 

ба худ хосси воҳидҳои фразеологии забони миллӣ ба шумор мераванд. 

Бештари онҳоро халқ меофарад. Аз ин лиҳоз манзараҳои воқеии ҳаёти 

моддию маънавии ўро саҳеҳу муъљаз ва хеле равшан инъикос менамоянд 

ва бо ин хусусияташон чун як қисмати муҳимми лексикаи осори бадеӣ 

аҳамияти бузурге пайдо мекунанд» [32, 58]. 

Њ. Њусейнов дар «Луѓати терминњои забоншиносї» воњидњои 

фразеологии озодро ба иборањои озоди синтаксисї ва иборањои 

фразеологї омехта намуда, чунин ќайд менамояд: «фразеологизмњое, ки 

дар таркиби калимањо нисбатан озод меистанд ва маънои яклухти онњо 

ба маънои яке аз калимањо вобастагї дорад воњидњои фразеологии озод 

ном доранд: оташи ѓайрат, деги ѓазаб, оѓўши кўњсор…. Воњидњои 

фразеологии озод ба иборањои озоди синтаксисї наздиканд. Яке аз 

љузъњои онњоро бо калимаи дигар иваз кардан мумкин аст… Бояд гуфт, 

ки иборањои фразеологии мазкур хусусияти омехтагї доранд. Онњо гоњ 

чун ибораи озоди синтаксисї ва гоњ чун ибораи фразеологї ба њисоб 

гирифта мешаванд» [107, 34]. Аммо Њ. Маљидов бошад, монандии 

иборањои фразеологї ва иборањои озоди синтаксисиро танњо дар худи 

сохташон мебинад. Ў ќайд мекунад, ки «иборањои фразеологї аз рўи 

сохти зоњири худ ба иборањои озоди синтаксисї монандї доранд. Онњо 

њам аз ду ва ё зиёда калимањои мустаќилмаъно ташкил ёфтаанд, алоќаи 

байни ин калимањо низ зоњиран тобеъ аст, чун дар иборањои озод, дар ин 

гуна иборањои устувор низ яке аз љузъњои таркиби калимањои дигарро 

тобеъ кардааст. Аммо њамаи ин аломатњо љињати зоњирии ибораи 
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фразеологиро дар заминаи иборањои озоди синтаксисї ба вуљуд 

омадааст, ташкил медињанд» [56, 41]. Инчунин фарќияти дигараш дар он 

аст, ки ибораҳои фразеологӣ баръакси ибораҳои синтаксисӣ як мафњуми 

пурраро ифода мекунанд. 

«Ибораҳои фразеологӣ баръакси ибораҳои синтаксисӣ дар қолаби 

воҳидҳои рехтаи забон як мафҳуми бутунро ифода мекунанд. Чунончи, 

«нуқтаи назар» - ақида, назар; «бедарди миён» - муфт; «чашми танг» - 

хасисӣ; «забон баровардан» - гап задан; «лаб фуру бастан» - хомўш 

шудан ва монанди инҳо» [56, 42]. 

Иборањои фразеологї аз рўйи алоќа ба хелњо људо мешаванд: 

изофї, пешояндиву пасояндї ва њамроњї. Мо дар бораи яке аз 

маъмултарин навъи иборањои фразеологї-иборањои фразеологии изофї 

таваќќуф менамоем. 

Н. Маъсумї дар асараш «Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии 

тољик» оид ба масъалаи иборањои фразеологии изофї чунин ќайд 

мекунад: «Як ќисми иборањои ѓайрифеълии халќї ва китобї аз 

таркибњои изофї иборатанд. Инњо њам ба устувории ва рехтагии сохти 

худ идиомањоро ба хотир меоранд. Дар њаќиќат, ќувваи эмотсионалї ва 

обурангнокї дар инњо нисбат ба иборањои чида зиёдтар аст» [59, 156]. 

Иборањои фразеологии изофї њамчун воњидњои рехтаи устувор дар 

фонди луғавии забонамон серистеъмол буда, дар заминаи забони 

умумихалќї ва шевагї пайдо шудаанд. «Хели аз ҳама серистеъмолро 

ибораҳои изофии фразеологї ташкил медињанд, ки онҳоро дар навбати 

худ ба шохаҳои зиёде људо кардан мумкин аст. Чанд мисол дар умум аз 

шохаҳои он: «хандаи субҳ», «хаёли хом», «фикри пухта», «гурги 

борондида», «мурғи посўхта», «тољи хурӯс», «ошиқи печон» [83,љ-1.30]. 

Як хусусияти дигари иборањои фразеологии изофї устувории 

љузъњои онњо мебошанд. Ин хусусияти иборањои фразеологии изофиро 

муаллифони китобї: «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи 

синтаксисии онњо» дар асари номбурда тасдиќ кардаанд [50, 7]. 
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Р. Саидов иборањои фразеологии изофиро аз љињати сохт муайян 

намуда, аз љумла чунин ќайд мекунад: «Иборањои фразеологии изофї аз 

љињати сохт сода ва мураккаб мешаванд. Мураккабии сохти ибораи 

фразеологии изофї ба љузъњои он вобастааст. Агар љузъњои ибораи 

фразеологї аз ду ва ё зиёда калимањо иборат бошад, сохти ибораи 

фразеологии изофї мураккаб аст» [83,љ-1.30]. 

Инчунин дар ашъори А. Сафар доираи истеъмоли ибораҳои 

фразеологии изофӣ хеле васеъ буда, бо мазмуни барљаста ва обуранги 

љаззоби шоирона корбаст гардидаанд. Дурустии ин гуфтаҳоро дар 

байтҳои зер метавон мушоҳида кард. Чунончи: 

Дигар ин љо насими рўњафзо кам кунад гардиш, 

Ба љои он тамоми рўз боди ѓам кунад гардиш. 

[129, 117]. 

Ё ки: 

Чашми хушбахтии модар аз паридан монд дер, 

Офтоби шодиашро абри ѓам бинмуд зер. 

[125, 115] 

шоир њолати рўњї ва вазъияти зиндагии халќи тољикро дар замони љанги 

шањрвандї ба риштаи тасвир кашида, барои љозибанок ва муассирии 

шеър иборањои фразеологии изофии «боди ѓам» ва «абри ѓам»-ро кор 

фармудааст, ки бо истифодаю офаридани ин иборањо айёми љанги 

шањрвандї ва ѓаму ѓуссаи он замонро тасвир намудааст. 

Шоир дар ибораи фразеологии изофии фитнабозии фалак лањзаву 

воќеањои тасвиршавандаро на ба таври хушку холї, балки бо як 

образнокиву таъсирбахшї ва маљозї инъикос намудааст. Чунончї: 

Љои гўрез аз вай намонд фитнабозии фалак, 

Гўяд ба кас дар бањсњо: «Бар ту набошам ман амак». 

[129, 121] 
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ибораи фитнабозии фалак, яъне ишора ба таќдири бад мебошад. Дар ин 

љо љузъи якум ба маънои аслї ва љузъи дуюм ба маънои маљозї 

омадааст. 

Дар байти: 

Њар кадомаш њар чї фармояд маро, 

То дили шаб роњ мепояд маро. 

[125, 119] 

аз сабабе ки дил дар марказ љойгир аст, шоир барои њамин ибораи 

фразологии «дили шаб»-ро рўйи коѓаз овардааст, яъне нисфи шаб 

гуфтанї. 

Дар байти: 

Бо дили пурсўз бинмудам ризо Одинаро, 

Ман дуои пир бигрифтам ба даври пурбало. 

126, 40] 

мавриди зикр аст, ки дар порчаи шеърї ифодаи маљозии даври пурбало 

истифода шудааст. ки, ба маънои рўзи бад ё рўзи мањшар ифода шуда, дар 

муќобили ифодаи идиоматикии даври осоишта меистад. 

Шоир ибораи фразеологии изофии дањони пардадаратро дар 

мисрањои зерин хеле бамаврид истифода бурдааст. Чунончи: 

Њар чї ояд зи дањони ту, кафолат додаст, 

Кас натонад, ки бубандад дањони пардадарат. 

[126, 439] 

љузъи якуми ибора ба маънои аслї ва љузъи дуюм ба маънои маљозї 

омада, аз доираи маънои аслї берун шуда, маънои маљозї гирифтааст. 

Ин ибора ба шахсе нисбат дода мешавад, ки фикр накарда, беандеша 

сухан мегўяд. 
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Ибораи фразеологии изофии дашти дафтар ба маънои маљозї 

омада, љузъњои он бо ёрии бандаки изофї бо њам алоќаманд шудаанд. 

Чунончи: 

Сўзи љон, гуфтам, кунам бо килк дар коѓаз баён, 

Дашти дафтарро зи рафтуош шудгоре гирифт. 

[126, 43] 

бо истифодаю офаридани ибораи дашти дафтар шоир вараќи дафтарро 

ба дашти фарох ва дашти шудгоршуда ташбењ додааст. 

Шоир ибораи фразеологии изофии њавои дањанро ба маънои бисёр 

ва бемаънї сухан гуфтан, яъне ѓарра шудан, мутакаббир будан ифода 

намудааст. Чунончи: 

Шароб аз дарун Ањриман шуд варо, 

Ба кайфе њавои дањан шуд варо. 

[125, 56]. 

Дар байти: 

Навбањор ояд зи ваќти хеш балки пештар, 

Тифли армонам ба сањрои калон гулчин шавад. 

[125, 4] 

шоир таносуби маъноии калимањоро ба инобат гирифта ибораи 

фразеологии изофии «тифли армонам»-ро сохтааст, ки орзуњои нав 

таваллуд шудаи худро рўйи коѓаз овардааст.  

Ибораи фразеологии изофии «шањаншоњи аљал», ки маънои «марги 

дањшатнок»-ро ифода намудааст. Калимањои ифодакунандаи њиссиёти 

зурї бо вожањои маънои манфии хислати одамиро тасвир намуда. барои 

љозибанок ва муассирии шеър ибораи маљозии «шањаншоњи аљал»-ро 

месозад, ки маънои «марги дањшатнок»-ро ифода намудааст. Чунончи: 

Шањаншоњи аљал з-одам, 

Ѓанак мезад миёни чўб, 

Алав сар дода, дўзах сохтї барпо, 
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Ки гўї он замон дунё, 

Ба охир мерасад ин љо. 

[125, 15]. 

Дар порчаи зерин ибораи фразеологии њамели восита омадааст, ки 

љузъи якум, ба маънои асосї ва љузъи дуюм ба маънои маљозї корбаст 

гардидааст. Чунончи: 

Шуд њамели восита охир кашол, 

Рафт нўгаш то Њисору Љиргатол. 

[129, 130] 

яъне шоир ба воситаи ин ибораи кори дурру дароз идома ёфтаро дар 

назар дорад. 

Дар байти: 

Корвони мотами мо шуд равон, 

Кўчањо гаштанд, пур аз одамон, 

Њар яке мегуфт аз ѓам сўхта: 

«Мекафї, эй дил, бикаф, Мирзо гузашт!». 

[124, 78] 

Ашўр Сафар ба воситаи ибораи «корвони мотам», тобути маит шоири 

дўстдоштаи халќ Мирзо Турсунзодаро тасвир намудааст. Ин ибора 

истиораро фањмонида, бо ёрии бандаки изофї љузъњояш алоќаманд 

шудаанд. 

Дар байти: 

Њар ки бадхоњї кунад, бадхоњ эълон мешавад, 

Бар чунин рањ, ки варо шавқи љиѓилдон мешавад. 

[128, 93] 

дар ин порчаи шеърї ибораи шавќи љиѓилдон зикр гардидааст, ки ба 

маънои нафси бади инсон омадааст.  
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Аз таҳлилу баррасии маводи љамъовардашуда метавон чунин 

хулоса кард, ки барои офаридани маъноҳои нав ба нав Ашўр Сафар аз 

ибораҳои фразеологии изофї хуб истифода бурдааст. Ибораҳои 

фразеологии изофие, ки дар диссертатсия дарљ гардидаанд, аз љињати 

сохт сода буда, яке аз воситаҳои пуробурангї воҳидҳои фразеологӣ ба 

шумор рафта, ќувваи эмотсионалї ва обурангнокиро ифода намудаанд. 

 

 

III.4. Иборањои фразеологии феълї 

Нутќи омиёна дар бобати истифодаи воњидњои фразеологии феълї 

яке аз сарчашмањои бойтарини забонамон ба шумор рафта, аз бойгарии 

инкишофи батадриљи феъли забони тољикї шањодат медињанд. Бинобар 

ин, доираи истеъмоли иборањои фразеологии феълї дар забони мардум, 

аз љумла ашъори А. Сафар, васеъ мебошанд. 

Иборањои озоди феълї дар инкишофи иборањои фразеологии 

феълї нашќи муайянеро иљро менамоянд. Дар ин бобат Р. Саидов чунин 

ќайд намудааст: «Дар назми халќї як гурўњи феълњо дар мавриди 

пайвастагї бо њиссањои дигари мустаќилмаънои нутќ маъноњои аслии 

худро гум карда, њамчун феълњои ёридињанда тобишњои нави маъної 

мегиранд, ки ин маъноњо дар назми халќї, чун забони адабї иборањои 

фразеологии феълиро бо образнокї, пуробурангї ва таъсирбахшї 

таъмин менамоянд» [84, 4]. 

Љузъњои номии иборањои фразеологии феълї дар забони тољикї бо 

њиссањои гуногуни нутќ ифода гардида ва љузъи асосиашон бо феъли 

тасрифї ифода шудааст. Инчунин аз рўйи сохт ва маъно навъи 

мураккабтарини иборањоро ташкил медињанд. Дар сохтани иборањо 

феъл яке аз фаъолтарин њиссањои нутќ мебошад. Њар як ибораи 

фразеологї таркибан аз калимањо иборат аст, ба таври дигар он ба худ 

ќолаби анъанавии синтаксисиии бо калимањо ба тариќи доимї пур 

кардашударо мемонад. Иборањои фразеологии феълї аз рўйи шаклу 
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шумора, сиѓа метавонанд таѓйир ёбанд, яъне њамаи он хусусиятњои 

грамматикии дар иборањои озоди синтаксисї дида шавандаро, доро 

мебошанд. Њ. Маљидов ќайд менамояд, ки: «Иборањое, ки љузъњои 

асосиашон феъл аст, на фаќат аз рўйи шахсу шумора, замон, сиѓа, тарз, 

намуд таѓйир меёбанд, балки љузъњои дигарашон низ аломатњои 

гуногуни грамматикиро ќабул карда, ин ё он шакли грамматикии 

ибораро ба вуљуд меоранд» [56, 42]. 

Иборањои фразеологии феълї дар забон бо роњи алоќањои 

грамматикї бо дигар њиссањои нутќ ташаккул меёбанд. Ба ин масъала Д. 

Тољиев диќќати махсус дода, аз љумла ќайд намудааст: «Пайвастшавии 

феълњо бо дигар њиссањои нутќ дар зимни алоќаи зиндаи грамматикї, 

маънои мураккабтареро ба вуљуд меорад. Чунин маъноњо бо туфайли 

пайваст гардидани њиссањои номї ва феълњое, ки дорои маънои аслианд, 

ба вуќўъ меоянд» [90, 32]. Њамин тавр пайвасти њиссањои номї бо 

феълњои мустаќилмаъно дар забон иборањои феълиро ба вуљуд меоранд, 

ки забоншиносии тољик дар тањќиќи илмии ин навъи иборањо 

муваффаќиятњои калонро ба даст даровардааст. 

Забоншинос Р. Саидов ба масъалаи иборањои фразеологии феълї 

ва љузъњои таркибии он диќќати махсус дода, аз љумла чунин ќайд 

намудааст: « Љузъњои таркибии ибораи фразеологии феълї аз калимањои 

активи забони адабї ва умумихалќї, аз калимањои архаистї, таърихї ва 

гуфтугўйї-шевагї иборат аст [84, 43]. 

Доир ба табдил ёфтани иборањои озоди феълї ба иборањои рехта, 

дар илми забоншиносї ќонуниятњои гуногун тањќиќ шудаанд. Дар ин 

бора Б. А. Ларин навиштааст: «Маънои маљозї дар натиљаи васеъшавии 

доираи маънои умумї барои тасвири образњои типикї ба вуљуд меоянд» 

[48, 219]. 

Яке аз сабабњои ба вуљуд омадани ин ќонуниятро Н. М. Шанский 

чунин шарњ ва эзоњ додааст: «Мунтазам ва такроран истеъмолёбии 

пайвасти калимањо на ба маънои аслї, балки ба маънои маљозию 
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образнокиашон пайвастњои устувори калимањоро ба вуљуд меоранд» 

[112, 64]. 

Аз ин љо бармеояд, ки дар забони халќї-гуфтугўйї баъзе иборањои 

феълї, ки љузъњояшон аз њиссањои номии нутќ иборатанд, маънои аслии 

худро гум карда, маънои маљозї мегиранд. Барои исботи ин фикр мо 

иборањои фразеологии феълиро дар доираи ашъори Ашӯр Сафар дида 

мебароем. Чунончи, дар байти: 

Таги бед, ки гапњо пухта буданд, умр то боќист, 

Суруде аз вафодорї туро пайваста мегўям. 

[129, 235]. 

Ё ки: 

Рафтаю њамрози духтардор шуд, 

Кор пухту тўй њам тайёр шуд. 

[129, 60] 

ибораи «гап пухтан» ибораи фразеологии феълї буда, ба маънои ягон 

масъаларо њал намудан омадааст. Њар ду љузъи ибораи фразеологии 

феълї калимањое мебошанд, ки дар забони адабї ва гуфтугўйї 

серистеъмоланд. Вожаи «пухтан» љузъи феълї буда, хосси забони адабї 

аст. Љузъи якуми ибора бошад, баръакс, хосси забони гуфтугўйї аст. 

Бояд зикр намуд, ки шоир иборањои фразеологии феълии «гап пухт» ва 

«кор пухт»-ро дар ашъораш хеле зиёд кор фармудааст. Маънои асосии 

ин иборањои маљозиро Р. Абдуллозода чунин шарњ додааст: оид ба ягон 

масъала мувофиќат њосил намудани тарафайн, ё ягон масъаларо њал 

намудан [2,198]. 

Дар байти: 

Лекин чї гўем, 

Пеши кї гўем. 

Гапро накобем, 
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Њар сў натобем. 

[126, 417]. 

Ё ки: 

«Накў бошад, агар гапро накобї» гуфт дар суњбат, 

Ба ваќти пурсупоси бењуда як пири рўмонї. 

[129, 95] 

инчунин шоир ибораи фразеологии феълии «гапро накофтан»-ро низ дар 

ашъори худ зиёд кор фармудааст, ки маънои аслиашро гирем, барои 

донистани чизе касеро бо пурсиш ба гап водор накардан, кунљковї накардан 

корбаст мегардад [94,љ-I.82]. 

Ибораи фразеологии «миёншон ќил надорад»-ро шоир дар 

мисраъњои зерин хеле бомаврид истифода бурдааст, яъне ба маънои 

дўсти ќарин омадааст. Чунончи: 

Дилам шуд бо дили ѓамдор њосил, 

Чунонки љо миёншон ќил надорад. 

[126, 312] 

љузъњои «миён» ва «ќил» љузъњои марказии ибораи фразеологии феълї 

мебошанд, ки маънои маљозиро ифода намудаанд, яъне ин љузъњои 

номбурда љузъњоеанд, ки барои ба вуљуд овардани маъноњои фразеологї 

замина тайёр мекунанд. Инчунин С. Аминов онро чунин шарњ додааст: 

дўсти якдилу якзабон ва хеле наздик будан [5, 3]. Дар «Чароѓи њидоят» дар 

чунин шакл омадааст: мў дар миён наѓунљидан –киноя аз камоли яктої ва 

иттињод, ки дар ихлос бошад [86, 197]. 

Дар байти: 

Гар ќавоќашро биандозад каме, 

Турш бар рўям кунад, рўяш даме. 

[124, 179] 
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ибораи фразеологии феълии «рўй турш кардан» хосси забони гуфтугўйї 

буда, оњанги кинояомез ва манфї дорад ва ба чунин маъноњо корбурд 

мешавад: чењраи худро ѓазаболуд намудан, аз чењра норозигї баён шудан, 

нофорамї нишон додан. Љузъњои марказии ибора «рўй», «турш» аст, 

љузъи «кардан» љузъи ёридињанда аст. Љузъњои марказии ибора маљозан 

ифода ёфтаанд. 

Ибораи рў тофтан хосси забони гуфтугўйї буда, пеш аз ҳама 

маънои рўй гардондан маънои асосии он аст, аммо дар мисоли мазкур ба 

маънои маљозї омада, яъне ба маънои корпартои кардан омадааст. Њ. 

Маљидов онро чунин шарњ додааст: касеро (ё чизеро) тарк кардан [58,љ-

I.175]. Чунончи: 

Ба љое мардуме рў тофтаст аз кор, 

Ба љое њаюњуи сахту мансур аст. 

[122, 75]. 

Дар байти: 

Гање мекард гапро майдабофї, 

Гање ў буд дар гуфтор лофї. 

[126, 522] 

ибораи «гапро майдабофї кардан» ибораи фразеологии феълї мебошад. 

Љузъњои марказии ибора «гап» ва «майдабофї» аст, љузъи «кардан» љузъи 

ёридињанда аст. Љузъњои марказии ибора маљозан ифода ёфта, дар 

порчаи зерин ба маънои «майдагапї» омадааст. 

Ибораи фразеологии феълии «кафи даст хоридан» њама ваќт вирди 

забони халќ аст ва љузъњои он хусусияти маљозї гирифтаанд, бинобар ин 

маънои яклухтро ифода мекунанд. Чунончи: 

Ваќт мерафту кафи дасташ намехорид њељ, 

Буд армонаш љавону худ њамегардид пир. 

[129, 45] 
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дар байни мардум чунин мегўянд:аз касе чизе ба даст мерасад, ё ин ки бо 

касе салом мекунї ва ин ба љумлаи боварињои мардумї шомил мебошад. 

Дар байти: 

Корвони мотами мо шуд равон, 

Кўчањо гаштанд, пур аз одамон, 

Њар яке мегуфт аз ѓам сўхта: 

«Мекафї, эй дил, бикаф, Мирзо гузашт!». 

[129, 78] 

ибораи содаи фразеологии феълии «дил кафидан» њар ду љузъи иборањои 

мазкур калимањое мебошанд, ки дар забони адабї ва гуфтугўйї 

серистеъмоланд ва ба маънои маљозї омада, бењад зиќ шудан, сахт 

озурда шуданро далолат менамояд [94,љ-I.446]. Инчунин мисоли мазкур 

дар шакли вожаи мураккаби дилкаф низ кор фармуда шуда, айнан њамин 

мазмунро ифода намудааст: ба танг омадани дил дар асари андўњ ва 

нороњатї [27,115]. 

Ифодаи рехтаи љон кандан хосси забони халќї-гуфтугўйї буда, ба 

маънои асли назми љон, њолати ќабл аз фарорасии маргро ифода 

менамояд. Аммо дар мисоли зерин ба маънои маљозї омада, мењнати 

тоќатфарсо кардан, пайваста ва тўлонї зањмат кашиданро ифода 

намудааст. Чунончи: 

Нон, ки бошад, гуфта љон кандем мо, 

Љон, ки бошад, гуфта љон кандем мо. 

[128, 12]. 

Дар рисола нисбат ба иборањои фразеологии изофї, ибораҳои 

фразеологии феълї бештар мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки аз 

љињати ифодаи маъно ба соњањои гуногуни зиндагї алоќаманд буда, 

амалиёти гуногуни одамонро ифода намудаанд. Иборањои фразеологии 

феъли, ки дар рисола зикр гардидаанд, аз љињати сохт сода ва мураккаб 

буда, аммо ќисми зиёдашонро иборањои сода ташкил намудаанд. 
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III. 5. Зарбулмасалу маќолњо 

 

Зарбулмасалу маќолњо таърихи ќадима дошта, дар замонњои 

гуногун офарида шудаанд ва аксаран моли халќ ба шумор мераванд. Дар 

ин миён зарбулмасалу маќолњое њастанд, ки андешаву фармудањои 

бузургони илму адаб буда, чї ќадар дар забони халќ истифода бурдани 

онњо аз завќи бадеии соњибзабонон вобаста мебошад. 

Зарбулмасал ва маќол жанрњои ба њам наздик бошанд њам, то 

андозае фарќе низ доранд. Масалан, дар «Фарњанги забони тољикї» 

калимаи масал чунин шарњ ёфтааст: 1) њикояи воќеии ибратомез, ќисса ва 

афсонаи кинояомез, сухани њикматноки маъмул дар байни халќ. 2) 

њикоят, ривоят. 3) машњур, вирди забоншуда [92,љ-I.639]. А. Афсањзод 

масалро дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик» ба «як намуди 

ќадимии љинси адабии лиро–эпикї» нисбат дода, онро ќисса ва достон 

мегўяд [117,454-455]. Вале ин љо маќсади мо на ќиссаву њикоя, балки 

«сухани њикматнок» аст. 

Дар њамон китоб мафњуми зарбулмасал чунин эзоњ шудааст: жанри 

фолклорї, сухани муъљаз, њикматнок, барљаста, образнок, вирди забон 

гардида. Истилоњи зарбулмасал дар «Фарњанги забони тољикї»: 1) 

овардани масал барои чизе. 2) масал, маќол–тафсир шудааст [117, 454]. 

Забоншинос Њ. Маљидов зарбулмасалу маќолњоро аз рўйи сохти 

зоњирї ба љумлањои синтаксисии забони тољикї монанд кунонидааст ва 

чунин зикр менамояд: Зарбулмасалу ва маќолњо ва панду њикматњо аз 

љињати сохт дар ќолаби љумлањои гуногун ба назар мерасанд. Онњо аз 

љумлањои маъмули забон, аз он љумлањое, ки дар заминаи ќолабњои 

мављудаи синтаксис сурат меёбанд, тафовуте надоранд [56, 17]. 

Зарбулмасал ва маќолњо яке аз воситањои нињоят муассири тасвир 

мебошанд, ки забонро аз љињати шакли бадеї ва мундариља бой 

мекунанд. «Онњо ифодањои дар шароитњои гуногуни зиндагї пайдошуда, 
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тамоми таљрибаи њаётї, иљтимої ва таърихиро ба таври формулањои 

устувори мухтасари образнок ва сермазмун сурат медињанд» [99,103]. 

Маќсади мо аз нуктаи назари забонї наздик шудан ба масъала аст, 

яъне аз љињати забоншиносї тањлил кардан зарурати хоссе дорад. Ин 

заруратро мо ваќте бо љиддият эњсос мекунем, ки боигарии забони 

адабї, мањорати услубии адибро ошкор месозем. 

Муњаќќиќи њаёт ва эљодиёти Ашўр Сафар Ф. Шафиев дар ин боб 

чунин ибрози аќида намудааст: «Ашўр Сафар низ ба воситаи таъбиру 

иборањои рехта, зарбулмасалу маќолњои халќї байтњояшро оро дода, 

диќќати хонандаро ба худ љалб мекунад» [115, 122]. 

Эљодиёти шоири халќии Тољикистон Ашўр Сафар маводи фаровон 

медињад. Маълум аст, ки дар зарбулмасалу маќолњо њодисаю воќеањое, 

ки дар њаёти мардум рўй медињанд, хулосаи аз онњо њосилшуда ифода 

меёбад. Бештари ин зарбулмасалу маќолњое, ки дар ашъори шоир љой 

доранд, моли халќанд, аммо шоир баъзеи онњоро гоњо дар шаклњои 

пурра ва гоњо таѓйир дода, ба таври хосса истифода намудааст. Чунончи: 

Дорад мудом ў ин касал: 

Аз ваъда пур созад баѓал. 

[129, 406] 

дар маќоли «Аз ваъда пур созад баѓал» вожаи омиёнаи баѓал истифода 

гардидааст, ки шакли адабии он доман буда, нисбат ба баѓал љилои 

адабии зиёдтар дорад. Аз ин сабаб маќол моли халќ ба шумор меравад. 

Инчунин дар байни халќ маќоле аст, ки бар хилофи он гуфта шудааст: 

«Ваъда додї, иљро кун,ќавл додї, вафо кун», ки аз њамин љо падид 

омадааст. 

Дар байти: 

Бо номи наќиза шоирак ноќиса гуфт, 

Аз нуќсу хатои худ ѓалат њодиса гуфт. 

Гунљишк дињад ба очааш љив-љив ёд, 
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Бар љив-љиви беасар дилам месўзад. 

[124, 150] 

зарбулмасали «Гунљишкбача ба очааш љив–љив ёд медињад» дар байни 

мардум хеле серистеъмол мебошад. Ин зарбулмасал њангоме ки як 

нафари аз худ хурд ё бетаљриба њалли масъаларо ба дигаре мефањмонад, 

дар ин маврид истифода мешавад. Аммо Ашўр Сафар ин зарбулмасалро 

дар мазаммати шоирони тангназар, ки маќсаду мароми шеъру шоирро 

намефањманд ва онро њавою њавас мепиндоранд, маљозан раво дидааст. 

Шоир зарбулмасали «Кўњ ба кўњ намерасад, одам ба одам мерасад»-

ро дар порчаи зерин хеле барљаста тасвир намуда ва ба воситаи он ба 

баъзе шахсон рў оварда мегўяд, ки бегумон намонанд, ки дунё ба 

монанди чархи гардун аст ва як хел намемонад. Чунончи: 

–Кўњ, мегўянд, дар дунё ба кўњ, 

Њељ н-ояд, њељ гоње рў ба рў. 

Лек асло дур набвад аз гумон, 

Мерасад одам ба одам як замон. 

[129, 133]. 

Ашўр Сафар зарбулмасали «Љигар–љигару дигар–дигар»-ро дар 

байти зерин барљаста тасвир намудааст. Чунончи: 

Маро дар байни худ бо некномї зиндатар доред. 

Дигарњо дигар, аммо љигарњо љигар бошед. 

[129, 164] 

ин зарбулмасал дар забони халқ бисёр истифода мешавад. Манзур аз 

љигар - азизон ва наздикони инсон њастанд, ки њамчун љигар азизу 

дўстдоштанианд, яъне хеш-хеш асту бегона-бегона дар рўзи мушкил 

фарзандону хешон дасти ёрї дароз мекунанд, на бегонагон [98,љ-III.622]. 

Дар байти: 

Чашми умеди мардуми бечора сўи мост, 
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Навмед њељ бандаи дунё намекунем. 

[125, 24]. 

Ё ки: 

Ноумедї пеш ояд гањ ба кас дар рўзи сахт, 

Буд лек ў бо умеде интизори рўзи бахт. 

[125, 115] 

зимни ин мисолњои овардашуда зарбулмасалу маќоли халќии «Дар 

навмеди басе умед аст, поёни шаби сиёњ сапед аст» ифода гардидааст, ки 

шоир онро эљодкорона мавриди истифода ќарор дода ва ба воситаи он 

мардумро ба он водор мекунад, ки: 

Шитоб ар пеша созї, хомкорї мешавад ѓолиб, 

Чу себи пухта хоњї, сабр кун, ки он мањал дорад. 

[125, 33] 

яъне агар бо сабру тањаммул бошанд, ба маќсади дар пеш гузошташуда, 

албатта, мерасанд. Маќоли халќии «Сабр кунї, аз ѓура њалво мепазад» 

[98,љ-III.7] низ њамин мазмунро манзур менамояд.Чунончи, дар байти: 

Ноне, ки зи хони кас хўрї, ошат бод, 

Бењурматї гар ба он намакдон нашавад. 

[126, 226] 

ин зарбулмасал аз забони муаллиф барои равшан ва возењ баён намудани 

маќсад, яъне некии касеро надонистан, беандешагї ва ноодамї кардан 

гуфта шудааст. Шоир зарбулмасали халќии «Нона хўрда ба намакдон 

туф кардан»-ро, ки дар забони халќ дар њамин шакл арзи вуљуд дорад, 

истифода бурдааст. 

Шоир зарбулмасалро дар порчаи зерин таѓйир дода, яъне 

зарбулмасали халќии «Деги сияњ ба шустан сафед намешавад»-ро ба 

«Зоѓи сияњ ба шустан сафед намешавад» табдил додааст: ба љои калимаи 
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«дег» калимаи «зоѓ»-ро истифода бурдааст, аммо њарду як маъноро 

далолат мекунанд. Чунончи: 

Ту радди халќ гаштаї, эй кишвар, бидон, 

Зоѓи сияњ намешавад аз шустушў сафед. 

[126, 270]. 

Дар байти: 

Њар чї ояд бар сарат, аз кардани худ оядат, 

Љав зи љав дар киштањо гандум зи гандум бидраванд. 

[126, 295] 

зимни ин байт маќоли «Љав корї–љав медаравї, гандум корї–гандум» 

инъикоси худро аз забони шоир ёфтааст ва ба воситаи он мардумро панд 

медињад: ѓофил мабошед, њар он кореро, ки анљом медињем, хоњ бад 

бошад, хоњ нек, подошаш њамон хоњад шуд. Забоншинос Муллољон 

Фозилов ин зарбулмасалро дар чунин шакл овардааст: «Ба љуз аз кишта 

надравї», ё ин ки «Гандум аз гандум бирўяд, љав зи љав» ва «Ба љуз бад 

набошад, мукофоти бад» [97,љ–I.201]. 

Дар байни халќ маќоле аст: «Аз мурча мадад», яъне ваќте ки кор 

бенињоят зиёд ва душвор бошад, айнан њамин маќолро истифода 

мебаранд. А. Сафар низ дар порчаи шеърии худ ин маќолро ба њамин 

мазмун манзур гардонидааст. Чунончи: 

Ба сањро гав бирону љуфтгар шав, духтарам, акнун, 

Раво бошад, зи мўре њам мадад љустан ба сахтињо. 

[125, 34]. 

Дар байти: 

Дањони мардум мисли њавзест, 

Ки њўй хўрда ба маљро рањсипор аст. 

[126, 433] 
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зимни ин байт маќоли «Дари дарвозаро метавон баст, аммо дањани 

мардумро наметавон баст» мазмунан оварда шудааст ва шоир ба 

воситаи он хислату рафтори шахсони суханчину хабарбарро ифода 

намудааст. 

Дар байни халќ зарбулмасале њаст «То зањмат накашї–роњат 

намебинї», ё ин ки «Бе ранљ ганљ нахоњї бурд». Шоир мањз њамин 

зарбулмасалњоро дар назар дошта, андешањои њакимонае рўйи коѓаз 

овардааст. Чунончи: 

Њељ кас бе ранљ ганље дида не, 

Ганљро бо ранљ њосил кардаем. 

[125, 103]. 

Дар байти: 

Ѓами ѓамдорњо сўзонадам дар хобу бедорї, 

Каси бемордор аз ѓам бувад бисёртар бемор. 

[126, 324] 

шоир ба воситаи ин зарбулмасал ѓаму дарди худро баён сохтааст. Дар 

байни халќ гуфтаанд, ки «Бемордорї бадтар аз беморї аст» [97,љ-I.206]. 

Шоир зарбулмасали «Девона ба кори худ –њушёр» ё «девонаи ба кори 

худ њушёр»-ро дар байти зерин овардааст ва онро дар њаќќи шахсе 

гуфтааст, ки зоњиран беаќлу нодон аст, вале ботинан зирак ва ба нафъу 

зарари худ сарфањм мерафтагї мебошад. Чунончи: 

Пўшида ду чашму њаст бедор, 

Гўйї, ки ба хоб њам кунад кор. 

Девонасифат гање занад гап, 

«Девона ба кори худ – њушёр» 

[124, 67]. 

Дар байти: 

Бо баде гардї – баде, бо некњо неку шавї, 
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Марзро монї агар обе, дигаргун мешавад. 

[120, 49] 

зимни ин байт маќоли халќии «Бо моњ шинї, моњ шавї, бо дег шинї, 

сиёњшавї»-ро Ашўр Сафар мазмунан истифода кардааст. 

Шоир зарбулмасали «Душманат гар пашша бошад, аз фил камаш 

мадон»-ро дар порчаи зерин љой дода ва ба воситаи он мардумро панд 

медињад, ки душмани худро њељ гоњ ночиз надонед ва нисбат ба он 

боэњтиёт бошед. Чунончи: 

Мадон аз фил камтар пашша бошад хасмат ар, гўянд, 

Вабои мурѓњост аз фитна, ки рўбоњи шал дорад. 

[126, 296]. 

Дар байти: 

Соли дигар њамин њин, 

Гардем љамъ мумкин, 

Њар кас наояд изњор, 

Умеди мо калон аст, 

Навмед њаст шайтон. 

[126, 438] 

Ашўр Сафар зимни ин байт маќолии халќии «Шайтон ноумед, банда 

баумед»-ро дар ин шакл ба кор бурдааст, ки хеле таъсирбахш 

баромадааст. 

Дар байни халќ дар шакли «Нафси бад – балои љон» маќоле аст ва 

шоир онро таѓйир дода, ин тавр истифода намудааст, ки мазмунро 

барљаста далолат кардааст. Чунончи: 

Зор монад нафси бад, ки мондаам андар балош, 

Рўзу шаб аз њирс гардам њар куљо ман аз ќафош. 

[126, 137]. 
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Дар байти: 

Рўзгори одамї пур аз фарозу шебњост, 

То ба бањре рўд резад, њаст дар ранљу азоб. 

[125, 43] 

зимни ин порчаи шеърї зарбулмасалу маќоли халќии «Зиндагї пастиву 

баландии зиёд дорад» ифода гардидааст, ки шоир онро эљодкорона 

мавриди истифода ќарор додаст. 

Дар байни халќ маќоле њаст, ки «Мењмон атои Худо» ва шоир ба 

воситаи ин маќол аз мењмондориву мењмоннавозї ва ќадру афзалияти 

мењмон далолат намудааст. Чунончи: 

Мењмон зи бас дар xони мо. 

Дорад ба худ њукми Худо. 

[126, 453]. 

Дар байти: 

Хандаи пур зи пас гиря биёрад, гўянд, 

Бари шодї њама дам ѓам ба ниќор афтода. 

[125, 8] 

зимни ин байт маќоли «Оќибати ханда гиря аст» таљассум гардидааст ва 

дар мисраи дуюм шоир ба мардум панд медињад, ки «Аз паи њар шодї 

бувад ѓам». 

Шоир дар порчаи зерин андешаву фармудањои бузургони илму 

адаб «Сухан бисёр дону андаке гў»-ро бетаѓйир рўйи ќалам оварда аз 

сухандони ва камгўйии худ далолат мекунад. Чунончи: 

Касе дил дораду ѓам, донад ањволи мани шоир, 

Каси бедил, каси беѓам занад писханд дар њозир. 

Гапи бисёр медонам, вале онро намегўям, 

«Сухан бисёр дону андаке гў», гуфтаанд охир. 

[126, 333]. 
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Дар байти: 

Чї донад талхию ширинии фарзанд бефарзанд, 

Ѓаму хурсандии дилро фаќат дилдода медонад. 

Табиб он гањ ки бар дарди ту дармоне набахшояд, 

Ба корафтода дардат гўй, корафтода медонад. 

[125, 89] 

зимни ин мисраъњои шеърї зарбулмасалу маќолњои «Бедард чї донад 

азоби дард», «Дарди худро ба дарманд бигў» ва «Дарди дили сўхтадил 

сўхта донад» ифода гардидааст, ки бисёр таъсирбахш тасвир ёфтааст. 

Панди халќии «Каљ нишину суханро рост гўй» аз забони худи шоир 

гуфта шуда, хонандаро ба растгўйї ва њаќиќаткор будан далолат 

мекунад. Чунончи: 

Каљ нишинам њам, нагирам бар забон љуз њарфи рост, 

Аз камон аз рост рафтанњо нишонрас тир шуд. 

[125, 92]. 

Дар байти: 

Сабрро аз даст дода, хезаму љўям туро, 

Шир агар ояд ба љўш, аз дегњо сар мезанад. 

[126, 213]. 

Ё ки: 

Аз сабр ѓурра аз ќадим гуфтаанд њалво мешавад, 

Њар як талаб аз љањди мо як рўз пайдо мешавад. 

[126, 508] 

зимни ин байт маќоли «Коса, ки аз об пур шуд, сар мезанад» инъикоси 

худро аз забони шоир ёфтааст. Бар хилофи ин маќоле аст, ки «Сабр кунї, 

аз ѓура њалво мепазад» яъне оќибати сабру тањаммул расидан ба маќсади 

дар пеш гузошташуда мебошад. 
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Шоир Ашўр Сафар андешаву фармудањои бузургони илму адаб 

«Такрор модари дониш аст»-ро дар порчаи шеърии худ љой додааст. Ин 

аз он шањодат медињад, ки шоир осори бузургонро амиќ омўхта, 

сармашќи кори хеш намудааст.Чунончи: 

Модари дониш бувад такрор, мегўям боз, 

Он гапамро мекунам такрор, мебахшї маро. 

[120, 5]. 

Дар байти: 

Ба некї некї ояд, гуфтаанд аљдодњои мо, 

Њар он ки нек бошад, нек монад, нек хоњад зист. 

[125, 21] 

зимни ин байт маќоли «Неки кунї–неки бинї» ифода гардидааст. Шоир 

ин зарбулмасалро аз забони гузаштагон оварда, мардумро панд медињад, 

ки некандеш ва накўкор бошанд. 

Зарбулмасали дар зери коса шояд нимкосае бошад хеле пуробуранг 

ва пурмазмун ифода гардидааст. Чунончи: 

Дар зери коса бошад шояд, ки нимкоса, 

Ин нимкосањои тањдорро надидї. 

[124, 193] 

ин зарбулмасал дар замони имрўза серистеъмол буда, ба маънои чизи 

пинњон ё махфие, ки аз он бехабар будан, сирре, ки нињон аст, корбаст 

гардидааст.  

Аз зарбулмасал ва маќолњое, ки дар рисола зикр гардидаанд, ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њамаи онњо моли халќ башумор 

мераванд, аммо бо мурури замон онњоро шоирон ва нависандагон суфта 

ва сайќал дода, дар ашъори худ љой намудаанд ва онњоро дар айни њол 

фармудањои бузургони илму адаб ном мебаранд. Њарчанд Ашўр Сафар 

низ дар баъзе зарбулмасалу маќолњо таѓйирот ба вуљуд оварда бошад, 

њам, аммо аз љињати маъно тафовуте надоранд. 
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Хулоса 
 

Воќеан, дар бораи каломи Ашўр Сафар дар забоншиносии тољик 

то ба имрўз, ѓайр аз баъзе маќолањои људогона, ягон тањќиќоти 

мукаммали монографї навишта нашудааст. Дар њаќиќат, Ашўр Сафар 

дар ќатори бењтарин суханварони миллати тољик шуњратёр гаштааст ва 

нињоят дурустии ин аќидаро дар он мебинем, ки ў ба Лауреати мукофоти 

давлатии ба номи Рўдакї ноил гардидааст. 

Бинобар маълумоти адибони намоёни тољик–Лоиќ Шералї, 

Шоњмузаффар Ёдгорї, Гулназар Келдї, Абдулњамид Самадов, 

донишмандон: Абдуќодир Маниёзов, Абдурањмон Абдуманнонов, 

академик: Муњаммадљон Шакурї, шоири халќї Ашўр Сафар эљодгари 

њаќиќї, соњибхирад, ифодагари орзую омоли халќ аст [126, 355]. 

Тањќиќ ва омўзиши унсурњои омиёна дар ашъори Ашўр Сафар 

мисли дигар ќисматњои забоншиносї дорои ањамияти муњимми њам 

назариявї ва њам амалї мебошанд. Дар шароити њозираи инкишофи 

забони тољикї даќиќ муйян намудани меъёрњои лексикии забони адабї 

дар њама бобат, махсусан дар риштаи фарњанги сухани воло, бетадќиќи 

њамаљонибаи низоми нутќи гуфтугўйї ё худ вожањои омиёна ва нишон 

додани иртиботи ду шохаи забони миллї-забони умумихалќї ва 

лањљањои мањаллї амалест аз имкон берун. 

Ифода ва воњидњои забони омиёна аз ибтидо то имрўз миёни халќ 

арзи вуљуд дошта, дар ин замина рушду такомул ёфт ва яке аз захирањои 

эътимодноки забони адабї мањсуб меёбанд. Ањли удабо ва шоирону 

нависандагон дар ашъори худ аз онњо ба таври комил истифода 

бурдаанд. Бояд гуфт, ки омўзиши вожањои омиёна дар мустањкам 

намудани робитаи эљодкор бо мардуми оммї наќши созгор доранд. Дар 

офариниши симои хаёлоти инсон наќш гузошта, њаќиќати бадеиро 

барояш рўшан месозад. Ифода ва вожањои омиёна, ки бо мафњуми 

вожањои халќї-гуфтугўйї низ истеъмол мешавад, дар тамоми бахшњои 
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забон арзи њастї намуда, адибону шоирон дар офаридањои худ љињати 

бахшидани обуранги бадеї аз онњо фаровон истифода менамоянд. 

Истеъмоли ин унсурњо аз як љониб дар халќї ё худ оммафањм намудани 

офаридаи шоирону нависандагон мусоидат намояд, аз љониби дигар, 

барои муассиру образнок гардонидани осори адибон наќши назаррас 

мегузоранд. Унсур ва ифодањои омиёна маъмулан дар осори дорои 

мазмуни њаљвидошта истифода гардида, ба муассир гардонидани он 

мусоидат менамояд. 

Азбаски ашъори Ашўр Сафар бо забони содаву равон ва рўњу 

оњанги халќї эљод шудааст, табиист, ки миќдори зиёди лексикаи 

ашъорашро калима, таркиб ва иборањои омиёна (халќї-гуфтугўйї) 

ташкил додааст. Аз мушоњидањое, ки дар тањќиќ ва омўзиши «Унсурњои 

забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар» сурат гирифт, метавон чунин 

натиља гирифт: 

1. Вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои предметие, ки дар 

рисола ќайд гардидаанд, тамоми пањлуњои фаъолияту рўзгори шоир ва 

мардуми Хатлону навоњии он, тарзи зиндагии онњо, њамчун пањлуњои 

гуногуни зиндагии мардуми минтаќаро фаро гирифта, ќисми зиёди онњо, 

махсусан, онњое, ки ба хусусиятњои этникии ањолї ва њаёти гузаштаи 

соњибони лањља иртибот мегиранд, имрўз характери архаистї пайдо 

кардаанд, ё њамин зинаи табаддулотро аз сар гузаронидаанд. Вобаста ба 

ин, омўзиши мушикофонаву њамаљониба ва љамбасти илмии ду гурўњи 

калимањо–ифодањои омиёна ва умумии тољикї дар гуфтори мардуми 

Хатлон аз масъалањои мубрам мањсуб меёбанд. Масъалаи номбурда аз як 

љониб дар инкишофи лексикологияи гуфтугўйии забони тољикї дар 

шароити њозира муњим бошад, аз љониби дигар, дар бобати боздид аз 

масоили марбут ба таърихи забони адабии тољик ва њаёти таърихиву 

иќтисодии намояндагони лањљаи Љануби кишвар (Кўлоб) ва умуман, 

бошандагони ќисмати љанубї-шарќии Тољикистон дар гузашта зарур 

аст. 
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2. Вожањои марбут ба хешутаборї дар ашъори Ашўр Сафар 

бинобар таќозои воќеии мањаллоти гуногуни Тољикистон ва берун аз он , 

хоса, дар љануби мамлакат дар ќиёс бо шимол дар шаклњои гуногун, вале 

ба њамон як маънї мавриди истифода ќарор доранд. Гузашта аз ин, 

бисёр калимоти туркї-муѓулї, ки таври маълум ѓайриэронї, яъне ѓайри 

тољикианд, на танњо ба забони гуфтугўйии мардуми тољик, њатто ба 

забони намояндагони алоњидаи он роњ ёфтаанд ва баъзан фаровон 

истифода мешаванд. Хуб мешуд, ки ба љои онњо луѓатњои фаъоле, ки дар 

забони гуфтугўйї мављуд аст, ба забони адабї роњ ёбанд. Тавре, ки 

ќаблан зикр кардем, Ашўр Сафар дар ашъори худ дар мавриди 

истифодаи вожањои хешутаборї бештар ба калимањои омиёнае, ки яке аз 

вариантҳои мустаъмали вожањои умумиистеъмолї ба шумор мераванд ва 

дар њамин шакл дар гўйиши мардуми Хатлон дар истифода мебошанд, 

такя намудааст, зеро шеърњои вай мафњумњои хешутабории марбути 

њамин минтаќа мебошанд. Инчунин ин аз он шањодат медињад, ки мо 

метавонем то андозае дигаргуниву ягонагии лексикаи ин ќисматро бо 

лањљаю шевањои дигари забони тољикї муайян намоем. 

3. Вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои сифатии дар 

ашъори шоир зикр гардида, ба маънои маљозї омада, тобишњои услубї 

зоњир намудаанд. Инчунин аксарияти ин гуна вожањо аз љињати пайдоиш 

туркї ва арабї буда, як миқдори камашонро мадхалњои тољикї ташкил 

додаанд. Азбаски, Ашўр Сафар доимо дар байни халќ буд, дар ашъораш 

аз вожањои мардумї, фаровон ва хеле бамавриду устокорона истифода 

намудааст. 

4. Вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолате, ки дар диссертатсия 

истифода гардидаанд, натанњо таркиби луѓавии забони адабии тољикиро 

ѓанї мегардонанд, инчунин қувва ва зебоии забони ашъори шоирро низ 

нишон медињанд. Дар аксари порчањои шеърї, вожа ва таркибњои 

баёнгари амалу њолате, ки корбаст гардидаанд, дар забони адабї ва 

умумиистеъмолї низ густариш доранд, аммо шоир онњоро дар ашъори худ 
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ба маънои маљозї истифода намуда, яъне шакли халќии онњоро кор 

фармудааст. 

5. Вожањои омиёна, ки бо пасванди «-ак» сохта шудаанд, дар 

забони Ашўр Сафар маќоми хос доранд. Аз таҳлилу тадқиқи ашъораш 

маълум гардид, ки бунёду љавњари оњанги халќї гирифтани ашъори ўро 

вожањои омиёна ташкил додааст ва дар ин самт нақши пасванди «-ак» 

калон буда, њамчун пасванди калимасозу шаклсоз дар сохтани исм, 

сифат, зарф иштирок карда, барои љилоњои услубї ва оњангу тобишњои 

омиёна истифода гардидааст ва инчунин муносибатњои гуногуни 

морфологиро, аз љумла, ном, аломат ва хусусияти объектро ифода 

намудааст. Инчунин мушоњида намудан мумкин аст, ки пасванди «-ак» 

дар калимањои омиёна маъноњои гуногунро аз љумла мењру шафќат, 

њазлу шўхї, мазоњ, назарногирї, ва нафрату адоватро ифода намудааст. 

6. Дар баробари вожањои малењ Ашўр Сафар дар ашъораш вожаву 

таркиб ва иборањои манфиеро барои фош намудани њаёти иљтимоии 

даврони худ ва инъикос намудани образњои манфии персонажњо инчунин 

дар њаёти шахсии худ, яъне муносибат байни пастинатињои мардум, 

сиёњкорињо, кўтоњназарон ва ѓайра истифода намудааст, ки хеле љолиби 

диќќат мебошанд. Вай то андозае кўшидааст, ки хислати манфии ин гуна 

шахсонро бо тарзу воситањои таъсирноки њаљвї тасвир созад. Аз 

офаридањо ва рафтору кирдори Ашўр Сафар бармеояд, ки ў бо каломи 

шоириаш ва њам фаъолияти љамъиятиаш бо њаёти халќаш комилан 

пайванд буд. 

7. Зимни омўзиш ва тањќиќи воњидњои фразеологї дар ашъори А. 

Сафар мо кўшиш намудем, ки ин тањќиќотро ба усули тасвирї баррасї 

намоем. Ашўр Сафар тавонистааст, ки дар ашъори худ воњидњои 

фразеологиро хеле бомавќеъ, љолиб, нишонрас истифода намояд ва аз 

њамин сабаб барои дилчасп ва диќќатљалбкунанда баромадани асараш 

кўмак намудаанд. 
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8. Њамин тариќ, Ашўр Сафар дар эљоди иборањои фразеологии 

изофї истеъдоду њунари воло дошта, онњоро барои муассирї ва 

образнокии ашъораш эљоду корбаст намуда бошад њам, ин аз он 

шањодат медињад, ки ў низ дар шеъри муосир навгонињои зиёде ворид 

намудааст. Мушоњидањо нишон дод, ки иборањои фразеологии изофие, 

ки дар ашъори Ашўр Сафар оварда шудаанд, аз љињати сохт сода буда, 

барои таъсирноку пуробуранг баромадани ашъор наќши калон 

бозидаанд. 

9. Ашўр Сафар тавонист, ки бо мањорати хуби шоириаш аз 

иборањои фразеологии феълї фаровон истифода кунад. Њамаи иборањои 

фразеологии феълие, ки дар диссертатсия инъикоси худро ёфтаанд, аз 

љињати ифодаи маъно ба соњањои гуногуни зиндагї алоќаманд буда, 

амалиёти гуногуни одамонро ифода намудаанд. Њамин тариќ, иборањои 

фразеологии феълї саршори обуранги маъної буда, аз забони зиндаи 

халќ ба хазинаи забонамон ворид шуда, бо мављудияти худашон хазинаи 

луѓавии забонамонро бою рангин сохтаанд. Аз мисолњои боло маълум 

мегардад, ки иборањои фразеологии феълї ба маънои маљозї корбаст 

гардида. ашъори Ашўр Сафарро боз њам љолибтару рангинтар 

гардонидаанд. 

10. Њамин тариќ, ашъори Ашўр Сафарро на танњо зарбулмасалу 

маќолњои халќї, балки андешаву фармудањои бузургони илму адаб 

ташкил додаанд. Зарбулмасалу маќолњое, ки дар ин диссертатсия дарљ 

гардидаанд, ќисми зиёдашонро дар ашъори дигар адибон дучор 

гардидан мумкин аст ва шоир онњоро дар ашъораш мазмунан овардааст, 

аммо баъзе онњоро эљодкорона мавриди истифода ќарор дода, инчунин 

дар баъзе маврид каму беш ба онњо таѓйироти љузъї дохил кардааст. 

Зимни ин унсурњо шоир забони ашъори худро боз њам љаззобтару 

хонданбобтар гардондааст ва барои таќвияти фикр ва ороиши сухан 

зарбулмасалу маќолњои дар байни мардум маъруфу машњурро истифода 

бурда ва ё худ сухани њикматомез мегўяд, ки оњиста-оњиста вирди забон 

гашта, ба њукми зарбулмасалу маќол дароянд. Ќайд намудан лозим аст, 
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ки дар адабиёти илмї истилоњи «зарбулмасал» ва «маќол» маълум аст, 

вале умумияту фарќи мафњумњои онњо њанўз њам ба таври пурра омўхта 

нашудааст. Ин масъаларо дар эљодиёти дигар шоирон низ омўхтан зарур 

аст. 

Мо дар ин тадќиќи илмї аз осори пурбаракати яке аз шоирони 

сермањсул ва мањбуби халќамон, ки парвардаи хоку оби сарзамини 

файзбор ва шоирпарвари Кўлоб аст, баъзе намунањо овардем ва нишон 

додем, ки Ашўр Сафар, дар воќеъ, њамчун пайрави адибони бузурги 

гузашта ва халќї пурњикматамон аз хазинаи бобаракат мувофиќ 

истифода бурда тавонистааст. Барои истифодаи вожа ва иборањои нав 

натанњо дар ќолаби шеър њангоми эљоди сухани воло ва андешањои нав 

аз фонди луѓавии забони тољикї истифода бурдааст, инчунин 

эљодкорона калимањои хеле зебову љолиб офарида, дар ин самт аз 

лексикаи халќї-гуфтугўйї хеле моњирона истифода намудааст, ки хосси 

услуби ўст. Аз ин мисолњо, бо вуљуди нокифоя будан, ошкор аст, ки 

Ашўр Сафар аз шоирони њаќиќии халќї мебошад. Хулоса, аз гуфтањои 

боло бармеояд, ки ашъори шоир хушу гуворо ва дилкаш буда, саршори 

вожаю таркиб ва воњидњои омиёна мебошад. Инчунин дар ваќти 

навиштани шеърњояш аз забони зиндаи халќ аз калимањои омиёна 

мувофиќи талаботи объекти тасвир истифода намудааст. 

Ќайд намудан зарур аст, ки шоир дар корбасти воњидњои халќї ба 

муваффаќиятњои назаррас ноил гардидааст. Аз ин бармеояд, ки шоири 

зиндаёд тўли њаёти худ дар љустуљўй ва омўзиши забони халќ буда, аз он 

намунањои бењтаринро тавассути ашъораш дастраси омма гардонидааст. 

Бояд гуфт, ки вожањои омиёнаи корбастшуда дар ашъори Ашўр 

Сафар собит сохт, ки дар рушди забони адабї-гуфтугўйї сањми бориз 

гузошта, дар густариши он љойи хосаро молик аст. Шумори чунин 

вожањо анбореро мемонад дарбаста, вале пур аз дурдонањои пурќимат 

дар шакли вожањои покуолуда, ки то имрўз ба таври комил омўхта 

нашудааст. 
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Њамин тариќ, ашъори пурѓановати Ашўр Сафар пур аз ганљинањои 

ночида ва кашфношуда аст. Вазифаи мо муњаќќиќон, ки ба омўзиши 

вожањои омиёна дар осори шоир ва дигар лањљањои забони тољикї аз он 

иборат аст, ки онњоро бо тамоми масъулият љамъоварї намуда, 

даќиќназарона омўхта, пешкаши доираи умум гардонем. Ифода ва 

вожањои серистеъмоли онро, ки дар гуфтугўйи мардум сайќал ёфтаанд ва 

дар забони умумихалќї мавќеъ пайдо кардаанд, ба ихтиёри забони адабї 

вогузор намоем. 

 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

1. Нуктањои алоњида ва худи натиљањои тањќиќро метавон њангоми 

ташкил ва гузаронидани дарсу машѓулиятњо аз фаннњои тахассусї, ба 

монанди лексикология, тањлили матни бадеї, услубшиносї, таърихи 

забони адабї, шевашиносї истифода бурд; 

2. Омўзгорони забон ва адабиёти тољик, адибон, мураттибони 

фарњангу луѓатњо, муаллифони васоити таълимї ва китобњои дарсї низ 

метавонанд аз натиљањои тањќиќ истифода намоянд; 

3. Натиљањои тањќиќ њангоми ташкил ва гузаронидани дарсу 

машѓулиятњо аз фанњои забон ва адабиёти тољик дар њама зинањои 

тањсилот (тањсилоти олии касбї, тањсилоти миёнаи касбї, тањсилоти 

миёнаи умумї) муфид буда метавонад; 

4. Дар асоси натиљањои тањќиќ метавон дарсњои махсус ва 

семинарњо ташкил намуд; 

5. Њангоми пешбурди корњои илмї-тањќиќотї оид ба унсурњои 

омиёнаи хосси шевањои љанубии забони тољикї дигар муњаќќиќон низ 

метавонанд аз натиљањои тањќиќ истифода намоянд. 
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